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Секція 1. Розвиток вітчизняного бізнесу в умовах глобалізації економіки 
 

Афанасьева К. С. 
Научный руководитель: Новикова И. Н. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации 

 
ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 
 

Различные социально-ответственные мероприятия, направленные на 
поддержание культурной жизни общества, образовательной деятельности, 
медицинской сферы, создают положительное мнение в обществе, расширяют 
горизонты для ведения бизнеса. Такая деятельность должна быть частью общей 
стратегии компании.  

Практический опыт показывает – разовые мероприятия для развития 
бизнеса неэффективны. Демократические государства со стабильно 
существующим гражданским обществом считают естественной формой бизнеса 
социально ответственный бизнес. Стабильная практика социально 
ответственного бизнеса существует в Великобритании, Германии, США, 
Скандинавских государствах. Концепция корпоративной социальной 
ответственности (КСО) предполагает, что компания добровольно берет на себя 
дополнительные обязательства перед обществом. Она не только платит налоги, 
выпускает качественную и безопасную продукцию, но и дополнительно 
вкладывается в своих работников, окружающую среду, территорию 
присутствия. Вкладывая инвестиции в социальную сферу, бизнес организации 
обеспечивают себе успешное продвижение [1]. 

Предметом ответственности бизнеса выступают обязательства 
организации по отношению к заинтересованным сторонам. К ним относятся:  

− сотрудники организации – ответственность компании проявляется в 
обустроенных и безопасных рабочих местах, конкурентной заработной плате, 
соблюдение прав сотрудников на выходные, отпуска, дополнительное 
обучение, профессиональный рост, программы социальных гарантий;  

− акционеры – соблюдение благоприятных условий для всех сфер бизнеса, 
повышение стабильности организации на рынке, формирование имиджа, 
вовлеченность и лояльность персонала, партнеров, клиентов, повышение 
уровня управления, капитализация бизнеса; 

− партнеры – улучшение репутации компании и доверия к ней, 
выстраивание отношений с партнерами на долгий срок;  

− потребители – производство товаров и услуг надлежащего качества, 
соблюдение прав потребителей, справедливое ценообразование;  

− государство – стабильность общества, соблюдение стандартов 
социального государства, соблюдение законов;  
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− общество – равновесие интересов общества и компании, формирование 
концепции устойчивого экономического развития. 

Проведенное исследование показывает, что мотивы социальной 
ответственности бизнеса могут быть следующими:   

− рост эффективности труда работников;   
− стабильное закрепление на рабочих местах квалифицированных кадров, 

минимизация текучки;   
− специальные рекламные акции, направленные на освещении 

организации и производимого товара;   
− повышение имиджа организации, ее товарных знаков;   
− перспектива дополнительного информирования о работе бизнеса в 

СМИ;   
− укрепление позиций компании и дополнительные возможности 

продвижения в регионе;  
− льготное налогообложение;   
− соучастие в федеральных и региональных инвестиционных проектах.   
Роль проведения мер социальной ответственности для бизнеса может быть 

неочевидной, кажется преувеличенной, но выстраивание системы 
ответственности в перспективе дает ряд выгод, которые предоставляют 
организации устойчивое положение на рынке. Экономические выгоды могут 
быть выражены в следующем:  

− рост продаж и улучшение позиций на рынке;  
− увеличение производительности труда;  
− выстраивание имиджа компании; 
− формирование лояльности со стороны клиентов;  
− формирование вовлеченности сотрудников в рабочие процессы;  
− рост стоимости компании за счет повышения оценки ее репутации;  
− облегчение доступа к инвестициям;  
− ослабление контроля со стороны государственных органов. 
На практике используются различные инструменты реализации программ 

социально ответственного бизнеса:  
− инвестирование в социальные программы;   
− благотворительная деятельность;   
− спонсорская помощь;   
− создание финансовых грантов;   
− создание корпоративного фонда [2].   
При этом к основным задачам социальной ответственности бизнеса 

следует отнести:  
1) приведение к общему знаменателю интересов определенных категорий 

граждан и долгосрочных общественных интересов, регулирование 
общественно-политических отношений;   

2) обеспечение финансовой стабильности граждан, создание 
экономических мотиваторов для участия в общественном производстве, 
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создание равных социальных условий для становления комфортного уровня 
жизнедеятельности;   

3) социальная защита, соблюдение установленных законодательством 
социально-экономических прав населения государства, оказание помощи 
социально незащищенным слоям населения;   

4) создание равномерной занятости населения, уменьшение степени 
криминализации среди населения;   

5) формирование социально общественных отраслей (здравоохранение, 
культура, образование, наука, ЖКХ); создание экологически безопасных 
условий для жизни в стране [1].  

Таким образом, внедрение политики социально ответственного бизнеса 
позволяет достичь компании стабильного положения на рынке за счет 
реализации мероприятий, которые помогают выстроить доверительные 
отношения с клиентами и партнерами, а также сформировать лояльное 
отношение работников компании и повышение вовлеченности сотрудников в 
рабочие процессы организации. В свою очередь, доверие клиентов и 
лояльность сотрудников позволяют привлекать дополнительные инвестиции и 
расширять бизнес. 
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ДО ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Розвиток − категорія складна і багатогранна, зміст якої формується під 

впливом умов і чисельних чинників, характерних для конкретних типів 
економік. Тому в дослідженнях представників вітчизняних і зарубіжних 
наукових шкіл ця категорія трактується по-різному. 

Категорію «розвиток» трактують як: «...зміну меж виробничих 
можливостей» (С. Гурієв), «...процес функціонування та еволюції систем у 
довготривалому періоді» (С. Мочерний), «... процес постійного економічного 
зростання» (П. Бергер), «інвестиції в людський капітал» (Т. Шульц), 
«...створення інституціональних умов для вільного підприємництва» (Е. де 
Гото), «...поступальний процес за багатьма напрямами» (Г. Дуб’янська). Він 
має свої особливості і характерні ознаки залежно від його суб’єкта, мети і 
функцій. Для внутрішньої торгівлі розвиток є довготривалим еволюційним 
процесом кількісного та якісного нарощування її потенціалу з метою 

https://www.kom-dir.ru/article/1460-sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa


16 
 

ефективної реалізації основних функцій. Довготривалість і еволюційність 
характеризують процес розвитку як поступальний, динамічний, без різких змін 
«шокового» характеру. 

Основний зміст процесу розвитку − нарощування потенціалу торговельної 
сфери, насамперед, ресурсного (матеріально-технічного, технологічного, 
економічного, соціального) і збільшення обсягів господарської діяльності, 
поліпшення результативних показників. Його багатогранність зумовлює 
наявність різновидів розвитку в торгівлі: економічний, соціальний, технічний, 
технологічний, інвестиційний, інноваційний та ін. Головною метою розвитку 
торговельної сфери є забезпечення товарного обігу та еквівалентного обміну 
товарів у формі купівлі-продажу для задоволення потреб споживачів − 
фізичних та юридичних осіб. 

Отже, сутнісна характеристика процесу розвитку сфери торгівлі розкриває 
багатоаспектність його змісту. Розвитку властива органічна єдність складових, 
тобто комплексний характер зростання, а не лише її окремих сегментів. 

Залежно від соціально-економічних умов, екзогенних та ендогенних 
чинників, спрямованості торговельної політики розвиток у системі внутрішньої 
торгівлі може бути двох типів: 

1) екстенсивний розвиток, за якого кількісне збільшення обсягів 
господарської діяльності підприємств торгівлі пропорційне зростанню 
ресурсного потенціалу, насамперед, матеріально-технічного і трудового. 
Щоправда, у сфері торгівлі товарооборот може прискорено зростати за рахунок 
цін, незалежно від змін ресурсного потенціалу, тому при аналізі цього 
показника слід орієнтуватися на фізичний його обсяг. Крім того, офіційна 
статистика системно обліковує лише оборот підприємств торгівлі, інші сектори 
(фізичні особи-підприємці, ринки, дрібнороздрібна мережа) показують оборот 
розрахунковий, що становить 50-55 % національного; 

2) інтенсивний розвиток, що характеризується випереджальним розвитком 
кількісних та якісних показників за рахунок нових технологій, методів 
продажу, організаційних форм, управлінських схем, конкурентних механізмів, 
маркетингових прийомів. Детермінованими чинниками інтенсифікації торгівлі 
є інтернаціоналізація та диверсифікація, наростаюча конкуренція. 

В Україні зростання цін на товари і послуги має постійний характер, що 
призводить до домінуючої ролі цінової складової у розвитку роздрібного 
товарообороту. Підтвердженням тому є суттєвий розрив між товарооборотом в 
фактичних і порівняльних цінах. Цінова складова у темпах росту коливається 
від 40 до 60 %. 

Основними індикаторами якісного зростання є динаміка результативних 
показників і структурних змін: прибутку, рентабельності, валова додана 
вартість (ВДВ), якості асортименту, оборотність запасів та інші. Аналіз 
показує, що деякі з зазначених показників в останні роки мають позитивну 
динаміку. 

Якісні показники розвитку внутрішньої торгівлі досить суперечливі, при 
цьому вони в останні десять років виявляють певну стабільність за 
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виключенням фінансових результатів. 
Характер розвитку торгівлі об’єктивно впливає на функції торгівлі, їх зміст 

і масштабність. 
Таким чином, узагальнюємо змістовне наповнення процесу розвитку 

внутрішньої торгівлі: 
– внутрішня торгівля повинна розвиватися інтенсивним шляхом, котрий 

характеризується впровадженням нових технологій (інтернет-торгівля), нових 
організаційних форм, управлінських схем, конкурентних механізмів; 

– розвиток внутрішньої торгівлі України в сучасних економічних умовах 
повинен враховувати такий чинник як постійне зростання цін на товари і 
послуги. Цінова складова у розвитку роздрібного товарообороту буде впливати 
на внутрішню торгівлю щонайменше 5-7 років; 

– розвиток внутрішньої торгівлі суттєво впливатиме на змістовне 
наповнення виконуваних нею функцій. 
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ПРИРОДНА МОНОПОЛІЯ В УКРАЇНІ 

 
Монополія (від грецьких слів «mono» – один, «poleo» – продаю) – 

виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній 
особі, групі осіб чи державі, а також встановлення підприємцем або групою 
підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою 
збільшення прибутків і ліквідації конкуренції. Простими словами, монополія – 
це ринок з настільки обмеженною кількістю продавців, що кожен з них може 
впливати на пропозицію запропонованого ним виду товару, тим самим 
впливати на ціну [1].  

Існують різні види монополій, такі як: природна, адміністративна і 
економічна.  

Закон України «Про природні монополії» дає таке визначення цьому 
терміну: «Природна монополія – це стан товарного ринку, при якому 
задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності 
конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з 
істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру 
збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються 
суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні 
іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку 
менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари 
(послуги)» [2].  

Наочним прикладом природної монополії в Україні є АТ «Укрзалізниця». 
Згідно ст. 5 Закону «Про природні монополії» АТ «Укрзалізниця» займає 
монопольне становище у сфері користування залізничними коліями, 
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диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури, 
що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування [3]. 

«Укрзалізниця» контролює переважну частину залізничного транспорту, 
який знаходиться на території України, обслуговує і виконує основну задачу – 
надання транспортних послуг. «Укрзалізниця» виступає природною 
монополією, тому що іншим фірмам користуватись коліями та локомотивами, 
що є в цього підприємства, дешевше, ніж будувати нові.  

У монополій є багато недоліків. Одним з таких є можливість невиправдано 
завищувати ціни, оскільки вибору у потенційних клієнтів немає. Проте, у 
випадку з «Укрзалізницею» цього не відбувається, тому що її діяльність 
регулює держава, ціни мають граничні норми, а за питанням недопущення 
можливої наживи очільників цього товариства слідкує Антимонопольний 
комітет України. 

Яскравим прикладом контролю Антимонопольного комітету є ситуація, 
яка трапилась у серпні 2020 року. Користуючись своїм монопольним 
становищем, «Укрзалізниця» запровадила «Порядок проведення рейтинг-
аналізу діяльності вантажних станцій». Він визначав критерії включення деяких 
вантажних станцій до списку малодіяльних. На основі цього списку 
підприємство укладало нові договори, в яких перевезення вантажів з/до цих 
станцій коштувало дорожче, ніж з/на інші станції за інших рівних умов. 
Антимонопольний комітет України визнав діяльність АТ «Укрзалізниця» 
неправомірною стосовно суб’єктів господарювання, оскільки в період з 
09.01.2020 р. до 03.09.2020 р. користувачі «малодіяльних» станцій повинні були 
укладати додаткові договори, щоб підприємство їх обслуговувало. Таким 
чином, Антимонопольний комітет України наклав на «Укрзалізницю» штраф в 
розмірі 18282400 грн. Підприємство оскаржило діяльність комітету, проте, 
Господарський суд міста Києва відхилив позов «Укрзалізниці» [4]. 

Цієї ситуації можна було б уникнути, якби у сфері залізничних перевезень 
не було монополістичного ладу. Тоді суб`єкти господарювання могли б 
звернутись до іншого перевізника. 

В підсумку до вищесказаного можна сказати, що природна монополія має 
як свої переваги, так і недоліки. Якби не було монополії, суб`єктам, які бажали 
б «зайти» на цей ринок, дорого  обійшлось би будувати колії, диспетчерські і 
т.д., від чого тарифи на перевезення були б великими. У випадку природної 
монополії ціни на перевезення є низькими, оскільки контролюються державою. 
Проте, основним недоліком цього виду монополії на прикладі «Укрзалізниці» є 
те, що «Укрзалізниця» не зацікавлена в покращенні умов перевезення 
(придбанні нових вагонів і т.д.), тому, оскільки в клієнтів немає вибору, вони 
змушені користуватись послугами лише даної компанії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАРТЕЛЮ В УМОВАХ РИНКУ 

 
В умовах ринку будь-яка фірма буде отримувати більший прибуток тоді, 

коли вона входить до складу монополії або домінуючої фірми, які мають владу 
на ринку. Логічно, що великим компаніям вигідно бути у згоді з іншими 
суб’єктами ринку і при цьому зберігати свою економічну і фінансову 
самостійність. Така ситуація є доволі поширеною у наш час і носить назву 
картель. Проте, незважаючи на те, що він вигідний для фірм, які функціонують 
на ринку, картелі є негативним явищем для економіки. У деяких країнах 
картель є незаконним, адже вважається, що він шкодить діяльності ринку. Тому 
необхідно розглянути це явище детальніше. 

Картель як організаційно-економічна форма корпоративної інтеграції 
ринково-договірного спрямування являє собою об’єднання, в основному, 
підприємств однієї галузі, що вступають між собою в договірні відносини 
(формалізовані або неформальні), які стосуються різних аспектів комерційної 
діяльності учасників (зокрема, таких як укладання та реалізація угод щодо 
узгодженого ціноутворення, надання спільного впливу на ринки товарів та 
послуг, координація планів відносно обсягів виробництва і збуту, 
упорядкування товарного асортименту, обмін патентами, встановлення умов 
найму персоналу тощо). Проте, в першу чергу, при утворенні картелю об’єктом 
взаємодії учасників виступає регулювання умов збуту продукції. Картелі 
укладають угоди, що враховують інтереси інсайдерів, але найчастіше – на 
шкоду третім особам (порушуючи, приховано або явно, вимоги 
антимонопольного законодавства) [1, с. 38].  

В економіці розрізняють дві форми картелю: 
1) горизонтальний – картель, який виникає між суб’єктами 

господарювання, які виготовляють та продають товари на одному ринку і їхні 
товари є взаємозамінними; 

2) вертикальний – картель, який виникає між суб’єктами господарювання, 
які знаходяться на одному ринку, проте, їхні товари не є взаємозамінними. Такі 
відносини можуть виникати між постачальниками та їхніми клієнтами, 
виробниками та оптовими торговцями. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text
https://dp.uz.gov.ua/ukr/print/publik_info
https://railexpoua.com/novyny/ukrzaliznytsia-splatyla-18-mln-shtrafu-amku-za-obmezhennia-na-malodiialnykh-stantsiiakh/
https://railexpoua.com/novyny/ukrzaliznytsia-splatyla-18-mln-shtrafu-amku-za-obmezhennia-na-malodiialnykh-stantsiiakh/
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Останнім часом поняття «картель» звучить як хвороба для економіки, 
оскільки він ускладнює функціонування ринкових механізмів і шкодить 
конкуренції, обмежує споживчий вибір, призводить до необґрунтованого 
зростання цін. Негативні наслідки цього явища є помітними не тільки для 
споживачів, а й для самих виробників: 

– зменшується кількість угод в натуральному вигляді; 
– зникає можливість вільного входу на ринок нових виробників; картелі 

стають своєрідним бар’єром для входу на ринок; 
– зникає мотивація до нарощення ефективності виробництва, розвитку 

інноваційних процесів на підприємстві. 
Внаслідок картелізації відбувається несправедливий розподіл доходів 

через надмірні прибутки продавців. У населення руйнується довіра до 
суспільства та політики уряду. Відсутність конкуренції призводить до 
сповільнення технологічного прогресу, компанії просто не мають стимулу 
вдосконалювати своє виробництво, адже і так володіють ринковою владою.  

Довготривале існування картелю на ринку може призвести до його 
монополізації, що в кінцевому результаті призведе до зниження рівня 
добробуту населення. Держава активно намагається запобігати утворенню 
монополій на ринку, для чого в Україні створено Антимонопольний комітет, 
який займається контролем за дотриманням умов конкуренції на ринку. 

До 2005 року в Україні за картельну змову у Кримінальному кодексі було 
передбачено покарання, проте, з часом воно втратило чинність і єдиним 
органом, який може притягнути до відповідальності, є Антимонопольний 
комітет України (АМКУ). У випадку, коли особа виявила ознаки картелю і 
зазнала від нього збитків, вона може звернутися до АМКУ і, якщо картельна 
змова буде доведена, учасники будуть змушені сплатити штраф у розмірі до 10 
% від річного обороту. 

Важко оцінити вплив антимонопольних органів в ситуації, коли товарний 
ринок не підпадає під визначення монополістичного і вкрай важко довести 
наявність цінової змови. Плюс, як визначити «справедливу норму прибутку» 
підприємства, якщо єдиний шлях системи державного регулювання ціни – 
інкримінування порушень про захист економічної конкуренції – можна 
очікувати лише в край кричущих випадках, що стосуються переважно 
продовольчих товарів або товарів першої необхідності. Принцип вітчизняного 
ціноутворення – «все, що не заборонено законом, дозволено» – працює саме на 
користь таких змов, єдиним поясненням необґрунтованого підвищення цін є 
банальне: «все подорожчало», тоді як нескладні математичні підрахунки  
дозволяють стверджувати, що ані коливання валютних курсів, ані інфляційні 
процеси не впливають на вартість послуг [2, с. 101]. 

Проте, буває і таке, що держава заохочує до створення картелів – до 
прикладу, якщо необхідним є проведення реструктуризації промисловості, 
стандартизації використання матеріалів і комплектуючих. Ця необхідність має 
місце лише у виняткових ситуаціях. 
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Отже, проаналізувавши поняття «картель», можна зробити висновок, що 
це явище має місце у ринковій структурі, проте, воно негативно впливає на 
функціонування та розвиток ринку. Тому держава повинна організувати 
належний догляд за поширенням картельних угод і недопущенням утворення 
монополії шляхом удосконалення роботи Антимонопольного комітету України. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НОВИХ ЛЕГКОВИХ 
АВТОМОБІЛІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Торгівля автомобілями у кожній розвинутій країні є невід’ємною частиною 

торговельного бізнесу, що, з однієї сторони, розвивається з огляду на потреби 
суспільства та економічну ситуацію, а з іншої – характеризується певними 
особливостями функціонування, властивими саме торгівлі автомобілями [1, с. 
63]. Вітчизняні торговельні підприємства у різних сегментах автомобільного 
ринку вимушені періодично адаптуватися до нових умов функціонування, що 
характеризуються загостренням конкурентної боротьби, клієнтоорієнтованістю 
бізнесу, скороченням життєвого циклу товарів, підвищеною динамікою появи 
нових товарів, зростанням вимог споживачів до якості товарів та рівня їх 
обслуговування (в т.ч. післяпродажного). До того ж, починаючи з 2020 року, до 
негативних факторів, що чинять вплив на ринок автомобілів, додалася ситуація 
з пандемією коронавірусу, що спричинила, перш за все, значне падіння попиту 
на нові автомобілі. 

Проведення аналізу ситуації за останні 3 роки свідчить про те, що, з однієї 
сторони, ринок легкових автомобілів демонструє ненайвищі показники 
реалізації, з іншої – існують потенційні можливості для збільшення обсягів 
такої реалізації. 

Так, у 2019 р. в Україні реалізовано 89462 нових легкових автомобіля (у 
2018 – 78386), у 2020 – 86354, за 10 місяців 2021 р. – 84199 [2]. Тобто останні 3 
роки середньомісячні обсяги реалізації не перевищували 10 тис. одиниць, тоді 
як середньомісячні обсяги у 2009 році (першому після початку глобальної 
фінансової кризи) становили близько 12 тис. одиниць. 

Основними причинами такої ситуації є: 
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1) невисокий рівень купівельної спроможності значної частини населення, 
зокрема, через значне знецінення гривні до основних світових валют протягом 
2014-2021 рр.; 

2) військові дії на сході України та, як наслідок, зменшення обсягів 
реалізації за рахунок одного з найбільших за обсягами реалізації регіонів; 

3) значні обсяги ввезення вживаних автомобілів з країн Європи, США та 
Кореї, що спричиняє перетікання значної кількості покупців із сегменту нових 
автомобілів до сегменту вживаних; 

4) дефіцит окремих комплектуючих (напівпровідників), що його відчули на 
собі у 2021 р. майже всі світові виробники легкових автомобілів, і це вплинуло 
на обсяги виробництва, а, відтак, реалізації нових автомобілів у 2021 р.; 

5) відносно незначні обсяги реалізації на умовах лізингу та в кредит, 
зокрема, через високі відсоткові ставки та досі процедуру оформлення угод. 

На нашу думку, збільшення обсягів реалізації нових автомобілів, а, 
відповідно, збільшення надходжень платежів до бюджету, кількості робочих 
місць тощо, нині може відбутися за наступних умов: 

1) спрощення на законодавчому рівні механізму видачі споживчих 
кредитів для населення та оформлення лізингових угод [3]; 

2) підтримка на державному рівні вітчизняних виробників легкових 
автомобілів, зокрема, через встановлення мінімального рівня оподаткування 
ввезення комплектуючих для виробництва, пільгове оподаткування прибутку 
від виробництва та реалізації саме нових легкових автомобілів; 

3) перегляду та посилення обмежень на ввезення вживаних автомобілів, 
зокрема, виходячи з екологічнихкритеріїв та технічного стану; 

4) звільнення від оподаткування частини прибутку, що дорівнює сумі 
залучених (кредитних) коштів, спрямованих виробниками на придбання нових 
основних виробничих засобів, розширення та модернізацію виробничих 
потужностей. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 
Поряд з розвитком ринкових відносин суб’єкти господарювання постійно 

пристосовуються до нових ринкових умов. Удосконалення механізму 

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49923
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безготівкових розрахунків не є винятком і залишається актуальною справою. 
Це підтверджується розвитком фінансового ринку України, який 
характеризується появою нових інноваційних платіжних продуктів. 

Розвиток нових технологій не оминув банківську систему, яка є головним 
творцем безготівкових розрахунків. Вони широко використовуються, дійсно 
зручні та ефективні. Використання безготівкових розрахунків дозволяє 
економити витрати на їх проведення, прискорює здійснення розрахункових 
операцій і грошових потоків. Крім того, безготівкові розрахунки накопичують 
гроші в банках і створюють умови для контролю їх призначення. 

Перевагою безготівкових розрахунків є швидкий, зручний та безпечний 
спосіб оплати товарів та послуг, а також прозорість платежів. У світовій 
практиці Digital Banking на 2020-2024 роки дано позитивні прогнози щодо 
прийняття користувачами мобільних, он-лайн та мобільних банківських 
каналів, зростання обсягів транзакцій з оплати рахунків в Інтернеті та 
мобільних каналах [1]. 

Відповідно до визначення, що надає Національний банк України, 
безготівкові розрахунки (cashless payments) – перерахування певної суми 
коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також 
перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, 
унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці 
розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 
паперових носіях чи в електронному вигляді [2]. 

Національний банк України підтримує розвиток безготівкових розрахунків 
і платіжної інфраструктури, встановлюючи правила для здійснення 
безготівкових розрахунків і гарантування їх безпеки та надійності. 
Національний банк зацікавлений в становленні безготівкової економіки і 
розвинутої платіжної інфраструктури; здійсненні прозорих, безпечних та 
надійних розрахунків; використанні інноваційних платіжних інструментів [3]. 

Основну частину безготівкових розрахунків здійснюють комерційні банки, 
оскільки вони виконують розрахунково-платіжну функцію в платіжних 
операціях. Разом з тим, у сучасному світі цифрових технологій споживач стає 
більш вимогливим до платіжних послуг, які надаються банками. У своєму 
підході щодо удосконалення безготівкових платежів користувач, у першу 
чергу, розглядає проведення платежів у реальному часі. Крім того, платіжні 
технології мають забезпечувати швидкість, мобільність, доступність, простоту і 
зручність роботи з платежами, а також бути менш формалізованими, більш 
персоналізованими, дешевими та безпечними для управління користувачем 
власними грошима. 

Технологічний прогрес, який має вплив на всі сторони суспільного життя, 
призвів до формування п'яти потужних трендів, що характеризують сучасний 
стан розвитку та впровадження безготівкових розрахунків у світовому масштабі 
та на ринку платіжних послуг України, а саме: 
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1) поступова зміна електронних платіжних засобів на картковій основі 
(платіжних карток) електронними платіжними засобами, які базуються на 
хмарних технологіях;  

2) перетворення будь-яких технічно придатних пристроїв на POS-
термінали. Програмне забезпечення створює можливості для перетворення 
мобільних телефонів та інших пристроїв у термінали для проведення платежів 
будь-де та будь-коли;  

3) оплата за допомогою месенджерів, зокрема, WeChat, Facebook 
Messenger, WhatsApp, які дають своїм користувачам можливість купувати 
безпосередньо в додатку;  

4) усунення кордонів при проведенні транзакцій завдяки використанню 
спільного мережевого цифрового ланцюга, відомого як «блокчейн», який може 
записувати угоди після їхньої реалізації;  

5) побудову API (Application programming interfaces) економіки, що 
розширює можливості для інновації при розробці нових платіжних продуктів 
[4, с. 6-17].  

Отже, розвиток безготівкових розрахунків у сучасних умовах базується на 
інноваційних продуктах та підходах при їх організації. Однією з особливостей 
інноваційних платіжних продуктів є їхній вплив на розвиток безготівкової 
економіки. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
У всьому світі в період пандемії розгортається потужна економічна криза, 

яка призводить до посилення нестабільності економічного становища держав. З 
початком карантину малому і середньому бізнесу в Україні, особливо 
задіяному у сфері обслуговування, розваг і харчування, довелося закритися. 
Деякі компанії змогли перейти на інші форми роботи, однак, така 
реструктуризація привела до скорочення персоналу. 
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Для деяких підприємств, незалежно від їхньої галузевої приналежності, 
залишається ризик банкрутства. Така загроза, в першу чергу, стосується 
підприємств малого та середнього бізнесу, які є важливою складовою 
економічної системи, забезпечують значний внесок у ВВП країни та високий 
рівень зайнятості населення, але при цьому найбільш сильно відчувають 
негативні наслідки кризи [1]. 

Відповідно, урядом України були прийняті деякі законотворчі кроки щодо 
надання допомоги малому підприємництву в умовах коронавірусу. Зокрема, в 
Україні за останній час були запроваджені наступні програми: «Підтримка 
малого і середнього бізнесу», «Підтримка агробізнесу», «Інформаційна 
підтримка бізнесу», «Податкові преференції», «Кредитні канікули».  

За наявності коронавірусу держава також приділяє увагу такій важливій 
для держави галузі як агробізнес. Урядом прийнято зміни до Постанови № 107, 
якими визначаються напрями та механізми надання державної підтримки 
розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції [2]. 

У цей складний період перед бізнесом постали нові виклики. Багато оф-
лайн-точок продажів змушені були зачинитися й почати працювати в он-лайні. 
Для когось ці перезавантаження завершилися закриттям, для інших – 
перепрофілюванням, а комусь принесли нові можливості. Але в будь-якому разі 
усім довелося жити в нових умовах і реаліях.  

Карантинна криза змусила всіх без винятку скоротити свої витрати. Однак, 
менше витрат в одних категоріях вивільняє кошти, які можна використати для 
чогось іншого. До того ж, чимало підприємців останнім часом створили 
спеціальні пропозиції та оголосили знижки, тож підтримувати малий бізнес 
можна цілком заощадливо. 

Сьогодні виникла можливість буквально попрацювати на користь бізнесу. 
Якщо ви дизайнер, ви можете запропонувати оновити дизайн вивіски чи меню 
кав’ярні або створити іміджі для соцмереж магазину.  

Копірайтер може допомогти з креативними текстами для тих-таки 
соцмереж. Спеціаліст у царині діджитал реклами чи соцмереж може допомогти 
бізнесу з просуванням на он-лайн-майданчиках.  

Можна знайти ще безліч варіантів для представників інших професій, які 
тим чи іншим чином можуть підтримати малих підприємців тим, що вміють 
робити найкраще. Більше того, такий жест може бути в майбутньому вигідний і 
тобі, адже згодом підприємець може повернутись до тебе вже з платним 
замовленням [3]. 

Сфера освіти стала ще одним бізнесом, на який виріс попит під час 
пандемії, оскільки під час карантину у людей з'явилося досить багато вільного 
часу, який вони можуть витратити на саморозвиток, отримання нових навичок і 
знань. 

Користувачі Мережі хочуть не тільки поліпшити свій рівень іноземної 
мови, а й освоїти якісь нові навички. А деякі хочуть освоїти нову професію, 
оскільки через карантин багато хто залишився без роботи [4]. 
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За допомогою он-лайн-навчання можна досить ефективно готувати 
програмістів, маркетологів, seo-фахівців, smm-фахівців і представників інших 
спеціальностей, пов'язаних з Інтернетом і новими технологіями. 

Як свідчить досвід, діяльність в оф-лайні є менш ефективною порівняно з 
он-лайном. Тому, найімовірніше, криза переконає підприємців у тому, що варто 
зосередитися на вдосконаленні свого сайта, створенні якісного контенту, SEO. 
Прийшла пора витратити час і матеріальні ресурси на розвиток бізнесу в 
напрямах, які раніше видавалися не досить важливими. 

Відповідно прогнозу ЄБРР, який був оновлений в листопаді 2021 року, 
ВВП нашої країни зросте у 2022 році на 3,5 % і ми, нарешті, повернемося на 
рівень 4-го кварталу 2019 року, тобто подолаємо наслідки пандемії. Водночас, 
Міжнародний Валютний Фонд очікує, що в 2022 році інфляція в 
Україні сповільниться до 7,5 %, а рівень безробіття впаде до 8,7 %. На перший 
погляд, показники не найгірші, але порівняння з сусідами не викликає 
оптимізму. Наприклад, в 2022 році в Польщі ВВП зросте на 5,1%, інфляція буде 
на рівні 3,3 %, а безробіття – 3,2 %. 

ЄБРР вважає, що найбільші ризики для України – це низький темп 
вакцинації населення і недостатнє просування реформ. Повільне впровадження 
реформ і можливий масштабний воєнний конфлікт – явища, які вже досить 
давно тяжіють над нашою державою, тож інвесторам ці ризики добре знайомі 
[5]. 

Розв’язання сучасних питань удосконалення державного регулювання 
підприємницької діяльності в Україні традиційно викликає підвищений інтерес 
в науковому середовищі. Дослідження проблем розвитку саме малого бізнесу 
на сучасному етапі має особливо важливе значення. Це зумовлено тим, що 
малий бізнес є головною рушійною силою у становленні розвинених економік 
світу.  

В Україні на сьогодення малий бізнес не функціонує належним чином, у 
зв’язку з чим гальмується економічний прогрес та соціально-економічний 
розвиток суспільства.  

За результатами дослідження розвитку бізнесу можна виділити наступні 
два напрями першочергових заходів, що мають бути вжиті органами державної 
влади:  

1) реалізація державних цільових програм;  
2) вжиття:  
– фінансових заходів (для роботодавців та працівників); 
– податкових заходів;  
– адміністративних заходів. 
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СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Організаційна структура управління підприємств готельно-ресторанного 
господарства залежить від їх призначення, місця розташування, специфіки 
споживачів та інших зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Зважаючи на теперішній час, який висуває істотні зміни до сутності і 
природи підприємства, важливо зрозуміти, яким чином відбувається 
гармонізація оргструктури управління з основним бізнес-процесом 
підприємства, чому донедавна успішні бізнес-моделі багатьох підприємств 
давали прибуток навіть усупереч неефективному менеджменту. 

Теоретичні та практичні дослідження щодо організаційної структури 
управління підприємствами готельно-ресторанного господарства опубліковані 
у роботах К. А. Галасюк, А. П. Гречаник, І. М. Грищенко, Л. І. Михайлової, Н. 
Тейлора, І. Томсона, Дж. Холовея, А. Яхтера та ін. Однак, і тепер ці питання у 
сфері гостинності залишаються малодослідженими і потребують подальших 
теоретичних та практичних обгрунтувань. 

Першочерговим завданням осучаснення організаційної структури 
управління є визначення головних принципів, які сприятимуть реалізації мети і 
завдань підприємства, а також забезпечення ступеня самостійності та контролю 
керівників і менеджерів [1, с. 137]. 

Зміна стратегії підприємства призводить до певних змін організаційної 
структури управління, тому у межах структури необхідно поновити 
взаємозв’язки між окремими підрозділами підприємства, розподілити між ними 
права та відповідальність. 

Практика показує, що використовувані раніше підходи менеджменту 
стримують більшість ключових функцій підприємств готельно-ресторанного 
господарства, а умови кон’юнктури швидко змінюються. Складні структури 
управління, які характеризуються бюрократизмом, стримують ініціативу і 
самостійність персоналу, уповільнюють процес реалізації прийнятих рішень, є 
недоступними для нововведень. Тому швидкість реакції на зміни, швидкість 
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ухвалення рішень та їхня якість – це перший маркер, що організаційна 
структура є ефективною. 

Наступним маркером є визначення можливості гармонізації бізнес-процесу 
підприємства і його організаційної структури управління. Це означає, що кожен 
менеджер має знати, яким чином елемент бізнес-процесу покращує  показники 
підприємства. Один топ-менеджер не встигає детально вникнути у завдання 
кожного підрозділу і його ключові функції. Тому необхідно проаналізувати 
можливість гармонізації організаційної структури управління підприємством і 
бізнес-процесу через використання чек-листів, тобто перейти на використання 
продуктового підходу при побудові оргструктури управління підприємством. 
Чек-лист при цьому навіть недосвідченому працівникові дозволить 
максимально знизити кількість потенційних ризиків у професійній діяльності. 

Продуктовий підхід вимагає, щоб кожний підрозділ підприємства мав опис 
свого продукту і систему його оцінки, яка, своєю чергою, показує, купують 
його продукт інші підрозділи чи ні. Якщо кожен підрозділ працюватиме як 
самостійний бізнес, то він змушений буде стати корисним для інших і повністю 
гармонізуватись із бізнес-процесом підприємства. 

Ще одним ключовим моментом у забезпеченні адаптації бізнес-процесу до 
швидкозмінних умов кон’юктури ринку підприємств готельно-ресторанного 
господарства є прогнозні показники (маркери). Традиційно звітність 
підприємства орієнтована на те, що вже сталося чи проявилося. 

Оргструктура управління підприємством потребує показників, які 
підкажуть топ-менеджерам, що невдовзі щось зміниться. Підприємство має 
витратити час на показники за такими напрямками: поведінка споживачів, 
якість і вартість внутрішніх процесів, продуктивність і проактивність 
персоналу, зовнішнє соціально-економічне середовище і законодавство. 
Виділивши показники, необхідно розробити чек-листи у разі їх відхилення. 
Головне, щоб усі дії персоналу були алгоритмізованими і всім зрозумілими. 

Таким чином, якщо підприємство зможе пройти шлях гармонізації 
організаційної структури управління і основного бізнес-процесу на основі 
продуктової цінності кожного підрозділу, воно стане внутрішньо узгодженим з 
мінімумом внутрішніх розбіжностей. Це забезпечить продуктивність і 
рентабельність як кожного підрозділу в оргструктурі, так і підприємства загалом. 

Світ у ХХІ столітті динамічно змінюється, глобалізується, розвивається, 
тому актуальною є проблема створення такої організаційної структури, що буде 
максимально швидко та з меншими витратами змінюватись. Все більш 
актуальним стає надання працівникам деякої свободи, що призводить до 
створення найбільш сприятливих умов для зародження інновацій. Перспективи 
дослідження тематики полягають в більш глибокому вивченні функціонування 
та перспектив змін оргструктур управління та впровадження їх на практиці на 
підприємствах готельно-ресторанного господарства. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
На розвиток сучасної економіки впливають різні дестабілізуючі фактори. 

Одним із таких факторів є інфляція. Інфляція, як економічне явище виникла 
давно та існує практично в усіх країнах світу. Її поява має зв’язок із появою 
грошей, з функціонуванням яких вона є у нерозривному зв’язку. Основними 
причинами інфляції є надмірний випуск паперових грошей (інфляція попиту) та 
скорочення виробництва товарів (інфляція пропозиції).  

Інфляція – знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності. 
Формою прояву інфляції є знецінення грошових знаків відносно вартості 
звичайних товарів, серед яких опинилося і золото, тобто падіння купівельної 
спроможності грошової одиниці. Коли цей процес набуває затяжного 
характеру, то поглиблюється розрив між рівнем цін на внутрішньому ринку 
країни та на світовому ринку в цілому. Національні гроші знецінюються щодо 
іноземної валюти, а це призводить до зниження валютного курсу національних 
грошей, що теж є проявом інфляції. Рівень інфляції можна виміряти за 
допомогою індексу споживчих цін або індексу інфляції. Індекс споживчих цін – 
це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари і 
послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Цей показник 
розраховується на основі споживчого набору товарів продовольчого та 
непродовольчого призначення і послуг [1, с. 4]. 

Управління інфляційними процесами, що включає аналіз ефективності 
впровадження основних інструментів антиінфляційної політики, є 
найважливішою проблемою економічної політики [2, с. 2]. 

Головна мета політики будь-якої держави – забезпечення добробуту, 
якісного життя населення та стабільності економіки. Для цього необхідно 
контролювати рівень інфляційних процесів, бо інфляція є основним фактором 
впливу на добробут країни, номінальну вартість товарів та послуг, параметром 
купівельної спроможності валюти та індикатором ефективності монетарної 
політики держави. Інфляція в Україні є однією з найактуальніших проблем. 
Досягнення цінової стабільності та підтримка високого рівня економічної 
безпеки країни є неможливим без комплексного дослідження проблем, причин 
інфляції та розробки ефективної системи заходів антиінфляційного 
регулювання, що є складовою частиною комплексу заходів, які застосовуються 
владою при виникненні інфляційних процесів [3, с. 8]. 

Засоби боротьби з інфляцією можна поділити на 2 частини:  
1) антиінфляційна стратегія – тобто цілі та методи довгострокового 

характеру; 
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2) антиінфляційна тактика – заходи, що можна здійснити в 
короткостроковому періоді.  

Антиінфляційна політика є важливою частиною цілого комплексу 
державних методів регулювання та контролю ринкової економіки. Важливу 
роль у цьому відіграє коригування державних видатків і доходів до державного 
бюджету. Тому, якщо інфляція почне швидко розвиватися або спостерігається 
очевидний інфляційний розрив, країна вживатиме заходів для зниження 
реальних доходів, обмежуючи тим самим споживання і, відповідно, попит. 
Зменшення доходу відбувається за рахунок додаткового оподаткування. В 
результаті зменшується не тільки попит на споживчі товари, а й попит на 
широкий асортимент промислової продукції, оскільки підприємці скорочують 
виробництво, щоб не допустити різкого падіння цін, зменшуючи тим самим 
попит на сировину, паливо та матеріали. Як наслідок, підприємці скорочують 
інвестиційну діяльність та зменшують зайнятість. Антиінфляційні заходи 
урядів щодо бюджетних надходжень, з одного боку, сприяють акумулюванню 
додаткових фінансових ресурсів у державній скарбниці, а з другого – 
призводять до погіршення господарської кон’юнктури та зростання безробіття.  

Методи боротьби з інфляцією можуть бути прямими і непрямими.  
Прямі включають в себе: пряме регулювання кредитів і їх розподіл 

державою, державне регулювання цін, регулювання обмежень заробітної плати, 
державне регулювання зовнішньої торгівлі і операцій з іноземним капіталом та 
державне регулювання валютного курсу. 

Непрямі методи передбачають регулювання загальної маси грошей 
шляхом їх друкування, регулювання процентних ставок комерційних банків, 
обов’язкові грошові резерви комерційних банків, операції центрального банку 
на ринку цінних паперів [1, с. 7]. 

Ефективна антиінфляційна політика дозволяє контролювати ціни, не 
пригнічуючи зростання національної економіки на тривалий час. У 
міжнародній практиці основними напрямами боротьби з інфляцією є 
дефляційна політика, політика доходів та адаптаційна політика. Серед усіх цих 
антиінфляційних заходів найпоширенішим є прийняття адаптаційної політики, 
тобто політики, адаптованої до інфляції, що реалізується шляхом індексації 
доходів. Хоча основою політики адаптації є врахування усіма суб’єктами 
господарювання у своїй діяльності інфляції, необхідною умовою її реалізації є 
повна адаптація суб’єктів господарювання до роботи в умовах інфляції (річний 
темп інфляції не повинен перевищувати 20-30 %), така політика є 
малоефективною. Це пояснюється тим, що індексація заробітної плати частково 
або повністю компенсує зростання цін на споживчі товари та послуги [2, с. 2]. 

Основними напрямами вдосконалення антиінфляційної політики в Україні 
з урахуванням зарубіжного досвіду повинні бути:  

1) розробка комплексних державних програм розвитку галузей економіки, 
які сприяють створенню конкурентного, наукомісткого виробництва, особливо, 
в агропромисловому комплексі та ІТ-індустрії;  
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2) удосконалення грошово-кредитної політики НБУ має включати надання 
кредитів для ефективного виробництва у пріоритетних галузях економіки та 
використання продуктивних емісійних інструментів (тобто випуску грошей, які 
мають спрямування на розвиток реального виробництва);  

3) запровадження суворішої національної антимонопольної політики. 
Протягом останніх років ступінь монополізму виробництва в Україні 
залишається високою, тому необхідно впроваджувати нові методи боротьби з 
монополією. Антимонопольний комітет має уточнити механізм розподілу праці 
підприємств та сформулювати принципи появи нових учасників ринку;  

4) стабілізація валютного ринку через реформи валютного, банківського та 
монетарного регулювання; 

5) стабілізація споживчого ринку за допомогою створення системи 
стимулювання розвитку малого бізнесу у сфері товарів і послуг. Доцільно 
ввести державні кредити, які спрямовуються на оренду виробничих будівель і 
приміщень, а також надання лізингового кредиту на оренду техніки та 
устаткування [3, с. 9]. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
За сучасних умов ведення бізнесу розвиток малого та середнього 

підприємництва має бути основним напрямком національної політики 
економічного розвитку, так як це допомагає визначити проблеми соціально-
економічного та соціального характеру в Україні. Щоб подолати кризу в 
Україні, національний уряд має зрозуміти важливість розвитку діяльності 
малого та середнього підприємництва (далі МСП), особливо, фізичних осіб-
підприємців (ФОП), їх роль і положення у формуванні економіки країни. 
Сьогодні суб’єкти МСП (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) 
стикаються з багатьма проблемами, зокрема: недосконалістю національної 
політики у сфері оподаткування, відсутністю підтримки малих і середніх 
підприємств в Україні, високими відсотками за кредити, що обмежує бізнес та 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_1_41
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підприємців у залученні коштів для своєї діяльності. Ці та інші проблеми 
призвели до виникнення та функціонування тіньового сектору економіки. 

Сучасні умови розвитку підприємництва в Україні характеризуються 
різноманітними викликами та труднощами. Більшість наукових досліджень 
вивчають теоретичні та практичні аспекти функціонування малого та 
середнього бізнесу в Україні. Вітчизняні науковці та дослідники зацікавлені 
процесами становлення малого та середнього бізнесу в Україні, особливостями 
його розвитку в економічній, політичній та соціальній площинах розвитку 
країни, визначають основні причини повільного розвитку малого та середнього 
підприємництва в Україні, а також окреслюють перспективи його подальшого 
функціонування. З огляду на велику кількість досліджень та статей щодо 
діяльності малих та середніх підприємств, ці питання залишаються 
актуальними та потребують дослідження. 

Малий та середній бізнес є основною складовою економіки держави. Малі 
та середні підприємства, а також фізичні особи-підприємці виконують 
соціальну функцію, а саме – створення робочих місць для населення та 
професійне навчання. Малий бізнес – мобільний, швидко реагує на потреби і 
зміни ринку, є прибутковим, пропонує унікальні товари та послуги. Малий 
бізнес сьогодні є соціально-економічним фундаментом, без якого не може 
розвиватися жодна інноваційно орієнтована країна, особливо, європейська. 
Малі підприємства значною мірою визначають темпи економічного зростання, 
структуру та якість валового внутрішнього продукту (ВВП). Його основна 
функція, яка надзвичайно важлива – соціальна. Це створення робочих місць, 
професійне навчання, розвиток економічних об’єктів тощо [1]. 

Вітчизняний уряд розглядає малий та середній бізнес, а також 
індивідуальне підприємництво лише як один із шляхів поповнення державної 
казни. Проте, слід зазначити, що малий та середній бізнес виконують низку 
важливих економічних і соціальних функцій, найважливішими з них є такі: 

– вирішення проблеми зайнятості населення: збільшення кількості 
суб’єктів господарювання призводить до створення нових робочих місць 
(реєстрація громадян фізичними особами-підприємцями тощо); 

– надання гнучкості та адаптивності ринку. Суб’єкти господарювання 
малого та середнього бізнесу швидше та оперативніше контактують із 
споживачами, краще реагують на потреби ринку, якісніше обслуговують 
споживачів; 

– формування конкурентного середовища в умовах ринкової економіки, 
що стимулює виробництво товарів, послуг та робіт, які будуть затребувані на 
ринку, створення конкуренції монополістам; 

– здійснюють структурну перебудову економіки, мають свободу 
ринкового вибору; 

– у більшості випадків задають темп економічного зростання економіки, 
генеруючи та реалізуючи інноваційні ідеї (комерційні, технічні, маркетингові, 
соціальні та інші), випускають новітні товари та послуги, що матимуть значну 
частку наукоємності; 
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– формування середнього класу, що дає змогу розвивати громадянське 
суспільство в державі, послабити тенденції щодо соціальної нерівності, 
зменшити соціальну напругу, прискорити процеси демократизації ринкових 
відносин [2, с. 64]. 

Усі суб’єкти господарювання в Україні поділяються на юридичних та 
фізичних осіб. Юридичними особами, що здійснюють комерційну діяльність є: 
великі підприємства (зі штатом працівників понад 250 осіб та обсягом чистого 
доходу понад 50 млн євро на рік), середні підприємства (зі штатом працівників 
до 250 осіб та обсягом чистого доходу до 50 млн євро на рік), малі 
підприємства (зі штатом працівників до 50 осіб та обсягом чистого доходу до 
10 млн євро на рік), що містять мікропідприємства (зі штатом працівників до 10 
осіб та обсягом чистого доходу до 2 млн євро на рік) [3]. 

Фізичні особи-підприємці залежно від специфіки діяльності та обсягів 
доходу поділяються на фізичних осіб-підприємців І, ІІ та ІІІ груп. ФОПи 
можуть займатися різноманітними видами діяльності, які дозволені чинним 
законодавством України. Фізичні особи-підприємці є найактивнішими 
учасниками бізнесу, несуть повну відповідальність за свою діяльність майном, 
своєчасно сплачують податки, впроваджують інновації в свою операційну 
діяльність, створюють нові робочі місця тощо. 

В сучасних умовах карантинних обмежень розвиток МСП 
супроводжується суттєвими перешкодами та ризиками. Зокрема, це ускладнює 
проведення операційної діяльності суб’єктами малого та середнього бізнесу; 
спричиняє неспроможність виконувати свої зобов’язання перед контрагентами, 
нездатність реалізувати товари, надавати послуги чи виконувати роботи; 
обмеження певних видів діяльності, від чого суб’єкти господарювання несуть 
збитки; обмеження часу роботи підприємств та установ; ймовірність настання 
ризику втрати частини або всього майна підприємцями та юридичними особами 
тощо. Вирішення проблем розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 
повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме 
мале підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації 
вітчизняного економічного потенціалу, оптимізації участі України в 
міжнародному поділі праці, посиленню конкурентоспроможності національної 
економіки. 

Отже, МСП є одним із головних напрямків економічного розвитку 
України. МСП є ініціаторами впровадження інноваційного процесу та 
фактором зниження внутрішнього безробіття, розвитку здорової ринкової 
конкуренції тощо. Без ефективної підтримки держави розвиток МСП 
неможливий. Проте, рівень розвитку МСП в Україні значно нижче від багатьох 
розвинених європейських країн. Українська економіка має всі можливості для 
розвитку бізнесу, що потребує подальших реформ і досліджень у цьому плані. 
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Підприємства змушені здійснювати свою діяльність у невизначеному 
VUCA-світі та нестабільному економічному середовищі. У зв’язку з цим 
потрібно чітко визначити стратегію підприємства на кожному етапі його 
діяльності. Проблеми стратегічного управління підприємств та організацій 
вивчали відомі вітчизняні та закордонні вчені. Значний внесок у дослідження 
стратегічного управління зробили Є. І. Данільова, Ю. М. Мельник, Л. В. Пан,  
Г. Ю. Гедройц та ін. 

Стратегічне управління хибно сприймається як синонім терміна 
«стратегічне планування». Однак, це не так. Стратегічне управління, крім 
стратегічного планування, містить механізм реалізації рішень [1]. Основними 
компонентами стратегічного управління підприємством є: 

1. Визначення місії підприємства. Цей процес полягає у встановленні сенсу 
існування підприємства, його призначення, ролі та місця у ринковій економіці. 
У зарубіжній літературі цей термін називається корпоративною місією або 
концепцією бізнесу. Він характеризує напрямок у бізнесі, на який підприємство 
орієнтується, виходячи з ринкових потреб, характеру споживачів, особливостей 
продукції та наявності конкурентних переваг. 

2. Формулювання цілей та завдань. Для опису характеру та рівня ділових 
взаємин, властивих тому чи іншому виду бізнесу, застосовуються терміни 
«мета» та «завдання». Цілі та завдання повинні відображати рівень 
обслуговування споживачів. Вони мають створювати мотивацію людей, які 
працюють на підприємстві.  

3. Аналіз та оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища. Аналіз 
середовища зазвичай вважається вихідним процесом стратегічного управління, 
тому що він забезпечує базу для визначення місії та цілей фірми та для 
вироблення стратегії поведінки, що дозволяє підприємству здійснити свою 
місію і досягти своїх цілей. 

4. Розробка та аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії. 
Вироблення стратегії складає вищий рівень управління і полягає у вирішенні 
конкретних завдань. На цій стадії прийняття рішення менеджеру необхідно 
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оцінити альтернативні шляхи діяльності фірми та вибрати оптимальні варіанти 
для досягнення поставленої мети. На основі проведеного аналізу у процесі 
розробки стратегії відбувається формування стратегічного мислення шляхом 
обговорення та погодження з управлінським апаратом концепції розвитку 
підприємства в цілому, підготовки директив для довгострокового планування, 
розробки стратегічних планів та їх контролю. Перед підприємством стоять 
чотири стратегічних альтернативи: обмежене зростання, зростання, скорочення 
та поєднання цих стратегій. Обмеженого зростання дотримуються більшість 
організацій та підприємств у розвинених країнах. Головна мета – вибір 
стратегічної альтернативи, яка максимально підвищить довгострокову 
ефективність підприємства. І тому керівники повинні мати чітку концепцію 
підприємства та його майбутнього. 

5. Реалізація стратегії. Практика свідчить, що добре опрацьований 
стратегічний план може не спрацювати, якщо не вжити заходів щодо його 
реалізації. Дуже часто спостерігаються випадки, коли підприємство не в змозі 
здійснити обрану стратегію. Це трапляється з кількох причин: недостатня 
мотивація персоналу, непередбачувані зміни у зовнішньому середовищі тощо. 
Однак, часто стратегія не здійснюється і тому, що управління не може 
належним чином залучити наявний потенціал підприємства для реалізації 
стратегії. Особливо це відноситься до використання людського потенціалу. 

Успішній реалізації стратегії сприяє дотримання таких вимог: цілі та 
заходи стратегії мають бути добре структуровані, доведені до працівників та 
сприйняті ними; необхідно мати чіткий план дій щодо реалізації стратегії, що 
передбачає забезпечення всіма необхідними ресурсами. 

6. Оцінка та контроль стратегії. Оцінка і контроль реалізації стратегії є 
логічно завершальним процесом, що здійснюється у стратегічному управлінні. 
Цей процес забезпечує стійкий зворотний зв’язок між процесом досягнення 
цілей та власне цілями, що стоять перед конкретним підприємством [2]. 

Стратегічний контроль сфокусований на з’ясуванні того, чи можливо 
надалі реалізовувати прийняту стратегію, і чи приведе її реалізація до 
досягнення поставленої мети. Коригування за результатами стратегічного 
контролю може стосуватися як реалізованої стратегії, так і цілей фірми. 

В умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації підприємствам 
необхідно вжити усіх можливих заходів щодо дотримання та виконання своєї 
місії, реалізації стратегії тощо. Стратегічне управління підприємством загалом 
набуває дедалі більшого значення. Це стосується пріоритетності проблем, 
визначення структури підприємства, обґрунтованості інвестицій, координації та 
інтеграції стратегій тощо. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 
ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 
Постійна гнучкість та змінність макроекономічних показників в Україні та 

неопосередкованість кон’юнктури ринку стали причиною виникнення  
труднощів, які пов’язані із встановленням перспективних напрямів розвитку 
підприємств кондитерської галузі, зміцненням їхніх конкурентних позицій, які 
унеможливлюються недостатнім ресурсним забезпеченням для досягнення 
цільової мети, зміною значної кількості економічних параметрів, що викликано 
впливом факторів соціально-економічного характеру на усі сфери діяльності 
підприємств, та призводить до зниження їхньої конкурентоспроможності.  

Одним з основних напрямів подолання негативного впливу вказаних 
параметрів та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств 
кондитерської галузі слід вважати перегляд конкурентних стратегій 
підприємств, обґрунтування напрямів їх удосконалення. 

Сьогодні за насиченістю та асортиментом ринок кондитерських виробів 
України майже нічим не відрізняється від ринку європейських країн. 
Кондитерські вироби налічують до 1000 найменувань, а 90 % кондитерського 
ринку належать вітчизняній продукції. На думку експертів, кондитерський 
ринок в Україні характеризується певними особливостями, зокрема: 
кондитерський ринок є матеріалоємним: більша частина витрат спрямована на 
придбання сировини; сезонність сировини, що викликає коливання цін на 
цукор, борошно та какао-боби протягом року; сезонність виробництва: восени 
та взимку попит на кондитерські вироби зростає, а, отже, зростають й об'єми 
виробництва [1]. Також на кондитерському ринку України існують певні 
проблеми, які можна поділити на чотири групи: фінансові проблеми; зниження 
купівельної спроможності населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою 
політикою держави; проблеми, пов’язані з ринками збуту (рис. 1). 

Основні конкурентні переваги  досліджених кондитерських  підприємств 
України, які з часом призведуть до продовження росту частки ринку та 
закріплення позицій компаній, полягають у наступному: 

1. Продовження урізноманітнення продукції для різних верств населення 
за рахунок відкриття нових ліній виробництва з новою продукцією, наприклад, 
для функціональної продукції, що дозволить зайняти новий сегмент ринку. 

2. Стабільне зростання рентабельності продукції. 
3. Розвиток власної збутової мережі. Для посилення позицій компанії 

потрібно ще більше розвивати мережу фірмових магазинів по обласних центрах 
України, що дозволить постійно забезпечувати населення продукцією.  

4. Достатньо інтенсивна мультибрендова маркетингова політика, яка 
дозволила б досягти підприємству високого рівня іміджу, який потрібно 
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постійно підтримувати та шукати шляхи його посилення. За рахунок 
проведення різних промоакцій, розіграшів та квестів (розіграшів квитків на 
відпочинок, фірмових речей і т.д.), пов’язаних з фірмовою продукцією, 
активізується зацікавленість постійних та нових споживачів, що допомагатиме 
у подальшому розширити частку ринку, що складає 35 % ринку кондитерських 
виробів України. 

 

Рис. 1. Проблеми розвитку кондитерської галузі України [2] 
 
На сьогоднішній день через нестабільний розвиток економіки та зростання 

конкуренції головне місце в управлінні підприємством належить формуванню й 
відтворенню конкурентної стратегії, яка встановлює довготермінові програми 
дій за всіма можливими функціональними напрямками діяльності та об’єктивно 
націлена на дієву реалізацію, що дасть змогу підприємству досягти ринкового 
успіху. Саме розроблення діючої конкурентної стратегії є досить складним і 
багатогранним процесом, а також необхідною передумовою досягнення 
стійкого існування підприємства, і має безперечну практичну цінність. 

Щодо самого процесу формування конкурентної стратегії підприємства, то 
слід зазначити, що існує велика різноманітність підходів до визначення 
алгоритму розроблення конкурентної стратегії.  

Алгоритм побудови успішної конкурентної стратегії складається з таких 
етапів: 

– аналізу зовнішнього (макрооточення та безпосереднього оточення на 
галузевому ринку) й внутрішнього середовища;  

– оцінки стану підприємств-конкурентів та товарів-конкурентів;  
– розроблення господарського портфеля та вибору конкурентної стратегії 

для кожного виду діяльності;  
– визначення ключових факторів успіху підприємства та його 

конкурентних переваг; 
– вибору загальної конкурентної стратегії підприємства [3]. 
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Результатом побудови даного алгоритму повинна стати спрямована 
стратегія підприємства, тобто розроблена концепція і визначена нею система 
заходів, скерованих на досягнення конкурентної переваги. 

Також необхідно зазначити, що до основних причин, що ускладнюють 
застосовування на вітчизняних підприємствах методів стратегічного 
управління, належать: відсутність навичок стратегічного управління; 
неможливість представлення  стратегічного управління як  цілісної  системи; 
відсутність надійної стратегічної інформації для розробки стратегічних рішень; 
відсутність практичних рекомендації щодо розробки та реалізації відповідної 
стратегії; небажання керівництва змінювати напрямок діяльності підприємства. 
Як тільки ці проблеми вирішаться, то конкурентна стратегія стане діяти і 
принесе очікувані результати. 
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 
Процес ведення підприємницької діяльності, а також його розвитку 

обов’язково спирається на сферу чи середовище, яке чітко ґрунтує стан і будову 
підприємства як господарського, виробничого, управлінського та економічного 
суб’єкту стосовно місії та цілей. Тим і вимальовується підприємство у вигляді 
«каркасу» за організаційним змістом і управлінською ієрархією, тобто – 
організаційної структури підприємства в ринковому середовищі, яке є нині. 

Організаційна структура у звичайному вигляді на сучасному етапі 
ведення підприємницької діяльності, тобто за класичною лінійно-
функціональною моделлю, не підходить підприємствам. Тому для кожного 
підприємства в цих умовах більш прийнятною є дивізіональна структура [1]. 
А дивізіональна організаційна структура підприємства разом з його відділами, 
службами, господарствами та структурними підрозділами (цехи, дільниці, 
ланки) регламентується нормативним документом внутрішнього характеру 
«Положення про організаційну структуру підприємства». 

Надалі дивізіональна організаційна структура підприємства 
характеризується за такими ознаками: види (дивізіони) товарів або послуг 
(продуктова структура); групи покупців (структура, орієнтована на 
споживача); географічні регіони (регіональна структура).На рис. 1 наведена 
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принципова схема продуктової структури [2, c. 28-31]. Така структура 
дозволяє великому підприємстві приділяти конкретному продукту стільки ж 
уваги, скільки цьому приділяє невелика фірма, що випускає один-два види 
продукції. Підприємства з такою структурою здатні швидше реагувати на 
зміни умов конкуренції, технології, попиту покупців на ринках товарів і послуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Принципова схема продуктової структури 
 
На рис. 2 наведена принципова схема структури (її частини), 

орієнтованої на споживача (на прикладі енергокористування). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принципова схема дивізіональної структури (частини), 
орієнтованої на споживача 

 
Регіональна організаційна структура полегшує вирішення проблем, 

пов'язаних з місцевим законодавством, потребами споживачів. На рис. 3 
наведена принципова схема регіональної структури організації. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Регіональна організаційна структура 
 
Нормальне функціонування підприємницької діяльності досягається за 

рахунок виконання функцій управління, які в подальшому постійно 
перетікають у бізнес-процеси, а саме: управління виробничими і трудовими 
процесами у структурних підрозділах підприємства, самим процесом 
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виробництва продукції, його матеріальним та іншим забезпеченням і 
закінчуючи управлінням бухгалтерією та планово-фінансовим відділом 
підприємства. 

Організаційна структура підприємства тут ґрунтується складовими 
особливостями виробів, що у значній мірі визначає склад господарських 
одиниць всередині структурних підрозділів підприємства (цехи, дільниці, 
ланки). Тому масштаби виробничих процесів визначають цілеспрямованість 
розширення підприємства або виключення зі складу організаційної структури у 
процесі її проєктування тих або інших господарських одиниць всередині його 
структурного підрозділу, а також отримання відповідних складових частин для 
випуску продукції від інших підприємств, тобто – кооперування. 

Слід зазначити, що організаційна структура підприємства, що, звісно, 
охоплене основним, допоміжним виробництвом і обслуговуючим 
господарством, містить у собі такі підсистеми: 

– операційна підсистема – характеризується парком технологічного 
обладнання (знаряддями праці), пов’язаними між собою умовами виконуваних 
операцій, частковими процесами випуску заготовок, деталей, збиранням вузлів 
(технологічна лінія, оснащена верстатами, виробничі дільниці, відділки); 

– послідовні підсистеми ґрунтуються об’єднанням виробничих ланок, які 
наділені аналогічними цілями, що і підприємство в цілому – разом із функціями 
управління, та взаємопов’язані між собою; 

– функціональні підсистеми – також наділені аналогічними цілями, що і 
підприємство в цілому – разом із функціями управління, характеризуються 
господарськими одиницями, які у своїй діяльності об’єднані між собою, але під 
час ведення виробничого процесу є окремими господарськими одиницями і не 
діють спільно (інструментальні, ремонтні майстерні, складські господарства, 
транспортні відділення, енергетичні господарства і відділи допоміжного 
виробництва). 

Оскільки із впровадженням автоматизованих інформаційних систем і 
технологій пов’язане повсякденне життя, то підприємницька діяльність також 
постійно зазнає впровадження більш сучасних технічних засобів, зокрема – і 
його управлінський процес. Автоматизація і комп’ютеризація підприємницької 
діяльності характеризується АСУ (автоматизованою системою управління), що 
володіє широкими технічними можливостями, оптимізацією часу під час 
збирання і обробки інформації, розрахунку й аналізу фінансово-економічних 
показників, збереження масивів і архівування прийнятих керівництвом рішень 
та їх результатів (рис. 4). 

Отже, для нормальної діяльності підприємства повинні бути чітко 
встановлені і дотримані взаємозв’язки складових (елементів) організаційної 
структури підприємства стосовно матеріально-технічного забезпечення і 
встановлених форм взаємодії (кооперації). А ця взаємодія повинна 
удосконалюватися і відповідати змінам, які стосуються виробничого процесу в 
розрізі знарядь праці, предметів праці і самої людської діяльності на 
підприємстві. 
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Рис. 4. Загальний вигляд системи управління діяльністю підприємства із 
застосуванням автоматизованих інформаційних технологій 
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РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Вітчизняна економіка останніми роками суттєво просунулася за багатьма 

напрямами цифровізації. Основним нормативно-правовим актом, який впливав 
на зрушення цих процесів, можна вважати «Стратегію розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 2030 року», де визначено, що основним 
рушієм економічного зростання у найближчій перспективі має виступати 
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аграрний сектор як такий, що має високий потенціал до модернізації, 
впровадження новітніх технологій та підвищення рівня переробки власної 
продукції, хоча його перспективи обмежені [1, с. 68]. 

Розвиток сільськогосподарського виробництва – пріоритетне питання, з 
яким стикаються всі країни, тому реалізація заходів у цій галузі має 
здійснюватися комплексно на всіх рівнях з урахуванням проникнення інтернет-
технологій у сільськогосподарське виробництво. 

Нині дуже актуальними є питання розробки методів, здатних оцінювати 
зміни якості цифрових продуктів при аналізі рівня продовольчого забезпечення 
та проводити вимірювання обсягу агроекономіки спільного споживання за 
допомогою використання он-лайн-платформ. Виходячи із вимог продовольчої 
незалежності, основним джерелом харчових продуктів є продукція сільського, 
лісового, рибного, мисливського господарства, а також харчової промисловості. 
Визначальну роль у забезпеченні продовольчої безпеки відіграють сільське та 
рибне господарство й харчова промисловість. 

Нині все більше бізнесменів, які використовують інтернет-технології у 
виробництві, розробляють свої стратегії подальших дій, і це завдяки заходам, 
спрямованим на цифровізацію вітчизняної економіки. 

Основними напрямками проникнення цифрових технологій є: 
1) контроль за якістю та безпекою харчових продуктів; 
2) контроль за якістю та безпекою сільськогосподарської продукції, 

сировини та продовольства; 
3) розвиток матеріально-технічної основи оптового продовольчого 

комплексу; 
4) формування запасів та резервів; 
5) забезпечення державних інформаційних ресурсів населення у галузі 

продовольчої безпеки; 
6) захист економічних інтересів населення в оптовому продовольчому 

комплексі;  
7) надання методичного та організаційного сприяння організаціям 

оптового продовольчого комплексу у проведенні ефективної політики щодо 
захисту економічних інтересів населення; 

8) взаємодія з некомерційними організаціями у сфері забезпечення 
продовольчої безпеки; 

9) фінансування витрат забезпечення продовольчої безпеки. 
Забезпечення населення продовольством пов’язане з ризиками, які можуть 

істотно змінити цей процес у негативний бік. 
Стійкість розвитку економіки країни вимагає реалізації заходів 

податкового регулювання для подолання: 
– низького рівня платоспроможного попиту населення на харчові 

продукти; 
– недостатнього рівня розвитку інфраструктури внутрішнього ринку; 
– цінових диспропорцій на ринках сільськогосподарської та рибної 

продукції, сировини та продовольства, з одного боку, та матеріально-технічних 
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ресурсів – з іншого; 
– недостатнього рівня інформаційно-інноваційної активності у сфері 

виробництва сільськогосподарської та рибної продукції, сировини та 
продовольства; 

– скорочення національних генетичних ресурсів тварин та рослин; 
– дефіциту кваліфікованих кадрів; 
– відмінностей у рівні життя міського та сільського населення; 
– штучних конкурентних переваг зарубіжної продукції, що формуються за 

рахунок різних заходів державної підтримки виробництва харчових продуктів у 
зарубіжних країнах [2, с. 18]. 

У зв’язку з цим обґрунтування ефективної цифрової платформи 
оподаткування, що стимулює розвиток сільськогосподарського виробництва, а 
також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму 
податкового впливу на аграрну економіку, є актуальними та визначають 
вирішення наступних завдань: 

– дослідження функцій податків та їх впливу на соціально-економічні 
процеси, міжнародного досвіду у галузі функціонального впливу податків на 
економіку сільського господарства, а також змін, що відбуваються у 
вітчизняному оподаткуванні на основі цифровізації; 

– дослідження основних форм податкового стимулювання, можливостей 
їх впливу на виробництво та на цій основі обґрунтування необхідності 
створення нового податкового механізму на сучасних цифрових платформах, 
що забезпечує передумови відтворення сільськогосподарського виробництва. 

Еволюція системи оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників у країнах йшла шляхом спрощення, скорочення кількості 
діючих податків (їх об’єднання), зниження рівня ставок та розширення 
оподатковуваної бази. Для того, щоб стимулювати інвестування фермерського 
капіталу в інформаційно-технологічні нововведення, у податковому 
законодавстві багатьох країн передбачаються спеціальні пільгові умови 
оподаткування. До них відносяться: 

– встановлення податкових знижок на приріст інвестицій; 
– бюджетна компенсація податкових платежів на приріст інвестицій у 

цифровізацію; 
– пролонгація податкових платежів на приріст капіталовкладень на період 

завершення інформаційно-інвестиційного процесу.  
За допомогою пільгового оподаткування, і навіть пільгової податкової 

ставки на приріст капіталу, розвинені країни стимулюють перспективу 
капіталовкладення в передову техніку та цифрові технології, багаторічні 
насадження, меліорацію, приріст поголів’я худоби та інші заходи.  

Податки повинні сплачувати всі юридичні та фізичні суб’єкти 
оподаткування, але витрати на впровадження цифрових технологій цими 
суб’єктами повинні компенсуватися податковими відрахуваннями.  

Формування єдиної державної політики у сфері розвитку 
сільськогосподарського виробництва передбачає запровадження цифровізації, 



44 
 

що має сприяти формуванню єдиного інформаційного та правового поля у 
сфері забезпечення населення продовольством. Швидкість трансформації 
цифровізації в аграрний сектор показує можливу недооцінку заходів щодо 
підвищення продовольчої безпеки, пов’язаних із цифровими продуктами. 

Продовольча безпека України залежить від розширення податкової бази 
аграрного сектора у системі економічних відносин, включаючи надання 
субсидій або бюджетних інвестицій, і навіть державних гарантій сільгосп-
товаровиробникам, які впроваджують цифрові платформи. 

Проникнення інформаційних технологій на цифрові платформи аграрного 
сектора для підвищення податкового потенціалу сільського господарства 
потребує масштабної реалізації наукових, технічних, технологічних інновацій, 
які є незмінними атрибутами сучасної економіки. Для цього потрібна реалізація 
комплексу заходів з цифровізації економіки та зростання податкового 
потенціалу, серед яких: 

– створення системи взаємодії національних податкових органів з 
податковими органами інших країн та міжнародними організаціями, за 
допомогою якою буде проводитись обмін податковою інформацією; 

– посилення боротьби з корупцією, так як вона є прямою супутницею 
цифрової економіки та породжує відтік капіталу в офшори; 

– запровадження податку на фінансові транзакції, пов’язані із рухом 
спекулятивного капіталу; 

– продовження переслідування фірм-одноденок, кінцеві бенефіціари яких 
можуть бути задіяні в офшорних юрисдикціях; 

– посилення контролю за трансфертним ціноутворенням, яке є основою 
переміщення капіталу до офшорів; 

– посилення відповідальності за порушення національного законодавства 
в частині ухилення від сплати податків у вигляді офшорних схем; 

– покращення умов ведення бізнесу в Україні (забезпечення сталості та 
захисту власності, незалежності судової системи, стабільності законодавства, 
зниження адміністративного тиску та ін.). 
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нинішньою пандемією коронавірусної інфекції, так і в забезпеченні миру та 
безпеки в суспільстві, ініціюванні та сприянні вирішенню глобальних 
екологічних проблем. 

«Велика сімка» (G7) є одним з найважливіших суб'єктів міжнародних 
економічних відносин, створення якого обумовлено необхідністю вирішення 
економічних проблем низки найбільш розвинутих країн світу. Цей 
міжнародний клуб включає такі країни, як Франція, США, Великобританія, 
Японія, Німеччина, Італія і Канада. «Велика сімка» не є міжнародною 
організацією, вона не базується на міжнародному договорі, не має статуту і 
секретаріату. Рішення «Великої сімки» не мають обов'язкової сили. Водночас, 
вона стала тією силою, яка впливає на економічний розвиток та суспільно-
політичну ситуацію в різних регіонах і частинах глобалізованого світу, 
оскільки, зазвичай, фіксуються наміри країн дотримуватися узгодженої 
поведінки або рекомендуються певні підходи іншим суб'єктам світової 
економіки у вирішенні тих чи інших питань. Б. І. Дяченко, Д. І. Стець 
зазначають, що «країни «Великої сімки» відрізняються з-поміж інших 
притаманним їм глобальним лідерством» [1, с. 76]. 

Вагома роль країн «Великої сімки», передусім, обумовлена високим рівнем 
їх економічного розвитку та досягнутої якості життя. Дослідники зауважують, 
що до цієї групи входять сім із 9 найбільших економік світу, сім з 15 країн з 
найбільшим ВВП на душу населення, сім з 10 провідних експортерів та сім з 10 
провідних донорів ООН. 

За даними міжнародної статистики, у 2020 році загальний обсяг ВВП країн 
«Великої сімки» (рис. 1) склав 38631 млрд дол. США, тобто 45,7 % світового 
ВВП.  

 

н  
Рис. 1. Обсяги ВВП країн «Великої сімки»у 2020 році [2] 
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страхові, професійні та бізнес-послуги, операції з нерухомістю, послуги 
охорони здоров’я та ін.). Подібна структура ВВП відрізняє й інші країни. 

Показником рівня добробуту населення будь-якої країни є досягнутий 
обсяг ВВП на душу її населення. В цьому контексті першість серед країн 
«Великої сімки» займають США з показником 53749 дол. США (у 4,9 рази 
вище середньосвітового рівня), Канада з показником 48617 дол. США (у 4,5 
рази вище середньосвітового рівня) та Німеччина з показником 45109 дол. 
США (у 4,1 рази вище середньосвітового рівня). Вагомим є досліджуваний 
індикатор і в інших країнах: Японії – 40146 дол. США та Франції – 40560 дол. 
США (у 3,7 рази вище середньосвітового рівня), Великобританії – 39103 дол. 
США (у 3,6 рази вище середньосвітового рівня), Італії – 32934 дол. США (у 3,0 
рази вище середньосвітового рівня). 

Зважаючи за передові позиції зазначених країн у міжнародних індексах та 
рейтингах (табл. 1), наголосимо, що в значній мірі високі темпи розвитку їх 
економік пов'язуються із: 

– боротьбою з корупцією (найвищі позиції у рейтингу досліджуваних 
країн за Індексом сприйняття корупції займають Німеччина, Великобританія, 
Канада); 

– забезпеченням свободи підприємництва та легкості ведення бізнесу 
(найвищі позиції у рейтингу досліджуваних країн за Індексом легкості ведення 
бізнесу займають США, Великобританія, Німеччина, Канада); 

– інноваційним спрямуванням економічного розвитку та створенням умов 
для комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок (найвищі 
позиції у рейтингу досліджуваних країн за Глобальним інноваційним індексом 
займають США, Великобританія, Німеччина, Франція); 

– розвитком людського капіталу та інвестиціями в людський капітал 
(найвищі позиції у рейтингу досліджуваних країн за Індексом людського 
розвитку займають Німеччина, Великобританія, Канада, США). 

 
Таблиця 1 

Індикатори розвитку економіки та рівня життя в країнах «Великої 
сімки» у 2020 році [2-4] 

Країна Рейтинг за 
Індексом 

людського 
розвитку 

Рейтинг за 
Індексом 

сприйняття 
корупції 

Рейтинг за 
Індексом 

легкості ведення 
бізнесу* 

Рейтинг за 
Глобальним 

інноваційним 
індексом 

США 17 25 6 3 
Японія 19 19 29 16 
Німеччина 6 9 22 9 
Великобританія 13 11 8 4 
Франція 26 23 32 12 
Італія 30 52 58 28 
Канада 16 11 23 17 

*останні дані за 2019 рік 
«Велика сімка» виступає і як глобальний політичний форум, який здійснює 

стабілізуючий вплив на вирішення соціально-політичних проблем, 
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співпрацюючи в межах «Великої двадцятки» та комунікуючи з лідерами інших 
країн світу. 

Останні саміти країн-учасниць свідчать про нагальні проблеми, які 
знаходяться нині в полі їх зору: боротьба із змінами клімату (кліматична криза) 
та протидія триваючій пандемії коронавірусу. Активно обговорюються питання 
податкової політики, оскільки пандемія спричинила скорочення податкових 
надходжень і посилила економічну нерівність в суспільстві, а також питання 
стимулювання економічного зростання, світової торгівлі, скорочення 
безробіття. 

Перспективи збереження глобального лідерства «Великої сімки» у 
майбутньому слід пов'язувати з інноваційними процесами, діджиталізацією 
економіки та соціальної сфери, забезпеченням якості відтворення трудового 
потенціалу.  

 
Список використаних джерел 

1. Дяченко Б. І., Стець Д. І. Роль країн «Великої сімки» у сучасних міжнародних 
економічних відносинах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. 
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(3). С. 76-79.  
2. Биржевой портал № 1. Макроэкономическая статистика URL: https://take-profit.org/ 
statistics/ countries/united-states/  
3. Human Development Report 2020. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf  
4. Global Innovation Index 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ 
wipo_pub_gii_2020.pdf 
 

Кричковська Н. Т. 
Науковий керівник: Куцик В. І., к.е.н., проф. 

Львівський торговельно-економічний університет 
 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

На сьогоднішній день питання економічної безпеки зачіпає інтереси 
багатьох країн світу і не втрачає своєї гостроти протягом вже багатьох 
десятиліть. Тому метою кожної країни є визначити загрози економічній безпеці, 
а також застосувати засоби протидії їх впливу. 

Звичайно, Україна є також складовою глобального економічного простору. 
Відповідно, вона також характеризується високим рівнем інтернаціоналізації 
економічних відносин.  

Загрози економічній безпеці можуть внести дисбаланс в діяльність 
економічного суб'єкта будь-якого рівня. Забезпечення економічної безпеки стає 
стратегічним завданням на рівні держави в цілому, так як від економічної сфери 
залежить і соціальна, і політична, і військова, і технологічна, і продовольча і 
інші види національної безпеки. Саме в умовах забезпечення національної 
безпеки країни можливе стабільне економічне зростання, збільшення добробуту 
громадян, процвітання держави [1, с. 56]. 

Економічна безпека держави є невід’ємною частиною складовою 
національної безпеки, так як вона відіграє вирішальну роль у досягненні 

https://take-profit.org/
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економічного суверенітету держави, забезпеченні економічного розвитку, 
реалізації ефективної соціальної політики та ін. Щоб країни вчасно виявили 
загрози, що пов’язані з національними економічними інтересами і запобігали 
заподіянню збитків соціально-економічній системі в цілому, має бути створена 
ефективна економічна безпека. Отже, для економічної бази є такі загрози, як 
явища і процеси, що впливають негативно на господарство країни, що 
утискають економічні інтереси особи, суспільства і держави. Щоб визначити 
основні загрози економічної безпеки потрібно постійно відстежувати ці 
загрози. Постійне відстеження дає можливість своєчасно розробляти і 
здійснювати практичні заходи щодо зниження негативного впливу загроз чи їх 
повної ліквідації. 

У Законі України «Про основи національної безпеки України» зазначено, 
що об’єктами національної безпеки є людина і громадянин, суспільство та 
держава [2]. Отже, економічна безпека в умовах глобалізації визначається на 
загальнодержавних та регіональних рівнях, тобто запобігти загрозам як на 
глобальному, так і на локальному рівнях. Щоб визначити глобалізацію на 
регіональному рівні, потрібно брати до уваги прояв та актуалізацію низки 
явищ. Наприклад: інтернаціоналізацію великої кількості господарських та 
виробничих процесів; створення ефективніших форм господарської діяльності 
та інші. Тобто глобалізаційні процеси сприяють раціональному розподілу 
трудового ресурсу та оптимізації виробничих циклів. 

Розглянемо сфери виникнення загроз економічній безпеці; їх розділяють 
на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні загрози економічній безпеці звичайно пов’язані з 
несприятливими процесами в світовій економіці, а внутрішні загрози пов’язані 
з діяльністю органів державної влади, макроекономічною і мікроекономічною 
нестабільністю ринкової економіки. Звичайно вони зумовлені такими 
процесами, які виникають в ході реалізації економічної політики держави. 

До зовнішніх загроз відносять: 
– збереження експортно-сировинної моделі розвитку та висока залежність 

від зовнішньоекономічної кон’'юнктури;  
– незахищеність національної фінансової системи від дій нерезидентів і 

спекулятивного іноземного капіталу;  
– високий рівень зовнішнього боргу;  
– надмірна відкритість економіки держави (захист інтересів вітчизняного 

виробництва, фінансів і банківської системи, грошового обігу тощо);  
– відставання в розробці і впровадженні перспективних технологій;  
– інформаційні війни. 
До внутрішніх загроз належать: 
– скорочення чисельності населення і його старіння;  
– низька конкурентоспроможність національної економіки (відсталість 

технологічної бази більшості галузей);  
– високий рівень інфляції;  
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– витіснення вітчизняних товаровиробників, особливо споживчих товарів, 
з внутрішнього ринку зарубіжними постачальниками;  

– низька інвестиційна активність;  
– «тінізація» національної економіки;  
– недостатня боротьба з корупцією на всіх рівнях;  
– низький контроль виконання бюджетів державного і регіонального 

рівня, й також запобігання нецільового витрачання коштів [1, с. 59]. 
Звичайно, що перелік загроз є неповний, і їх є більше, але, на сьогодні, це 

саме ті загрози, які несуть найбільше небезпеку національним економічним 
інтересам України. Якщо брати сутність зовнішніх та внутрішніх загроз, то їх 
вплив на стан економічної безпеки держави постійно змінюється в зв’язку з 
динамічними умовами функціонування суспільства, національної економіки та 
світової економічної системи в цілому. Щоб вирішити основні загрози 
економічної безпеки, виділяють такі засоби: 

– застосовувати інструменти регулювання відповідно до нових цілей 
економічного розвитку. 

– збільшення ефективності фінансового регулювання, спрямованого на 
облік змін зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку; 

– підвищення податкової дисципліни, облік бюджетної безпеки при 
введенні змін в податкове законодавство; 

– стимулювання зростання виробничого, освітнього, техніко-
технологічного потенціалу країни;  

– підвищення рівня і якості життя населення держави. 
Це не всі засоби, які вирішують загрози економічній безпеці.  
Загалом, економічна безпека держави означає захищеність усіх рівнів 

економіки країни від небезпечних дій, що можуть бути як наслідком свідомого 
впливу будь-якого чинника, так і стихійним впливом ринкових сил. 
Небезпечними можуть вважатися такі дії, які призводять до погіршення 
економічного стану країни у критичний рівень [3, с. 191]. Наприклад, таке 
погіршення умов життя, з яким населення не готове миритися і яке внаслідок 
цього може перетворитися на соціальний конфлікт, що загрожуватиме 
існуванню економічних та політичних систем. Отже, враховуючи вище сказане, 
можна зробити висновок: хоч Україна і подолала складний період перехідної 
економіки, проте, зараз говорити про наявність у державі надійної та 
ефективної системи забезпечення національної економічної безпеки поки що 
зарано. Першочерговим завданням для України на цьому шляху є розроблення 
та затвердження національної стратегії економічної безпеки країни, яка 
визначатиме основні напрямки та механізми реалізації державної політики у 
даній сфері. При цьому мають бути враховані усі найбільш важливі фактори, 
що впливають на стан економічної безпеки країни. 
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МИТО ЯК РЕГУЛЯТОР ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Міжнародна торгівля як основна форма міжнародного руху ресурсів у 

сучасному глобалізованому світі полягає у процесі обміну товарами та 
послугами між різними державами світу. Окремій країні характерне 
використання поняття «зовнішня торгівля», при цьому вона представлена 
показниками обсягів та структури експорту та імпорту, а також показником 
зовнішньоторговельного обороту. Для стимулювання експортно-імпортних 
операцій та врегулювання зовнішньоторговельного балансу використовуються 
державами інструменти митного регулювання. 

Важливість мита полягає в тому, що цей податок є одним із бюджето-
утворювальних, а також ефективним засобом регулювання економіки та 
захисту національного товаровиробника. Та попри законодавче закріплення 
поняття мита, його видів, порядку встановлення та справляння, все ж наявні 
деякі прогалини. Тому важливе дослідження окремих аспектів справляння 
мита, ознак та особливостей мита як непрямого податку, визначення деяких 
правових проблем застосування мита в Україні. 

Сьогодні науковці та практики приділяють значну увагу розгляду питань 
застосування мита, однак, серед дослідників й досі залишаються дискусійними 
питання щодо ознак, функцій та місця мита серед інших податків. Відсутність 
єдиної думки щодо зазначеного, наявність суттєвих прогалин у законодавстві 
зумовлюють формування конкретних пропозицій для вдосконалення сучасного 
податкового та митного законодавства. 

Характеризуючи поняття мита, його фіскальне і регулююче значення, 
варто зауважити, що мито – загальнодержавний, обов’язковий непрямий 
податок на товари, що перетинають митний кордон країни, включається до ціни 
таких товарів (продукції), встановлений Митним кодексом України, 
нараховується та сплачується відповідно до цього кодексу, законів України та 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Незважаючи на ступінь вивчення мита вченими, у науковій літературі 
досі залишаються дискусійними питаннями щодо правової природи, ознак та 
визначення поняття мита. Так, одні вчені вважають мито непрямим податком. 
Інші ж визначають мито як різновид збору з виділенням притаманних збору 
ознак. Є й прихильники позиції, що мито не належить ні до податків, ні до 
зборів, а має особливе місце в податковій системі. Особливістю мита є 
необхідність сплати у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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України. Відсутність факту переміщення товарів через митний кордон України 
унеможливлює стягнення такого обов’язкового платежу. 

До функцій сучасного мита як непрямого податку можна віднести такі: 
фіскальну, захисну, регулюючу, стимулюючу та дестимулюючу, контрольну, 
інтегруючу. Звичайно, цей перелік не є вичерпним, в умовах реформування 
податкового та митного законодавства він потребує подальших доповнень та 
змін. 

Основні цілі застосування мита такі: «реалізація зовнішньоторговельної 
політики держави; створення сприятливих умов для розвитку національного 
виробника; встановлення справедливого конкурентного середовища на 
внутрішньому ринку країни; забезпечення оптимального платіжного балансу; 
формування раціональної структури експорту й імпорту; сприяння структурній 
перебудові економіки країни; наповнення дохідної частини державного 
бюджету; сприяння інтеграції економіки країни до світового економічного 
простору» [1, c. 203]. 

Доцільно відмітити, що основними чинниками, які позитивно впливають 
на збільшення надходжень до бюджету, є: посилення контролю за ввезенням 
товарів на митну територію країни; покращення адміністрування мита і 
легалізація імпорту; підвищення рівня як дисципліни митних органів, так i їх 
кваліфікації (що дає змогу виявляти правопорушення при переміщенні товарів i 
послуг через митний кордон України). 

За даними Державної митної служби України, питома вага мита в 
загальних обсягах перерахувань до державного бюджету станом на 1 січня 2021 
р. становить 10,3 % (табл. 1). 

Адміністрування мита, його вдосконалення, знаходження правильного 
балансу інтересів держави та суб’єктів підприємницької діяльності – це ті 
позиції, які мають розглядатися як важливий ресурс підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, прискорення інтеграції 
економіки України в європейський простір. Активний пошук відповідних 
практичних рішень є одним із важливих напрямів удосконалення національної 
системи митного сервісу. 

Реалії світових глобалізаційних процесів поставили перед Україною 
актуальне й складне завдання модернізації митного сервісу в цілому та 
вдосконалення інструментів та механізмів адміністрування митних платежів, 
зокрема. У рамках його розв’язання необхідно забезпечити таку реалізацію 
процедури постконтролю, яка б ураховувала взаємодію принципів 
ефективності, прозорості, довіри, послідовності, прогнозованості, 
самовідповідальності. Це позитивно впливатиме на конкурентоспроможність 
національної економіки, її стратегічне майбутнє. 

Варто зауважити, що використання нетарифних методів – це ефективний 
засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності через встановлення певних 
вимог до суб’єктів господарської діяльності. Проте, під час формування 
державної зовнішньоекономічної політики необхідно зважено підходити до 
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застосування цих методів, керуючись, насамперед, національними інтересами 
держави.  

Таблиця 1 
Динаміка надходжень від митних платежів у 2016-2020 рр.  

(складено та розраховано за [2]) 
(млн грн) 

Показники Роки Відхилення 2020 р. від 
2016 р. 

2016 2017 2018 2019 2020 абсолютне відносне 
Перераховано ДМСУ 
до державного 
бюджету України - 
усього 

54119,5 96047,2 83116 85911,6 114816,7 60697,2 112,1 

у тому числі мито 9880,5 12124,6 6707,9 8848 11771,9 1891,4 19,1 
Частка мита у 
загальних обсягах 
перерахувань до 
держбюджету, % 

18,3 12,6 8,1 10,3 10,3 -8 -43,7 

Податок на додану 
вартість (ПДВ) 41699,8 80978,7 73148,7 73345,2 96014,1 54314,3 130,2 

Частка ПДВ у 
загальних обсягах 
перерахувань до 
держбюджету, % 

77,1 84,3 88 85,4 83,6 6,5 8,4 

Акциз 1332,1 2209,7 3023,9 3 470,3 6743,8 5411,7 4,1 р. 
Частка акцизного 
збору (податку) в 
загальних обсягах 
перерахувань до 
держбюджету, % 

2,5 2,3 3,6 4 5,9 3,4 136 

Єдиний збір 103,1 137,4 126,9 148 180,9 77,8 75,4 
Частка єдиного збору 
в загальних обсягах 
перерахувань до 
держбюджету, % 
Митні збори 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 

1069,2 60,4 82,1 69,8 53,7 1015,5 -94,9 
Частка митних зборів 
у загальних обсягах 
перерахувань до 
держбюджету, % 

1,9 0,1 0,1 0,1 0 -1,9 -100 

Інші збори 34,8 536,4 26,5 30,3 52,3 17,5 50,2 
Частка інших зборів 
у загальних обсягах 
перерахувань до 
держбюджету, % 

0 0,6 0 0 0 0 0 

 
Вибір законодавчо закріпленої системи нетарифних заходів регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог СОТ, спрямованих на 
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лібералізацію міжнародної торгівлі, має велике значення для формування 
державної зовнішньоекономічної політики. Досконала і продумана стратегія 
розробки та реалізації системи заходів нетарифного регулювання ЗЕД має 
базуватися на оцінці балансу вигід і витрат для економіки держави з 
урахуванням національних інтересів з акцентом у бік національного 
товаровиробника та споживача, їх підтримки і захисту, а ефективна реалізація 
такої стратегії має бути забезпечена міцною виконавчою вертикаллю 
державних органів влади, які мають повноваження у цій сфері, та системою 
правових норм, які б визначали механізм нетарифного регулювання і 
забезпечували належне виконання своїх обов’язків вказаними органами влади. 

Дії контрабандистів в Україні є широкомасштабними, а наслідки цих дій 
вразили всі сфери економічної діяльності держави. Сучасна контрабанда в 
Україні давно «переросла» свої ранні класичні форми і нині є однією зі 
складових організованої злочинності у сфері економіки. Контрабанда набуває 
все більш витончених та організованих форм. Наявні матеріали та звітні дані 
щодо протидії контрабанді дають підстави припустити наявність налагоджених 
каналів контрабанди та стійких способів її вчинення. Разом з тим, схеми 
контрабанди є доволі гнучкими, правопорушники постійно корегують 
механізми і тактику протиправної діяльності відповідно до зміни правил 
оформлення ввезення на територію України товарів та їх вивезення. 

Активізація регулюючого потенціалу мита має сприяти виконанню 
основного завдання держави, яке полягає в тому, щоб забезпечити умови для 
стабільного розвитку економіки на основі накопичення та ефективного 
використання конкурентних переваг, використовуючи всі чинники та 
залучаючи всі можливі ресурси. Практичним підсумком діяльності держави, на 
думку деяких фахівців, може стати загальнонаціональна програма підвищення 
конкурентоспроможності української економіки, у якій необхідно передбачити 
посилення участі України у міжнародній кооперації та спеціалізації з 
урахуванням національних інтересів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Сучасні тенденції розвитку світової економіки, такі як глобалізація та 

інтеграція економічних, фінансових і соціальних зв’язків, призвели до різкого 
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зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності в розвитку національних 
економік країн світу. Разом з тим, провідними суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності завжди виступають підприємства – міжнародні та 
національні. 

Можливі напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності значною 
мірою визначаються вибором стратегічного розвитку всієї національної 
економіки. Багато вітчизняних дослідників [1; 2] відзначають не тільки дуже 
слабку розробку стратегічних документів у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, але й відсутність у офіційної влади цілісного бачення стратегічного 
розвитку цієї сфери. 

На наш погляд, дана точка зору є цілком справедливою і виправданою, 
оскільки аналіз цих документів показує, що вони мають чисто декларативний 
характер без реального механізму реалізації запропонованих положень. Крім 
цього, існує ще ряд зауважень, на які хотілося б звернути увагу. По-перше, 
розробка даних документів будується «однобоко», виходячи тільки з 
внутрішніх можливостей країни, і зовсім не враховує тенденцій світового 
розвитку. По-друге, в програмних документах практично не приділяється увага 
регіональному аспекту інтеграції в світове господарство, що призводить до 
непогодженості стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. 

Варто врахувати те, що не завжди вдається грамотно розробити стратегічні 
напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вважаємо, 
що стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності не відповідає сучасній 
ситуації економічного розвитку в умовах глобалізації. Можливими 
поясненнями таких недоробок можуть бути такі: 

– у регіональних органів влади немає чіткого уявлення, як здійснювати 
інтеграцію економіки регіону в світове господарство; 

– слабка аналітична база, що не дозволяє комплексно враховувати 
зовнішньоекономічну діяльність регіону. 

З одного боку, вирішенню ситуації, що склалася, на наш погляд, 
допомогло б створення системи моніторингу зовнішньоекономічної діяльності 
як на рівні окремого регіону, так і в цілому в усіх українських регіонах. З 
другого – необхідно на рівні держави створювати організаційну структуру, що 
займається моніторингом зовнішньоекономічної інформації [3]. 

Моніторинг зовнішньоекономічної діяльності – це постійно здійснюваний 
комплексний нагляд за зовнішньоекономічною діяльністю регіону, дослідження 
та оцінка її стану і розвитку. Мета проведення моніторингу – систематизація 
зовнішньоекономічної діяльності регіону та аналіз даних про неї для 
визначення поточних і перспективних напрямів розвитку цієї сфери. 

Проведення моніторингу зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіону 
дозволить: 

– оцінити зовнішньоекономічні можливості регіону та рівень їх 
використання; 

– визначити короткострокові, середньострокові і довгострокові цілі 
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розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 
– розробити і відкорегувати програми розвитку експорту й 

імпортозаміщення, залучення іноземних інвестицій і технологій; 
– погодити стратегію розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону із 

загальнонаціональною. 
Крім цього, проведення моніторингу зовнішньоекономічної діяльності в 

усіх українських регіонах дозволить оцінювати її поточний стан і проблеми в 
кожному регіоні і вносити відповідні коригуючі дії, а також намітити 
перспективні напрями інтеграції українських регіонів у світову економіку і 
розробити концепцію регіоналізму зовні [4]. 

Отже, якщо проведення моніторингу здійснювати в усіх українських 
регіонах, то це дасть повну аналітичну інформацію про зовнішньоекономічну 
діяльність в кожному регіоні. В результаті, це дозволить приймати адекватні 
поточні й перспективні управлінські рішення в цій сфері з урахуванням 
регіональних особливостей. Щоб інформація про зовнішньоекономічну 
діяльність по всіх українських регіонах була порівняною, на наш погляд, 
необхідне введення спеціальної форми, в якій би систематизувалася одержана в 
результаті моніторингу інформація. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА 

ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Під впливом сучасних глобалізаційних процесів в конкурентній боротьбі 

беруть участь не лише окремі підприємства, але й держави загалом. Тому для 
України постає нагальна потреба підвищення національної конкуренто-
спроможності і налагодження стійкого економічного зростання.  

Під національною конкурентоспроможністю розуміють здатність суб’єктів 
господарювання та галузей економіки країни випереджати конкурентів у 
контексті завоювання й укріплення позицій на міжнародних рівнях. Таким 
чином, національна конкурентоспроможність є важливим показником, який 
відображає економічний стан країни та перспективи її розвитку. 
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Вперше поняття «конкурентоспроможність країни» ввів М. Портер, який 
вважав, що цей фактор визначає місце країни у системі світового 
господарювання [1]. Можливість постійно розвиватися, генерувати і 
впроваджувати у виробництво нові технології значною мірою визначає рівень 
національної конкурентоспроможності. Водночас, сьогодні існує значна 
кількість методів, які дають змогу оцінити рівень конкурентоспроможності 
різних країн та визначити їх роль в глобальній економіці. 

Одним із найбільш поширених досліджень у цьому напрямку є оцінка 
конкурентоспроможності країн на основі глобального індексу конкуренто-
спроможності (Global Competitiveness Index – GCI), який у 2004 р. був 
запропонований для Всесвітнього економічного форуму (World Economic 
Forum) професором Колумбійського університету Ксав’є Сала-і-Мартіном 
(Xavier Sala-i-Martin). Відтоді експерти ВЕФ розраховують цей показник  і 
анонсують його у звіті The Global Competitiveness Report [2].  

Індекс глобальної конкурентоспроможності GCI розраховується на базі 
113 показників, які детально характеризують конкурентоспроможність країн 
світу, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку. Сукупність цих 
показників на 2/3 складається з результатів глобального опитування керівників 
компаній (з метою охоплення широкого кола факторів, що впливають на бізнес-
клімат в досліджуваних країнах) і на третину – з інформації із 
загальнодоступних джерел (статистичних даних і результатів досліджень, які 
проводяться на регулярній основі міжнародними організаціями). Всі 113 
змінних об’єднані в 12 контрольних показників, що й визначають національну 
конкурентоспроможність (якість інститутів, інфраструктура, макроекономічна 
стабільність, здоров’я і початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка, 
ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиток 
фінансового ринку, рівень технологічного розвитку, розмір внутрішнього 
ринку, конкурентоспроможність компаній, інноваційний потенціал).   

У 2019-2020 рр. лідируючі позиції в рейтингу країн за індексом GCI 
займали Сінгапур, США та Гонконг зі значеннями показника 84,8; 83,7 та 83,1 
відповідно. У топ-10, крім зазначених країн, входили Нідерланди, Швейцарія, 
Японія, Німеччина, Швеція, Великобританія і Данія. З країн пострадянського 
простору найвищий рейтинг в Естонії (31 місце з  рейтингом 70,9), Литви (39 
місце; 68,4) і Латвії (41 місце і рейтинг 67,0 відповідно).  

Україна в цьому рейтингу займає 85-ту позицію (рейтинг 57,0) серед 141 
країни. При цьому вона порівняно з 2018 р. втратила 2 позиції та залишалася 
найменш конкурентоздатною в регіоні Західної та Східної Європи. Така 
ситуація склалася, насамперед, через зниження рейтингу за розвитком 
фінансового ринку (на 19 позицій до 136 місця) та у сфері охорони здоров’я (на 
9 позицій до 101 місця). Водночас, погіршилися показники щодо рівня 
технологічного розвитку (на 1 позицію), макроекономічної стабільності (на 2 
позиції) та інноваційних можливостей (2 позиції). Разом з тим, за показниками 
ефективності ринку товарів і послуг відбулося зростання на 16 позицій, 
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ефективністю ринку праці – на 3 позиції і за рівнем інституціонального 
розвитку – на 6 позицій [2].  

На сьогоднішній день одним з найповніших періодичних досліджень з 
проблем конкурентоспроможності країн та регіонів є Рейтинг глобальної 
конкурентоспроможності країн світу (World Competitiveness Ranking, IMD). 
Кожна країна в цьому рейтингу оцінюється на основі аналізу 333 критеріїв за 4 
основними показниками ключових аспектів економічного життя країни: стан 
економіки, ефективність уряду, стан ділового середовища, стан 
інфраструктури. При розрахунку використовуються дані міжнародних 
організацій, серед яких Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Світова Організація Торгівлі 
(СОТ), Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ) та інші 
інституції, а також 57 партнерських інститутів зі всього світу [3].  

У 2021 р. у рейтингу IMD Україна серед 64 країн займала 54 позицію, 
піднявшись при цьому на 1 позицію порівняно з попереднім роком. Зростання 
стало можливим завдяки спрощенню процесів отримання дозволів на 
будівництво; спрощенню процесів реєстрації власності; скороченню часу на 
імпорт автозапчастин; поліпшенню доступу до кредитної інформації. Також 
покращення відбулися в сферах реєстрації бізнесу, забезпечення виконання 
контрактів і оподаткування. 

Основою розвитку економіки будь-якої країни є  ефективне 
функціонування її бізнес-структур. Саме тому важливо також розглянути 
інструменти, що дозволяють оцінити діяльність бізнесу в країні.  

Одним з найбільш популярних рейтингів такого характеру вважається 
рейтинг Всесвітнього банку Doing Business. Цей проєкт, реалізація якого 
розпочалася у 2020 р., дає змогу оцінити нормативно-правові акти, що 
регулюють підприємницьку діяльність і забезпечення їх дотримання в країнах, 
а також в окремих містах на субнаціональному і регіональному рівнях. 
Дослідження охоплювало такі сфери: започаткування бізнесу, доступ до 
електроенергії, отримання кредитів, регулювання будівництва, реєстрація 
власності, захист міноритарних акціонерів, податкове адміністрування, ведення 
зовнішньоекономічної діяльності, доступ до кредитів, виконання контрактів, 
регулювання закриття бізнесу та банкрутства [4]. 

Від початку розрахунку рейтингу у 2006 р. Україна посідала в ньому не 
найкращі позиції. Лише у 2015 р. країна потрапила до першої сотні. Найнижчу 
позицію Україна мала у 2012 році – 152 місце із 183. У 2018 р. країна досягла 71 
місця серед 190 країн. 

Результат 2020 р. ще покращився (64 місце), але він був нижчим за рейтинг 
багатьох країн пострадянського простору. Так, Литва перебувала на 11 місці, 
Естонія – на 18, Латвія – на 19, Казахстан – на 25, Молдова – на 48, Білорусь – 
на 49. 

В розрізі регіонів найкомфортнішою для ведення бізнесу в 2020 р. стала 
Житомирська область. До топ-4 рейтингу «Regional  Doing Business-2020» 
також увійшли Чернігівщина (2 місце), м. Київ (3 місце) і Рівненщина (4 місце). 
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Вінниччина та Івано-Франківщина набрали однакову кількість балів і поділили 
5 місце рейтингу. 

Однак, ще в серпні 2020 р. публікація рейтингу була призупинена, 
оскільки в даних 2018 і 2020 рр. використовувалися некоректні дані. З цього 
приводу Всесвітнім банком було ініційовано серію аудитів показників і 
методології та анонсовано новий підхід до оцінки ділового й інвестиційного 
клімату в окремих країнах. 

Дослідженням конкурентоспроможності національного бізнесу займається 
і Організація економічного співробітництва та розвитку (Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD). Це міжнародна організація, 
членами якої на сьогодні є 37 країн (більшість держав Європейського Союзу, 
США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія). 70 країн 
мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За 
впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ 
разом з МВФ та Світовим банком. 

З 2012 р. важливим інструментом підтримки для компетентних державних 
органів країн Cхідного партнерства (СП) і їх міжнародних партнерів в межах 
розробки і реалізації ефективної політики розвитку бізнесу є Індекс 
економічної політики у сфері малого та середнього підприємництва. Східне 
партнерство охоплює 6 країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, 
Молдову та Україну.  

У 2020 р. ОЕСР опублікувала доповідь «Індекс економічної політики у 
сфері малого і середнього підприємництва: країни Східного партнерства в 2020 
році». Порівняльна характеристика показників України у 2016-2020 рр. 
наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники Індексу економічної політики МСБ в Україні у 

2016 та 2020 рр. [5] 
Напрямок 2016 р. 2020 р. В середньому по 

країнах СП у 2020 р. 
Інституціонально-нормативна база 2,45 3,50 3,74 
Умови діяльності  3,81 3,55 3,92 
Процедури банкрутства і надання другого шансу 2,05 2,56 2,85 
Доступ до фінансування 3,22 3,10 3,57 
Стандарти і технічні нормативи 4,34 3,55 3,43 
Інтернаціоналізація 1,63 2,64 2,96 
Послуги з розвитку бізнесу 1,84 2,90 3,53 
Інновації 1,86 2,28 2,92 

 
Позитивним є той момент, що показники України за Індексом економічної 

політики МСБ у 2020 р. покращилися порівняно з попереднім роком, проте, їх 
значення в переважній більшості все ще залишається нижчим, ніж в інших 
країнах СП. Тому, очевидно, що українська економіка загалом та сфера ведення 
бізнесу (особливо дрібного та середнього) перебувають не в кращому стані. 
Крім комплексу різноманітних внутрішніх причин частково на це вплинула 
також пандемія Covid-19. Тому з метою покращення становища Кабінетом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Міністрів України було розроблено та затверджено у березні 2021 р. 
Національну економічну стратегію на період до 2030 року. 

Відповідно до цієї Стратегії, проведення послідовної державної політики, 
спрямованої на європейський та євроатлантичний курс, побудова відносин з 
новими азійськими та близькосхідними центрами тяжіння, створення 
сприятливого бізнес-клімату, розвиток підприємництва та підтримка експорту, 
залучення інвестицій та розвиток ринків капіталу, розвиток внутрішнього 
споживання та інші механізми дадуть змогу посилити позицію країни як 
регіонального суб’єкта та стануть чинниками зростання економіки [6]. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Експортна стратегія України на 2017-2021 роки зазначає, що «однією з 

головних передумов ефективного функціонування національної економіки, 
запорукою її динамічного розвитку та відповідно стратегічним завданням є 
масштабне зростання присутності України на зовнішніх ринках» [1]. Сучасний 
розвиток економіки України відзначається пожвавленням інвестиційної та 
інтеграційної діяльності в міжнародній економічній системі, що обумовлює 
можливості соціально-економічного зростання в державі загалом, регіонах, 
окремих галузях та підприємствах. 

Інтегрування у світовий економічний простір національного виробника 
через розвиток зовнішньоекономічної діяльності дозволяє поширювати його 
вплив на інші регіони та ринки, нарощувати конкурентні переваги, 
результативно використовувати ресурси та капіталовкладення, удосконалювати 
спеціалізацію та кооперацію виробництва на інноваційних засадах. Європейські 
ринки є найбільш цікавими для вітчизняних підприємств, передусім, з огляду їх 
географічної близькості. Однак, вони характеризуються високою насиченістю 
та значним рівнем конкуренції, тому для успішного виходу на європейські 
ринки вітчизняні підприємства мають забезпечити конкурентоспроможність 
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своїх товарів принаймні на рівні товарів-аналогів зарубіжних виробників та їх 
якість відповідно до європейських стандартів [2, с. 55].  

Важливим інструментом управління ЗЕД підприємств є формування 
зовнішньоекономічної стратегії. І. В. Саух визначає стратегію як систему 
формалізованих і неформалізованих управлінських рішень, що формується в 
межах обраного напряму діяльності, орієнтована на досягнення довгострокових 
цілей підприємства, сформованих з врахуванням впливу факторів зовнішнього 
середовища та досягнутого потенціалу підприємства [3, с. 90]. Однак, 
змістовно-критеріальні характеристики стратегії автор пов’язує лише з 
фінансовою стратегією підприємства. 

Узагальнення наукової літератури [4, с. 166] дозволяє констатувати, що 
стратегія ЗЕД підприємства розглядається як:  

– одна зі складових загальної стратегії підприємства;  
– план розвитку підприємства стосовно діяльності, пов’язаної з виходом 

на зовнішній ринок, завоюванням бажаної частки ринку, розширення та 
підтримання своїх позицій;  

– комплекс управлінських рішень, які звужують всю множину можливих 
зовнішньоекономічних дій підприємства до сукупності найбільш ефективних з 
точки зору довгострокових цілей сформульованих у загальній стратегії. 

Вважаємо, що стратегію зовнішньоекономічної діяльності потрібно 
формувати як складову загальної (корпоративної) стратегії підприємства та як 
одну з його функціональних стратегій, що взаємопов’язана із маркетинговою, 
фінансовою, кадровою та іншими функціональними стратегіями. При цьому 
основою формування стратегії ЗЕД повинно стати ретельне вивчення та 
оцінювання зовнішньоекономічного (експортного) потенціалу підприємства та 
потенційних можливостей його розвитку (модернізації), оскільки стратегія ЗЕД 
націлена на проникнення, закріплення та довготривале перебування 
підприємства на зовнішньому ринку. 

У науковій літературі виокремлюють низку критеріїв вибору стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства та принципів її формування 
(гнучкості, участі, цілісності, точності, безперервності, маневрування 
навантаженням та ресурсами, відповідності ринковим вимогам, балансу 
інтересів та цілей, ін.). 

Ю. Д. Вітко звертає увагу на важливість врахування під час розробки 
стратегії зовнішньоекономічної діяльності певних обмежень у процесі 
функціонування підприємств: 

– стратегічні тенденції розвитку світового ринку, зокрема, зміна 
кон’юнктури; техніко-технологічний та організаційний розвиток світового 
виробництва; рівень регулювання світових ринків; вимоги параметрів безпеки 
та індикаторів якості; розвиток науково-технічного прогресу; зміна природних 
запасів та кліматичних умов тощо; 

– сукупність економічних, політичних, соціальних умов функціонування 
внутрішніх ринків країни і регіонів, у тому числі характер наявних виробничих 
відносин; географічні умови; ступінь економічної свободи і відкритості 
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зовнішніх ринків; рівень конкуренції та міжнародної конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції; розвиток інфраструктури тощо; 

– потенціал підприємства, що включає досвід і масштаби здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності; рівень витрат виробництва; виробничі 
потужності, технічний рівень і стан основних фондів; забезпеченість 
природними, фінансовими, трудовими та іншими ресурсами; науково-технічні 
можливості тощо [5, с. 131]. 

Такі обмеження доцільно розглядати як внутрішні та зовнішні чинники, 
що впливають на формування стратегії ЗЕД підприємства.  

Цю думку підтримують З. П. Двуліт та В. О. Педос, які виокремлюючи 
низку особливостей стратегії ЗЕД підприємства, в якості однієї з них 
зазначають «обмеженість розмаїття можливих ситуацій та факторів, які 
впливають на формування та реалізацію стратегії». Водночас, автори 
висловлюють й іншу думку: «кількість факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища є суттєвою» [6, с. 199]. 

Необхідність стратегічного управління розвитком ЗЕД підприємства 
обумовлена значною кількістю детермінантів, які впливають на діяльність 
підприємства на зовнішньому ринку.  

Т. С. Пічугіна, Г. В. Бутенко серед зовнішніх чинників формування 
стратегії ЗЕД виділяють групи економічних, демографічних, політико-
правових, соціокультурних та науково-технічних чинників [7, с. 47]. 

На нашу думку, основними зовнішніми детермінанти впливу на 
формування стратегії ЗЕД підприємства можна вважати такі, як:  

– загальноекономічна ситуація на зовнішньому ринку та тенденції її 
розвитку; 

– рівень глобалізованості ринків, на які прагне потрапити підприємство; 
– політична ситуація в країні, її місце у світовій економіці, стан 

взаємовідносин з іншими країнами; 
– вимоги чинного законодавства зарубіжних країн щодо оподаткування 

ЗЕД, їх стабільність; 
– міжнародні правила валютно-фінансових розрахунків; 
– умови та бар’єри входження вітчизняних підприємств на ринки 

зарубіжних країн; 
– стан розвитку конкуренції на зарубіжному ринку; 
– коливання курсу національної та іноземної валюти, доступність кредиту; 
– надійність, платоспроможність та ефективність зарубіжних партнерів, з 

якими співпрацює підприємство як під час виготовлення, так і під час реалізації 
продукції; 

– особливості сегменту споживачів, на попит, інтереси та потреби яких 
орієнтоване виробництво продукції; 

– стан маркетингових досліджень нових ринків;  
– можливості побудови товаропросувної мережі та мінімізації логістичних 

витрат; 
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– особливості соціально-культурного середовища, звичаї, релігійні та 
менталітетні аспекти та ін. 

Натомість, внутрішні детермінанти пов’язані зі станом та можливостями 
розвитку зовнішньоекономічного (експортного) потенціалу підприємства: 

– рівень техніко-технологічної бази підприємства; 
– специфіка виготовлення (технологія) та реалізації продукції 

підприємства на зовнішньому ринку; 
– рівень конкурентоспроможності продукції та її відповідності 

міжнародним (європейським) стандартам якості; 
– достатність фінансових ресурсів для модернізації виробництва та 

виготовлення якісної та конкурентоспроможної продукції; 
– якість менеджменту, наявність досвіду стратегічного управління ЗЕД;  
– здатність підприємства (наявність відповідних компетенцій) до адаптації 

діяльності та продукції до вимог зовнішніх ринків; 
– стан кадрового менеджменту підприємства, наявність кваліфікованих 

трудових ресурсів, їх вартість;  
– інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 
– рівень культури ведення бізнесу та його соціальної відповідальності. 
Таким чином, стратегія зовнішньоекономічної діяльність є особливим 

інструментом підвищення фінансової результативності діяльності підприємства 
і його сталого розвитку. Вона обов’язково повинна розроблятися 
підприємством, яке планує освоювати зовнішні ринки, та враховувати як 
зовнішні, так і внутрішні чинники впливу. 
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-РИСКОВ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

ОДО «ЭНЭКА» специализируется на разработке проектно-сметной 
документации на основе информационного моделирования зданий и 
сооружений (BIM-проектирование), в том числе: энергоисточников, объектов 
возобновляемой энергетики, промышленных предприятий, объектов 
гражданского назначения (торговые и офисные центры, спортивные 
сооружения), жилых домов. Кроме этого, компания оказывает следующие виды 
услуг: создание дополнительных программных модулей для информационного 
моделирования, разработка и внедрение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, разработка и сопровождение 
программного обеспечения в области экологии. 

 С 2017 года компания активно выходит на внешний рынок и уже сегодня 
экспортирует свои инженерные услуги в 15 стран мира, среди которых 
Российская Федерация, США, Германия, Финляндия, Италия, Нидерланды, 
Швейцария, Швеция, Норвегия, Дания, Литва, Латвия. ОДО «ЭНЭКА» имеет 
офисы в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Молодечно. Среднесписочная 
численность персонала Компании по итогам 1 кв. 2021 года составила 169 
человек [1]. ОДО «ЭНЭКА» является частью международной группы 
компаний, в которую также входят ООО «ЭНЭКА Инжиниринг» (Беларусь), 
ООО «ЭНЭКА» (Россия), ENECA GmbH (Швейцария). С 03 октября 2019 г. 
Общество зарегистрировано в качестве резидента Парка высоких технологий 

Отраслевые риски. В соответствии с данными Compustat, изменение 
уровня рентабельности отрасли, в которой работает ОДО «ЭНЭКА» 
(инжиниринг и строительство), в течение циклического спада составляет 10 %, 
изменение уровня выручки отрасли в течение циклического спада – 4 %. 
Данные обстоятельства характеризуют риск циклического развития отрасли как 
средний. 

На рынке проектирования барьеры для входа на рынок являются 
незначительными (присутствует лишь необходимость осуществления 
относительно крупных первоначальных вложений). 

Уровень прибыли отрасли в Республики Беларусь характеризуется ростом 
в 2018-2020 гг. на уровне 12-13 % [2]. Это свидетельствует о невысоком риске 
относительно изменения прибыли в отрасли в среднесрочном периоде. 

Темп прироста выручки отрасли в последнем отчетном периоде являлся 
положительным в сравнении с темпом прироста валового внутреннего 
продукта, однако, на протяжение последних несколько лет демонстрировал 
высокую волатильность. Так, в 2018 году темп прироста выручки отрасли был 
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ниже темпа прироста ВВП на 3 п.п., в 2019 и 2020 году был выше на 3 п.п., 
поэтому трендовый риск отрасли оценивается как средний. 

На основе анализа развития целевого рынка как в Республике Беларусь, так 
и за рубежом риск существенных технологических изменений в отрасли был 
оценен как маловероятный. Таким образом, риски, связанные с конкуренцией и 
ростом, оцениваются как высокие. 

Страновые риски. Компания осуществляет свою деятельность в 
Республике Беларусь, Российской Федерации, Казахстане, Прибалтийских 
странах и Швейцарии. Международные рейтинговые агентства Standard & 
Poor’s и Fitch Ratings присвоили Беларуси рейтинг B с негативным прогнозом, 
России – BBB-, Казахстану – BBB, Литве – A+, Швейцарии – AAA. В связи с 
этим страновой риск рассматривается как средний. 

Конкурентные преимущества. Бизнес-стратегия компании на 2021-2023 гг. 
относительно хорошо проработана и согласуется с трендами и условиями 
отрасли, при этом компания не относится к числу лидеров рынка (доля рынка 
менее 5 %). Компания активно использует в своей деятельности новые 
технологии, в том числе BIM-проектирование, внедряет программные 
продукты для оптимизации работы с отходами и вторичными материальными 
ресурсами. 

Барьеры для входа на рынок являются незначительными, поэтому выручка 
и доля рынка в среднесрочной перспективе могут сократиться из-за 
агрессивной ценовой политики со стороны существующих или новых 
конкурентов. В то же время по качеству активов компания находится на уровне 
конкурентов. Эти активы обеспечивают устойчивый рост выручки и 
сохранение уровня рентабельности. Все это свидетельствует, что конкурентные 
преимущества компании характеризуются как сильные. 

Масштаб, охват и диверсификация бизнеса. Так как ОДО «ЭНЭКА» 
реализует свои услуги на множестве рынков, то ее географическая 
диверсификации является достаточно сильной. Компания является высоко 
конкурентной и увеличивает свою выручку и рентабельность путем 
предложения более широкого ассортимента продукции, чем средняя компания 
в отрасли. Ожидается, что такое положение компании сохранится в 
среднесрочной перспективе. 

Рынок является стабильным. Специфика продукции компании 
обеспечивает ей конкурентное положение на рынке, что также позволяет 
опережать других представителей отрасли в среднесрочной перспективе. Это 
свидетельствует об эффективном использовании внутренних ресурсов 
компании. Общая характеристика группы факторов «масштаб, охват и 
диверсификация бизнеса» оценивается как сильная. 

Валютный риск. ОДО «ЭНЭКА» экспортирует свои инженерные услуги в 
15 стран мира, среди которых Российская Федерация, США, Германия, 
Финляндия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Норвегия, Дания, 
Литва, Латвия. Доля валютной выручки варьируется в пределах от 27 % по 
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итогам 2018 года до 64 % по итогам 1 кв. 2021 года. Основной иностранной 
валютой выступает RUB, а также существенную долю занимают USD и EUR. 

Коэффициент соотношения валютной выручки и валютных обязательств 
по операционной деятельности варьируется в пределах от 6,48 (по итогам 2020 
года) до 28,28 (по итогам 2018 года), данные значения превышают 
среднеотраслевой норматив и указывают на низкую вероятность потерь 
вследствие валютных колебаний. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

На сьогоднішній день в світі стрімко розвиваються глобалізаційні процеси, 
це можна відслідкувати по обсягах міжнародної торгівлі, все більше 
створюється міжнародних компаній, деякі галузі критично залежать від 
економічних зв’язків з іншими державами, від яких вони отримують сировину 
або інші послуги. 

Провідну роль у глобалізації беруть ресурси та розподіл їх між державами. 
В основному уся потреба в глобалізації лежить в необхідності тієї чи іншої 
країни, підприємства чи особи в ресурсах, які вона не може отримати в межах 
тієї держави, в якій проживає або функціонує. Поглиблення міжнародних 
зв’язків супроводжується запозиченням досвіду інших держав у різних сферах 
діяльності, що допомагає вдосконалити вітчизняну економічну систему. 

В загальному глобалізація впливає саме на конкуренцію всередині 
держави, вона пропонує нові продукти та послуги, що прийшли на ринок 
держави з інших країн. Саме такі зміни змушують вітчизняних підприємців 
вдосконалюватися, розширювати асортимент продукції та послуг, підвищувати 
їх якість, а також розширюють можливості для того, аби ці зміни були доступні 
(відкриття доступу до нових ресурсів). 

Врахування зарубіжного досвіду розвинених країн, що демонструє 
орієнтацію на розвиток малого та середнього бізнесу, частка якого переважає у 
ВВП більшості європейських країн і становить понад 50 % (Італія – 70 %, 
Німеччина – 60 %, Франція – 52 %) є важливим орієнтиром для нашої держави. 
В Україні мале підприємництво знаходиться лише на етапі становлення (12-14 
% ВВП) та потребує значної підтримки [1]. 

Еволюція міжнародних фінансів показує тенденції, особливості 
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формування загальних та особливих факторів національного й 
загальносвітового розвитку, а також характеризується чинниками, що пов’язані 
з потенціалом, ступенем відкритості, конкурентоспроможності, інтегрованості 
та інформатизації національних економічних систем, рівнем інституційного, 
технологічного й економічного розвитку суверенних держав, специфікою їхньої 
зовнішньоекономічної діяльності, узгодженістю національних і 
загальносвітових стратегічних цілей, довгострокових пріоритетів та 
досконалістю норм національного й міжнародного права. Зазначене впливає на 
сфери фінансових відносин, що мають відмінність у характеристиках прояву, 
механізмах реалізації, рівнях та особливостях розвитку, строковості впливу й 
наслідках як для окремих міжнародних суб’єктів, суверенних держав, так і для 
світової спільноти загалом [2]. 

Поступове зростання економічного потенціалу України супроводжується 
налагодженням тісних економічних стосунків з іншими країнами та корпораціями. 
Логіка забезпечення безперервного виробничого процесу та підвищення його 
ефективності змушує первинну ланку здійснювати раціональний кругообіг фондів 
з метою визначення оптимального розміру грошових коштів на різних його 
стадіях. 

Найшвидше та найкраще процес глобалізації проходить в певних союзах та 
об’єднаннях, які формуються на основі спільних інтересів у різних сферах та 
значно полегшують процес ведення перемовин. Економічні процеси, що 
характерні для держав з високим рівнем міжнародної глобалізації: 

– інтенсивний розвиток торгівлі товарами на міжнародній арені; 
– вільний рух ресурсів та капіталу з міжнародними партнерами; 
– зростання частки експорту та імпорту; 
– збільшення потоку фінансів з-за кордону. 
Отже, для розвитку вітчизняного бізнесу під впливом процесів глобалізації 

необхідно розв’язати існуючі проблемні питання. Ми вважаємо, що підвищення 
рівня розвитку підприємництва створить можливість покращити перспективи 
зростання економіки держави та якості життя населення. 
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РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОГО ФОРМАТУ В ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 
В умовах побудови соціально-орієнтованої економіки України однією з 

головних цілей роздрібної торгівлі є забезпечення якісного торговельного 
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обслуговування населення на основі доведення товарів до споживачів в 
асортименті та з рівнем якості, які б найбільшою мірою відповідали запитам 
потенційних покупців. Розвиток організаційних форм підприємств та 
ускладнення процесів, що відбуваються у роздрібній торгівлі, органічно ведуть 
до перетворення роздрібної торгівлі з проміжної ланки каналу збуту «виробник 
– споживач» на самостійного суб’єкта господарських відносин, який будує 
власну стратегію розвитку як щодо постачальників (виробників), так і щодо 
споживачів. 

Під впливом цього чинника відбувається імплементація у торговельну 
практику нових форм роздрібної торгівлі, розгортаються нові типи і формати 
магазинів, які найбільшою мірою забезпечують завдання підвищення 
ефективності торговельних технологій за рахунок застосування концентрації 
торгівлі, розгортання самообслуговування, підвищення комфортності купівель 
за одночасної економії часу (гіпермаркети, супермаркети,торгові центри, 
спеціалізовані магазини, міні-маркети). Поряд з цим, в роздрібній торгівлі 
України все помітнішими стають роздрібні торговельні підприємства 
мережевого типу (т.зв. «торговельні мережі»), які фактично являють собою 
інтеграційні утворення суб’єктів господарювання в галузі торгівлі і 
характерною ознакою яких є укрупнення бізнесу за рахунок консолідації 
торговельних підприємств та створення мереж торговельних об’єктів під 
єдиним управлінням та спільним брендом. 

В науковій теорії та на практиці такі торговельні об’єднання відомі під 
різними назвами, найбільш адекватним варіантом з-поміж яких вважаємо 
дефініцію «мережева торговельна компанія», під якою пропонується розуміти 
«...складну організаційну форму провадження торговельного підприємництва, 
створену шляхом взаємодії між суб’єктами господарювання, яка передбачає 
об’єднання їх ресурсів та ділової активності на корпоративних або 
партнерських засадах з метою створення додаткових конкурентних переваг на 
ринку та утворення єдиної мережі торговельних об’єктів під єдиним 
управлінням т.зв. оператора торговельної мережі та єдиною торговою маркою» 
[1, с. 195].  Мережева торговельна компанія – це ефективна модель організації 
торговельного бізнесу на засадах використання передових технологій 
управління матеріальними, трудовими, фінансовими та інтелектуальними 
ресурсами, автоматизації бізнес-процесів, що є найбільш важливою 
конкурентною перевагою мережевої торговельної компанії. Мережева 
торговельна компанія досягає більшого економічного результату порівняно з 
незалежними торговельними підприємствами шляхом зниження питомих 
витрат на кожну бізнес-операцію за рахунок концентрації певних 
управлінських функцій, обсягів діяльності, а також отримання синергетичного 
ефекту. 

Процеси розгортання діяльності мережевих торговельних компаній 
(підприємств роздрібної торгівлі мережевого типу) протягом останнього 
десятиріччя набрали достатньо великого розмаху як за кількісними, так і за 
якісними параметрами; при цьому привертає увагу просування більшості 
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лідерів мережевого ритейлу з столиці та крупних промислових і обласних 
центрів у регіони завдяки використанню механізму франчайзингу. 

Слід зазначити, що вітчизняний торговельний бізнес переважно 
розвивається на основі створення спеціалізованих торговельних мереж: 

– продовольчі товари (мережі «АТБ», «Сiльпo»,«Фoра», «Мега Маркет», 
«Велика кишеня», «Novus» тощо); 

– будівельні матеріали (мережі «Епіцентр», «БудіБум», «Нова лінія» 
тощо); 

– парфумерні та косметичні товари, засоби гігієни та побутова хімія 
(«Космо», «Єва», «Watsons», «ProStor» тощо); 

– аудіо-, відео- та побутова техніка й електроніка (мережі «Фокстрот», 
«Технополіс», «Comfy», «Фокс Март» тощо); 

– взуття (мережі «Sandalino», «Чобіток», «Інтертоп» тощо); 
– одяг (мережі «Спорт Майстер», «Bershka Україна», «Argo-trade», 

«О’stin» тощо); 
– засоби мобільного зв’язку (мережі «Алло», «Мобілочка», «Евросеть» 

тощо); 
– книжкова торгівля (мережі «Книгарня Є», «Книжковий супермаркет», 

«Емпік» тощо); 
– нафтопродукти (мережі «ОККО», «Wog», «ТНК-ВР» тощо); 
– фармацевтичні засоби (мережі аптечних супермаркетів, аптек, оптик, 

аптек «Доброго дня», «Вета», «ЛюксОптика», «TAS2», «Віта-люкс» тощо); 
– дитячітовари (мережі «Антошка», «Chicco», «Дім іграшок», 

«Mothercare», «Smyk» тощо); 
– декоративні рослини та квіти (мережі садових центрів «Greensad», 

«Свитязь», «Сакура», «Камелія» тощо) [2]. 
Поряд з цим, прискореними темпами розвиваються торговельні мережеві 

компанії, які з-поміж інших операторів роздрібної торгівлі вирізняються 
сервісними та ціновими характеристиками, зокрема – мережі магазинів-
дискаунтерів. Яскравим прикладом представника цього напряму можна назвати 
мережу т.зв. мультимаркетів «Аврора», які працюють переважно на території 
Західної України в суперекономному форматі «dollarstorе» і продають дешеві 
товари для дому, гігієнічну продукцію, косметику, іграшки. Бізнес-модель цієї 
мережевої компанії побудована на швидкому обороті товарних запасів, добрих 
відносинах з постачальниками (включаючи короткі терміни розрахунку за 
отримані товари), створенні власних логістичних центрів, економії на витратах, 
використанні інформаційних технологій в управлінні усіма бізнес-процесами  
[3].  

В тренді розвитку роздрібної торгівлі України в останні роки найбільш 
помітним явищем є вихід на лідерські позиції формату «Магазин біля дому», 
популярність якого ще й зросла в умовах пандемії коронавірусу, коли більшість 
споживачів почала віддавати перевагу придбанню товарів у найближчих 
торговельних закладах. Такий формат в даний час використовують як 
регіональні мережеві оператори (у Києві – магазини мережі «КОЛО» (понад 
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250 торгових точок) та «ЛотОК» (більше 100); в регіонах – бренди «Наш Край» 
і «SPAR Express» (понад 250), «Рукавичка» (приблизно 170), «Файно маркет» 
(близько 100), «Сім23» (понад 70), «Делві» (більше100), «Копійка» (близько 
90)), так і загальнонаціональні та міжнародні торговельні мережеві компанії 
(«Ашан» відкриває «магазини біля дому» під брендом «Мій Ашан»; Varus 
експериментує з форматом Varus ToGo; корпорація «АТБ» відкрила пілотні 
магазини «АТБ Express», Fozzy Group – мережу магазинів біля дому Foody, які 
пропонують актуальний асортимент для щоденних покупок і розташовані в 
місцях з великим пішохідним трафіком, а компанія «Миронівський 
хлібопродукт»  - мережу магазинів у форматі «біля дому» «М’ясомаркет») [4]. 

У підсумку зазначимо, що розвиток торговельної галузі в Україні постійно 
супроводжується створенням і впровадженням нових видів і типів 
торговельних об’єктів, адаптацією їх форматів до запитів і потреб споживачів, 
модернізацією торговельних тезнологій та підвищенням ефективності 
управління розвитком торговельних підприємств, і провідну роль у здійсненні 
таких трансформацій об’єктивно відіграють і надалі будуть відігравати саме 
мережеві торговельні компанії. 
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ПРОЦЕДУРА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ 

 
Глобальне дослідження компанії EBI 2009 р. виявило, що у 47 % опитаних 

компаній сформовано стратегію брендингу роботодавця, 37 % компаній 
займалися розробкою стратегії брендингу роботодавця. Це ж дослідження 
виявило наступні переваги програм брендингу роботодавця: визнання в якості 
роботодавця (32 %), поліпшення процесу залучення персоналу (28 %), 
зниження плинності кадрів (25 %), скорочення витрат на підбір персоналу (25 
%) [1, с. 24]. 

Концепція бренду роботодавця містить: 
– ідентичність; 
– імідж; 
– репутацію. 
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Ідентичність – це унікальний набір характеристик і якостей, який відрізняє 
підприємство від конкурентів. 

Імідж організації є її образом, який сформувався у свідомості людей. 
Репутація – це раціональна та емоційна оцінка людиною, групою, 

організацією, громадськістю, суспільством певного об’єкта чи суб’єкта; 
уявлення аудиторії про об’єкт та як саме сприймається сформований образ. Як 
зазначає Дж. Грегорі, бренд – це не річ, не продукт, не компанія і не 
організація. Бренди не існують у реальному світі. Це ментальні конструкції. 
Бренди існують у свідомості або конкретних людей, або суспільства в цілому 
[2, с. 12]. 

Успішність проєктів щодо формування позитивного бренду роботодавця 
значною мірою залежить від ретельного опрацювання організаційних питань 
розроблення концепції бренду роботодавця та вкладання коштів у її реалізацію 
до початку оцінювання їх рентабельності. Під концепцією потрібно розуміти 
основний задум, який визначає послідовність дій під час реалізації певних 
проєктів, планів, програм.  

Концепція бренду роботодавця – це образ підприємства як роботодавця, 
який прагнуть сформувати власники, керівники, фахівці у сфері управління 
персоналом, і який визначає послідовність дій, необхідних для його створення, 
усвідомлення та сприйняття кандидатами, працівниками, громадськістю 
загалом тощо. Основні етапи роботи над HR-брендом, виокремлені Б. 
Мінчингтоном, наведено на рис. 1. 

 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні етапи роботи над HR-брендом (за Б. Мінчингтоном) 
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– підвищення конкурентоспроможності товарів (послуг); 
– виробництво та реалізацію продукції чи послуг у необхідному обсязі та 

високої якості;  
– задоволення потреб споживачів;  
– збільшення прибутку від продажу продукції (надання послуг); 
– поліпшення результатів праці, зокрема, завдяки запровадженню нових 
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технологій, раціоналізації трудових процесів, оптимізації витрат тощо.  
На основі результатів досліджень у галузі бренд-менеджменту було 

виявлено, що основні етапи формування і реалізації стратегії розвитку бренду 
роботодавця можна подати у вигляді певної моделі, яка складається з таких 
елементів:  

1. Аудит і аналіз: визначення стратегічних цілей, місії і візії; визначення 
наявної ціннісної пропозиції роботодавця і каналів комунікації; внутрішній 
аудит тощо.  

2. Розробка стратегії EVP (ціннісної пропозиції роботодавця): розробка 
унікальних ознак ціннісної пропозиції роботодавця; перехресна перевірка EVP.  

2. Тестування і впровадження: тестування ціннісної пропозиції бренду 
роботодавця всередині компанії в усіх підрозділах; розробка плану 
комунікацій.  

3. Погодження і комунікація: погодження всіх процесів, внутрішні 
комунікації, початок зовнішніх комунікацій.  

4. Управління і оцінка: розробка звітності, розробка внутрішніх і зовнішніх 
метрик результатів впровадження.  

Розробка і впровадження концепції сильного HR-бренду компанії, а також 
ефективне управління ним, має такі переваги: компанії з розвиненим HR-
брендом можуть дозволити собі платити співробітникам менше, ніж їх 
конкуренти, оскільки завжди є альтернатива матеріальної винагороди – 
соціальний пакет, компенсаційний пакет, кар’єрні можливості і т.п.; зниження 
плинності кадрів; підвищення рівня лояльності співробітників; компанії стає 
легше залучати висококваліфікований персонал; збільшується кількість більш 
якісних вхідних резюме, зменшується кількість нерелевантних резюме. Серед 
інших переваг такі: підвищення рівня продуктивності праці і рентабельності; 
підвищення рівня задоволеності і лояльності клієнтів компанії; компанія стає 
стійкою в період економічних спадів тощо [3].  

На сьогоднішній день бренд роботодавця в Україні – це не просто рекламні 
заходи, а комплексний підхід із побудови стійких взаємовідносин з 
працівниками та цільовими групами потенційних кандидатів. Необхідність 
формування стратегії бренду роботодавця підтримується керівництвом 
компаній, яке часто залучається до розробки стратегії бренду роботодавця 
разом з відповідальними за це департаментами. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО 
РИНКУ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки країни все гостріше постає 
питання щодо формування стабільного та ефективного валютного ринку. 
Фінансово-економічний розвиток України має свої особливості та низку 
проблем, які необхідно вирішити для нормального функціонування та 
налагодження тісних зв’язків з іншими країнами світу. 

Питання розвитку валютного ринку в сучасних умовах є дуже важливими 
для нашої країни, тому що без ефективного валютного ринку економіка просто 
не зможе функціонувати. Держава повинна сприяти розвитку валютного ринку 
та контролювати цей розвиток. Вона повинна забезпечувати покращення 
механізмів функціонування валютного ринку. Аналіз процесу становлення 
вітчизняного валютного ринку засвідчує вагомий внесок Національного банку 
України в розбудову збалансованої та самодостатньої фінансової системи 
країни. 

Стабільність валютного ринку країни є однією з умов привабливості 
економіки для ведення бізнесу та залучення інвестицій, адже умовою 
здійснення комерційної діяльності є адекватність отримуваних доходів 
купівельній спроможності на світовому ринку. Така вимога виконується лише 
за умови стійких паритетів національної та іноземної валюти [1]. 

В Україні поширена неофіційна доларизація, яка виявляється у таких 
формах, як: фінансова доларизація – наявність іноземної валюти у депозитній 
та у кредитній діяльності банків; позабанківська доларизація – накопичення 
іноземної валюти у населення поза банківською системою; неофіційна 
фінансова доларизація – наявність розрахункових рахунків за кордоном та 
придбання іноземних фінансових активів. Високий рівень доларизації 
економіки негативно впливає на реалізацію грошово-кредитної політики. НБУ 
втрачає можливість впливати на пропозицію грошей в економіці та стабільність 
національних грошей.  

Перспективи зменшення рівня доларизації в Україні залежать від 
успішності проведення інфляційного таргетyвання, оскільки саме прозора і 
передбачувана монетарна політика центрального банку забезпечить низькі 
інфляційні очікування. Характерною рисою доларизованої економіки є те, що 
попит на іноземну валюту мають як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, 
так і ті, чия діяльність безпосередньо не пов’язана із зовнішніми зв’язками. 
Внаслідок цього зростає чутливість економічних суб’єктів країни до коливань 
валютного курсу й залежність внутрішнього грошового обігу від негативних 
зовнішніх впливів [2]. 
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У світовій практиці для стабілізації стану валютного ринку застосовують 
строкові контракти. До них, зокрема, відносять валютні форварди, ф’ючерси та 
опціони. З усього переліку строкових операцій в Україні, згідно із 
законодавством, дозволеними є лише форвардні. Відповідно до визначення 
Національного банку України, валютні форвардні операції – це валютна 
операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з 
поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий 
день після дня укладення договору. Форвардні валютні операції виконуються у 
строк, що не перевищує 365 календарних днів. 

Проте, як і будь-яка операція з фінансовими активами, форвардна операція 
тягне за собою певні недоліки, зокрема, (1) наявність спекулятивного характеру 
здійснюваних операцій, (2) гарантом виконання форвардних угод є лише 
уповноважений банк, (3) складність у пошуках партнерів, які хочуть та можуть 
зайняти протилежні позиції. 

Сучасна економіка України має розглядатися як невід’ємна частка світової 
економічної системи. Водночас, слід враховувати, що ситуація у світовій 
економіці стрімко змінюється, поглиблюються процеси регіоналізації і 
глобалізації, відбувається транснаціоналізація продуктивних сил і капіталів, 
утверджується інноваційна модель економічного розвитку. Однією з 
найскладніших проблем зовнішньоекономічної стратегії України є підтримання 
правильного співвідношення різних векторів міжнародного співробітництва. 

Через світову пандемію, а також внаслідок скорочення зовнішнього попиту 
на світових ринках, в Україні відбулося зменшення попиту на внутрішньому 
ринку, хоча ВВП країни не втратило тенденцію росту. Водночас, економіка 
нашої країни досить сильно залежить від зовнішньоекономічної діяльності, 
оскільки лише близько половини ВВП споживається всередині країни, а решта, 
оскільки на внутрішньому ринку відсутній структурний платоспроможний 
попит, експортується (зернові та олійні культури, залізорудна сировина та 
напівфабрикати) [3]. 

Таким чином, валютний ринок, безумовно, є важливим сегментом 
фінансового ринку, адже саме завдяки його функціонуванню надається 
можливість здійснювати міжнародні розрахунки як державі, так і населенню. 
На функціонування та розвиток даного ринку впливають загальна економічна 
ситуація, політика уряду, відсутність необхідних реформ. Проте, важливим 
чинником впливу на валютний ринок виступає так званий «чорний ринок 
валюти», представлений міняйлами, валютниками та обмінниками валют. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) або ж корпоративна соціальна 

відповідальність (КСВ) вже давно не сприймається як примха великих світових 
компаній, а слугує невід’ємною частиною діяльності підприємств як в Європі, 
так і в Україні. Втілення принципів КСВ, впровадження заходів, спрямованих 
на досягнення економічного, екологічного та соціального ефектів, сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності підприємства та його продукції (товарів, 
робіт, послуг) на ринку і, водночас, дозволяє досягти глобальних цілей ООН на 
благо суспільства. Така стратегія потрійного впливу через окремих суб’єктів 
господарювання та їхню кооперацію наближує людство до кращої якості життя. 

Особисті норми, занепокоєння глобальними проблемами та етичні 
ідеології споживачів все більше впливають на їхній вибір. Сучасні дослідження 
показують, що для споживачів має значення екологічний і соціальний вплив 
продукції та компанії. Причому репрезентативна вибірка з 426 респондентів 
віком від 18 до 65 років показує, що заходи обох направленостей повинні бути 
реалізовані в рівній мірі [1]. Також не менш важливим є висвітлення такої 
діяльності підприємства через соціальний маркетинг.  

Інше дослідження показує, що в екстремальних умовах, таких як пандемія, 
ще більш важливо бути соціально відповідальним. 59 % опитаних клієнтів 
іспанської фондової біржі IBEX-35 зазначили, що вони вирішили не 
закуповувати продукти та послуги фірм, які не поводилися соціально 
відповідально під час кризи. Лише 23 % опитаних зазначили, що дії компаній 
під час кризи не змінять їх звичок споживання. Цікаво, що схильність 
респондентів до зміни сприйняття компаній після кризи Covid-19 та 
припинення споживання продуктів тих компаній, які не поводилися соціально 
відповідально, зростає зі збільшенням доходів респондентів [2].  

 За висновками агенції Conference Board, у соціально відповідального 
бізнесу дохід на інвестований капітал вищий на 9,8 %, дохід з активів − на 3,55 %, 
з продажів − на 2,79 %, а прибуток − на 63,5 % [3, с. 61].  

 Існує декілька моделей ведення СВБ [4, c. 256]:  
1. Англо-американська модель націлена на відношення зі співробітниками 

компанії і полягає у створенні робочих місць, забезпеченні належних умов та 
оплати праці, сплаті високих податків. Такої моделі дотримуються Mary Kay, 
Avon та PepsiCo у своїх благодійних акціях на підтримку онкохворих. За цією 
моделлю вся ініціатива по впровадженню будь-яких змін йде від керівника 
(власника) компанії і найчастіше пояснюється його моральними поривами чи 
бажанням отримати більше прибутку. 
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2. При європейській моделі держава реалізує соціальні програми для 
населення за рахунок високих податків, сплачених бізнесом. КСВ бізнесу тут 
регулюється законодавством та слугує інструментом покращення життя 
населення. Прикладом такої соціальної відповідальності можна назвати 
німецький хімічний концерн BASF, що у своїй діяльності поєднує економічні 
успіхи з дбайливим ставленням до навколишнього середовища та соціальною 
відповідальністю. Ще більш соціально орієнтованою є азійська (японська) 
модель, за якої отримання прибутку є другорядною метою, а головним 
завданням є користь для суспільства. 

2. Корпоративна соціальна відповідальність – це система, за якої компанія 
дотримується прав своїх співробітників, турбується про їхню безпеку, комфорт 
і благополуччя, а в своїй роботі дотримується етичних норм, піклується про 
екологію і культурну спадщину, підтримує соціальні ініціативи в своєму 
регіоні. Наприклад, компанія «Xerox» піклується про стан здоров’я своїх 
працівників, збереження навколишнього середовища та відповідність 
принципам циркулярної економіки [5]. 

В рамках проекту «Green Fibre Bottle» компанія Carlsberg розробляє першу 
в світі на 100 % біорозкладну паперову пляшку з дерев’яного волокна. 
Екологічна та соціальна відповідальність компанії також складається з 
принципів «4 нуля»: зниження вуглецевого сліду, нуль безвідповідального 
споживання, нуль нещасних випадків та нуль втрат води. 

3. «Бізнес відповідає за все» – найбільш широке поняття, коли бізнес надає 
житло своїм працівникам, заохочує сімейні династії, проводить навчання 
фахівців за рахунок корпорацій і т.д. Приклад такої компанії є і в Україні. 
Компанія «Агро регіон» створила освітній проект «Агрошкола» і школу для 
учасників АТО TractorEAST, що дає можливість ветеранам АТО безкоштовно 
отримати за півроку дуже затребувану в Україні професію тракториста. При 
цьому компанія не тільки вчить людей, забезпечує їх житлом і харчуванням, а й 
виплачує стипендію. 

В умовах пандемії Covid-19 ще гостріше стала проявлятися необхідність 
впровадження СВБ. Через економічний спад, спричинений вірусом та 
карантинними обмеженнями, велика кількість підприємств закрилися, а ще 
більше людей втратили роботу. Саме тому на перший план вийшла не 
економічна складова діяльності підприємства, а його ставлення до працівників 
та соціальний вплив на суспільство. Підприємства з добре розвиненою КСВ 
активно переводять співробітників на дистанційну роботу, вживають заходів 
для їх організованої вакцинації та створюють всі умови для запобігання 
поширення хвороби.  

Після введення надзвичайного стану в Іспанії багато компаній оголосили 
про пожертви мільйонерів та спеціальні програми допомоги для боротьби з 
пандемією (наприклад, Сантандер, BBVA, Iberdrola, Telefоnica та Inditex). Не 
відстають від загальної тенденції і компанії на території України. Наприклад, 
«L’Orеal» передала лікарням, аптекам і продовольчим мережам понад 100 тис. 
грн на засоби захисту та лікування хворих. Українські філії світових компаній 
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поки є провідними у сфері корпоративно-соціальної відповідальності для нашої 
країни. У 2020 році копанія «L’Orеal» в третій раз реалізувала українську 
Премію L’Orеal-UNESCO «Для жінок в науці», мета якої – відзначити молодих 
жінок-вчених та заохотити їх обирати наукові професії. 

Українські підприємства знаходяться на початкових стадіях КСВ: 
дотримання законодавства, сумлінна діяльність та втілення поодиноких 
ініціатив щодо покращення екологічного (висадка дерев в Карпатах 
«Моршинською») або соціального становища та активного висвітлення через 
ЗМІ. Вітчизняним організаціям треба діяти більш системно – впроваджувати 
соціальну відповідальність бізнесу як стратегічну перевагу на довгий період 
часу, що не тільки зміцнить становище компанії на ринку, а ще створить умови 
для подальшого розвитку галузі та суспільства.  

Для української економіки наразі буде доцільним зосередитися на 
співпраці бізнесу, уряду та окремих осіб на основі КСВ. Це дозволить 
зменшити негативний вплив карантинних обмежень для підприємств, 
працівників та держави в цілому [6, с. 8].   

Останні роки спостерігається зростання чисельності компаній, які 
впроваджують соціальну відповідальність в організаційне управління і мають 
стратегію її розвитку. Майже кожна друга компанія в Україні свідомо 
займається впровадженням КСВ у своїй діяльності. Проте, лише 24 % 
організацій мають спеціальний бюджет для соціальних ініціатив. На думку 
більшості представників бізнесу, для подальшого розвитку напрямку їм бракує 
нормативно-правової бази в Україні, яка сприяла б цій діяльності (наприклад, 
введення пільгового оподаткування, зменшення адміністративного тиску 
місцевих органів та підвищення активності бізнес-асоціацій у популяризації 
соціальної відповідальності) [3, с. 62].  

Ще одним способом покращення становища українських підприємств на 
світовому ринку є розробка інноваційних товарів та послуг, які допомагають 
подолати конкретні соціальні проблеми та адаптація міжнародних проєктів та 
стратегій до українського ринку. Проте, найважливішим в покращенні КСВ 
українського бізнесу є розуміння того, що це не окремий напрям діяльності, а 
філософія [7, c. 189].  

Основними інструментами СВБ в Україні є: впровадження систем 
стратегічного управління та стратегічного аналізу бізнесу, запровадження 
соціальної звітності; організація партнерства зі зацікавленими сторонами, що 
дозволяє підприємствам долучитися до вирішення певних соціальних та 
екологічних проблем завдяки об’єднанню фінансових, людських та 
адміністративних зусиль на прозорих та чітких умовах.  

В Україні вже 10 років існує центр «Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності», що об’єднує 40 компаній, таких як Watsons Україна, 
CocaCola, Нова пошта, Lifecell, Nestle та інші. Він спрямований і працює з 
більш ніж 120 компаніями у КСВ проєктах. Саме завдяки такому об’єднанню 
відбувається синергетичний ефект, що пришвидшує і значно полегшує 
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боротьбу з наявними соціальними та екологічними проблемами як в Україні, 
так і за її межами. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що головними 
задачами перед українським бізнесом у сфері КСВ зараз є: стратегічне 
мислення та об’єднання сил для досягнення глобального добробуту. Причому 
ця діяльність повинна супроводжуватись відповідною нормативною базою з 
боку держави. 
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ 
 

Економіка України постійно піддається впливу несприятливих факторів на 
кшталт економічних та політичних криз, недосконалого законодавства та не 
завжди встигає у своєму розвитку за науково-технічним прогресом та 
іноземними компаніями, які поступово захоплюють український ринок, 
витісняючи з нього вітчизняного виробника. У таких умовах для провадження 
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успішної торговельно-економічної діяльності  вітчизняним підприємствам 
потрібно постійно переглядати свої маркетингові стратегії, тестувати нові 
підходи та виявляти свої конкурентні переваги за умови тенденції до посилення 
конкурентного тиску з боку транснаціональних корпорацій, які здійснюють 
діяльність у глобальних масштабах, а також, зважаючи на постійне 
удосконалення технологій виробництва та швидкі зміни в уподобаннях 
споживачів.  

При цьому слід мати на увазі, що навіть великі компанії в умовах 
динамічного глобального середовища не можуть ефективно реалізувати власні 
ринкові стратегії, якщо вони протистоятимуть усім конкурентам. Таким чином, 
на сьогодні конкурентна поведінка все більше перетворюється на синтез 
конкуренції (як боротьби) та співробітництва із переважанням останнього. 
Впровадження співробітництва відбувається все більш активно через вплив 
низки факторів, основними з яких є: технологічна залежність та 
взаємодоповнюваність, можливість скорочення тривалості інноваційного 
процесу, отримання доступу до ринків ресурсів та збуту, висока вартість 
розвитку технології, невизначеність в умовах високої динаміки зовнішнього 
середовища [1, с. 908].  

Звернемо увагу, що сучасне глобалізоване конкурентне середовище – це 
велика сукупність елементів глобального ринку (товаровиробники, елементи 
інфраструктури, умови глобальної конкуренції), які перебувають у постійній 
взаємодії і певній взаємозалежності, що вимагає від суб’єктів глобалізованого 
ринку високої гнучкості, швидкої реакції на зміни середовища та вироблення 
нових стратегій для підвищення конкурентоспроможності. 

Успішна маркетингова стратегія підприємства в умовах глобалізації ринків 
повинна передбачати поєднання сучасного високотехнологічного виробництва, 
своєчасне задоволення потреб споживача, а також визначення стратегічних 
цілей і напрацювання плану їх досягнення з метою переорієнтації компанії від 
пасивної адаптації до змін економічного середовища на активне використання 
можливостей, які надає сучасний ринок. 

Визначенню сутності маркетингової стратегії в умовах глобалізації 
присвячено чимало праць як іноземних, так і вітчизняних науковців. Зокрема, 
Чарльз Д. Шив висловив припущення, що споживачі у різних країнах стають 
все більш схожими один на одного за своїми уподобаннями та купівельною 
поведінкою. Таким чином, робить висновок науковець, на глобальному ринку 
продавати один і той самий товар потрібно однаковим способом. Така 
стандартизація продукції та маркетингу дає можливість сильно зекономити на 
етапах розробки продукту та його просування, що дозволяє охопити більший 
сегмент ринку [2, с. 130].  

Відтак, маркетингова стратегія для глобалізованих ринків – це не лише 
стандартизація, а й визначена система довгострокових цілей підприємства, які 
відповідають місії підприємства, не суперечать глобальному ринковому 
середовищу та підкріплені відповідними ресурсами. Таке бачення майбутнього 
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підприємства має бути втілене у формі маркетингових програм, направлених на 
реалізацію товарів або послуг на глобальному ринку. 

Перед виходом на глобальний ринок підприємство також повинно оцінити 
ймовірні ризики, як-то: відмінності у культурі ведення бізнесу (невірне 
розуміння уподобань іноземних споживачів може зменшити конкуренто-
спроможність товарів або послуг); можливі зміни торгового законодавства в 
іноземній державі; девальвацію валюти тощо [3, с. 120]. 

Важливим аспектом, який має висвітлювати маркетингова стратегія в 
умовах глобалізації ринків, є питання географічної експансії, тобто вона 
передбачає проведення всебічного аналізу та вибір ринків, на яких 
підприємство планує провадження своєї діяльності, та визначення конкретних 
цілей на обраних ринках.  

У рамках аналізу цільових ринків потрібно визначити: 
– фактори маркетингового середовища (економічні, політичні, культурні, 

науково-технічні тощо);  
– параметри ринку (обсяг, темпи зростання, індекс конкурентної 

активності, рівень бар’єрів для початку діяльності); 
– моделі поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, 

посередників тощо; 
– очікувану динаміку зростання підприємства на ринку. 
Маркетингова стратегія також повинна визначати способи (можливі 

альтернативи «водоспад» (підприємство охоплює спочатку одну країну, потім 
іншу) або  «пульверизатор» (одночасний вихід на ринки багатьох країн)) та 
оптимальні форми виходу підприємства на міжнародний ринок (найбільш 
простою з яких є експорт (прямий і непрямий). Інші форми – це ліцензування, 
пряме інвестування і створення спільних підприємств). 

Важливим аспектом маркетингової стратегії є вибір певних базових 
конкурентних стратегій з метою найкращого задоволення потреб покупців та 
протистояння конкурентам. Зокрема, йдеться про лідерство по витратах, 
лідерство за рахунок диференціації, лідерство за рахунок оптимального 
співвідношення «ціна – якість» тощо.  
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На сучасному етапі малий та середній бізнес відіграє важливу роль у 

економіці країн, він забезпечує створення нових робочих місць, зменшення 
безробіття, сприяє науково-технічному прогресу, урізноманітнює національний 
та міжнародний ринки, наповнює державний бюджет країни, перешкоджає 
соціальній диференціації, створюючи середній клас суспільства, сприяє 
розвитку національної економіки, вносячи свій власний вклад у обсяг ВВП та 
ВНП. У високорозвинених країнах частка малого та середнього бізнесу у ВВП 
перевищує 50 %. Натомість, в Україні цей відсоток трохи більший 10 % (12-14 %). 
Це свідчить про потребу розвитку й підтримки малого та середнього бізнесу, 
що зараз перебуває лише на етапі становлення. 

Згідно з даними Державної служби статистики у 2020 році в Україні 
налічувалося 17946 суб’єктів середнього підприємництва і 1955119 суб’єктів 
малого підприємництва. У 2019 році в Україні налічувалося 18129 одиниць 
середнього бізнесу та 1922978 одиниць малого бізнесу [1]. Зменшення кількості 
підприємств у 2020 році пов’язано з негативним впливом пандемії Covid-19: у 
зв’язку з жорстким карантином більшість малих та середніх підприємств були 
вимушені тимчасово припинити свою діяльність або значно обмежити її. Деякі 
підприємства не пережили карантин та повністю припинили свою діяльність. 

Однією з найгостріших проблем у сфері малого та середнього бізнесу в 
Україні є недостатня фінансова забезпеченість. Користуючись досвідом 
розвинених європейських країн,  найоптимальнішим методом вирішення цієї 
проблеми є співпраця суб’єктів малого та середнього бізнесу з інституціями, що 
займаються кредитуванням. До них належать державні та фінансові установи, 
комерційні банки. Шляхом кредитування здійснюється виконання двох 
основних завдань – створення і підтримки малих та середніх підприємств [2, с. 
40]. 

Розвиток кредитування є головною ціллю державної політики й 
банківської діяльності України щодо сприяння розвитку малого та середнього 
бізнесу. Основною перешкодою у кредитуванні банківськими установами є 
нестабільність та ненадійність малого і середнього бізнесу, тому зараз серед 
суб’єктів кредитування переважають великі підприємства та підприємства, що 
демонструють стабільність. Також причинами відмови у кредитуванні є 
відсутність гарантій та поручителів, короткий період ведення підприємницької 
діяльності, низька дохідність та недостатня ефективність бізнесу [3, с. 103]. 

До основних видів фінансової державної підтримки в Україні належать: 
1) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на 

реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього бізнесу; 
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2) часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів 
за користування гарантіями; 

3) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і середнього 
підприємництва; 

4) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і 
ведення власної справи; 

5) надання позик на придбання і впровадження нових технологій; 
6) компенсація видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого і 

середнього підприємництва та великими підприємствами; 
7) фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно 

чистих технологій; 
8) інші види не забороненої законодавством фінансової державної 

підтримки [4]. 
В рамках активних глобалізаційних процесів для суб’єктів малого та 

середнього бізнесу в Україні стали доступні програми, що допомагають з 
отриманням банківських позик шляхом їхнього здешевлення. Ці програми 
надаються фінансовими установами за підтримки різних іноземних фондів та 
структур (Німецько-український фонд, Європейський банк реконструкції та 
розвитку, Європейський інвестиційний фонд, Фонд Western NIS та ін.) [5, с. 86]. 

В Україні спостерігається гостра потреба у посереднику для підвищення 
ефективності кооперації між банками та суб’єктами малого й середнього 
бізнесу. Користуючись досвідом інших країн, найкращим посередником 
виступає держава, що може проводити активну державну політику щодо 
забезпечення розвитку малого й середнього бізнесу та сприяння використанню 
кредитних коштів. 

У різних країнах у зв’язку з диференціацією економічних систем 
застосовувалися різні заходи щодо вирішення проблеми фінансування малого 
та середнього бізнесу. Оскільки ці механізми вже проявили свою ефективність, 
Україна може використати досвід інших країн, адаптувавши до вітчизняних 
умов. На нашу думку, найоптимальнішими заходами виступають: 

1) створення Національного фонду гарантій по кредитах. У Польщі цей 
фонд відіграє роль посередника між банківськими установами та суб’єктами 
бізнесу, є гарантом щодо їхньої кредитної взаємодії; 

2) надання державних гарантій новоствореним суб’єктам малого та 
середнього бізнесу (Данія); 

3) здійснення прямого кредитування (у Чехії це значно підвищило 
конкурентоспроможність малого та середнього підприємництва); 

4) запровадження державної підтримки кластерних ініціатив, що 
відбувається за умови створення бізнес-плану та участі в конкурсі на отримання 
державного фінансування або пільг (досвід Німеччини) [3, с. 106]. 

Перераховані заходи потребують значних грошових коштів, проте, є 
необхідними для України, оскільки малий та середній бізнес на сьогодні є 
найперспективнішим напрямком економічного розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО КУРОРТУ 

СХІДНИЦЯ 
 

Одним із феноменів туристичної галузі України є курорт Східниця. Ще 
двадцять років тому це було невелике, маловідоме поселення, що не надто 
приваблювало відвідувачів. Однак, вже сьогодні відпочинок в Східниці 
вважається одним із найкращих варіантів проведення відпустки в Карпатах. 
Курортна інфраструктура розвивалась надзвичайними темпами. Один за одним 
будувались сучасні готелі та санаторії Східниці, що зараз пропонують чималий 
спектр лікувальних послуг. Такий стрімкий розвиток курорту став причиною 
зростання популярності, адже за помірну ціну турист отримує можливість 
проживати в санаторії чи готелі та користуватись сучасною оздоровчою 
інфраструктурою. 

Перша писемна згадка про Східницю датована XIV століттям, часом 
Галицько-Волинського князівства. Якщо вірити народним переказам, Східниця 
розташована на руїнах попереднього селища Золота Баня. Слово «Баня» у 
наших предків означало велику яму (тобто ущелину), а прикметник «Золота» 
походить від назви нафти, яку тут видобували з давніх давен. Першу 
популярність Східниці принесла нафта, промисловий видобуток покладів якої 
почався 1872 року. У 1956-1973 рр. місцевий пенсіонер Омелян Стоцький 
відкрив у Східниці великі поклади мінеральної води «Нафтуся» [1]. Сьогодні 
селище набирає обрисів курортного туристичного містечка і це факт, який не 
можна заперечити, хоча Східницю не можна вважати курортом в класичному 
розумінні цього слова. Східниця не має статусу навіть курорту місцевого 
значення, це селище міського типу. 

На сьогодні у Східниці налічується 38 джерел мінеральної води типу 
«Нафтуся» та 17 свердловин з різним хімічним складом мінеральної води, з 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/arh_kp_ed_u.htm
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яких для відвідувачів доступні води з 10 джерел і 3 свердловин [2]. Завдяки 
особливому хімічному складу місцеві мінеральні джерела не мають аналогів в 
світі і створюють ідеальні умови для лікування таких недуг, як: захворювання 
печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, нервової системи, сечовивідних 
шляхів, циститу, цукрового діабету I і II типів, відновлення після операцій та 
інших хвороб. 

Східниця знаходиться в мальовничій гірській долині за Бориславським 
перевалом на відстані 20 км від Трускавця на висоті 600-900 м над рівнем моря. 
Поєднання багатьох природних чинників Карпат, які зробили цей 
бальнеологічний курорт винятковим і унікальним за своїми цілющими 
властивостями, дозволяє поєднувати відпочинок та лікування у Східниці в 
будь-яку пору року як для дорослих, так і для дітей. Влітку тут тепло, середня 
температура повітря становить +20С°. Завдяки оточенню гір зима тут м’яка (до 
-15С°), при цьому сніг у горах лежить з осені і до закінчення весни [1]. 

У Східниці функціонує 3 санаторії, 4 оздоровчих центри, 4 комплекси 
відпочинку, 5 готелів та понад 100 приватних садиб, апартаментів, котеджів, 
вілл. Садиби та готелі тут розташовані на гірських схилах, що робить 
відпочинок привабливим завдяки унікальному ландшафту: Яворинка, Згари, 
Прикірне, Горби, Джежник, Турівське та Лужанка, Маріля – кожна частина 
селища має свою назву (всього 17 вулиць). Близько трьох тисяч місцевих 
жителів, загальна площа селища близько 5 км вздовж річки. 

У Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 рр. 
стратегічною ціллю є «Туристична привабливість». Дана ціль містить у собі 2 
оперативні цілі, а саме: підвищення атракційності та інфраструктурного 
забезпечення туризму, курортів, оздоровлення, спорту та рекреації та 
підвищення якості регіонального туристичного продукту та його просування 
[3]. Аналізуючи практичний стан туристичної та курортної галузі області, 
насамперед, слід наголосити на сталій позитивній динаміці, яка спостерігається 
в цих галузях за останні роки. Це знаходить своє відображення в зростанні 
туристичних потоків, поступово розвивається туристична й рекреаційна 
інфраструктура регіону, розширюється спектр туристичних послуг, зростає 
якість сервісу сфери обслуговування туризму і курортів. 

Територія смт. Східниця є чудовою базою для розвитку 
найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку. Об’єктивно оцінюючи 
її  туристично-рекреаційні можливості, можна зробити висновок, що вона має 
передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, лікувально-
оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнавального, науково-освітнього, 
релігійного, мисливського, сільського, екологічного, водного, етнічного, 
спортивно-оздоровчого, ділового, відпочинково-розважального видів туризму. 

Природно-ресурсний потенціал у поєднанні з історико-культурною 
спадщиною, вигідним географічним розташуванням в центрі Європи, 
багаторічним досвідом і напрацюваннями у сфері туризму і рекреації є 
достатньо вагомими передумовами пріоритетного розвитку індустрії туризму, 



84 
 

санаторно-курортного лікування, оздоровлення, відпочинку, спрямованого як 
на вітчизняних, так і на іноземних споживачів. 

Розвиток туристично-курортної галузі в смт. Східниця має позитивну 
динаміку. З кожним роком зростає кількість відпочивальників та гостей 
селища. Відповідно, обсяг наданих санаторно-курортних та туристичних послуг 
збільшується, зростають відрахування до місцевого бюджету. 

Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та оздоровчого туризму є 
важливим чинником підвищення якості життя, створення додаткових робочих 
місць, поповнення бюджету та підвищення туристичного авторитету селища –
курорту. 

Поряд з позитивними тенденціями існує ряд проблем, які гальмують 
розвиток туристичної та санаторно-курортної сфери, вирішення яких дозволить 
збільшити обсяги реалізації туристичних та санаторно-курортних послуг, 
кількість туристів та оздоровлених осіб, сприятиме розвитку туристично-
відпочинкової та лікувально-оздоровчої бази, а саме: незадовільний стан доріг 
та під’їздів до об’єктів туристичної та курортної відвідуваності; недостатнє 
використання транспортних можливостей для перевезення туристичних 
потоків; неефективне використання туристично-рекреаційних можливостей в 
районах області та сільській місцевості; низький рівень розвитку туристично-
рекреаційної інфраструктури; недостатність дорожніх вказівників і туристично-
інформаційних знаків; недостатня кількість місць короткочасного відпочинку 
вздовж доріг; неналежний стан туристичних маршрутів (брак обладнаних місць 
короткочасного відпочинку, відсутність єдиної системи маркування шляхів 
активного туризму (пішохідних, велосипедних, тощо); недостатність 
туристичної інформації як для туристів, так і для підприємств, що надають 
послуги у сфері туризму (карт, інформаційно-довідкової продукції тощо); 
неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної 
безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу; неналежне 
функціонування комунальної інфраструктури курортних територій, в тому 
числі систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків; 
незабезпеченість професійними кадрами в галузі туризму і рекреації; низька 
якість та недостатній асортимент туристичних послуг; потреба у залученні 
значних інвестицій у розбудову туристичної галузі [4]. 

Основними проблемами промоції Східниці є недостатня її комплексна 
промоція, відсутність єдиної маркетингової політики, чіткого позиціонування 
на ринку санаторно-курортних послуг з метою «відмежування» від конкурентів. 
Відсутність уніфікованої системи оцінки якості санаторно-курортних послуг, 
розвинутої системи туристичних програм, спрямованих на розвиток нових 
туристичних маршрутів, що територіально працюють в смт. Східниця, слабке 
фінансування культурно-мистецьких заходів та недостатня кількість унікальних 
акцій (заходи – візитівки), спроможних додатково рекламувати Східницю – все 
це становить в довгостроковій перспективі загрозу для розвитку курорту. 

Ефективними напрямами розвитку курорту Східниця є: організація 
ефективної системи партнерства державних органів, приватних підприємств та 
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громадських організацій для подальшого розвитку туристичної діяльності, 
підвищення привабливості смт. Східниця та покращення її іміджу як 
туристичного та курортного осередку; забезпечення участі у міжнародних 
програмах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері 
туризму; організація маркування маршрутів у туристичних зонах і 
облаштування їх вказівниками та засобами довідкової інформації; організація 
та проведення маркетингової кампанії з просування смт. Східниця як 
туристичного центру на внутрішньому та зарубіжних ринках; розробка 
партнерських програм за принципом державно-комерційного співробітництва; 
організація та проведення моніторингу туристичної діяльності, створення 
загальнодоступної бази довідкових даних; розвиток виставкової діяльності смт. 
Східниця та участь в міжнародних туристичних виставкових заходах за 
кордоном; розробка та реалізація єдиної концепції представлення смт. Східниця 
в рамках роботи стенду на виставках; виготовлення та придбання поліграфічної 
рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей 
смт. Східниця; організація реклами туристичних можливостей смт. Східниця в 
засобах масової інформації; створення та забезпечення діяльності селищної 
мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів. 

 
Список використаних джерел 

1. Паньків Н. Є., Лущик М. В., Роїк О. Р. Туристично-рекреаційні ресурси Львівської 
області: сучасний стан та перспективи використання для сталого розвитку туризму. Львів : 
НУ «Львівська політехніка», 2018. 150 с.  
2. Батиченко С. П., Мельник Л. В., Щербань А. Д. Львівщина як осередок розвитку 
лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 452-455.  
3. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: 
https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf.  
4. Офіційний сайт Східницької селищної ради. URL: https://skhidnytsia-rada.gov.ua/.  

 
Фартух А. О. 

Науковий керівник: Середа С. А., к.е.н., доц. 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Багато в чому малий та середній бізнес визначає темпи економічного 

зростання в Україні (рівень ВВП).  
Малий та середній бізнес існує для створення нових робочих місць, а 

також є альтернативою найманій праці, яка є надзвичайно потрібною під час 
кризи. Це інструмент піднесення конкуренції, адже в деяких сферах малі 
підприємці можуть боротися з великими компаніями, виправляючи цим 
вартість на товари. Розвиток малого і середнього бізнесу дуже важливий з 
погляду диверсифікації структури економіки та формування середнього класу 
суспільства. Утворювання та розвиток державою підприємництва значною 
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мірою буде залежним від створення належної правової бази, яка стимулювала б 
підприємницьку активність та сумлінну конкуренцію. 

На превеликий жаль, маленька частка сегмента малого та середнього 
бізнесу у ВВП (в Україні становить 11,6 %) каже нам про те, що держава не 
надає належного рівня підтримки підприємцям і тим самим не сприяє 
формуванню та зміцненню середнього класу. 

Мале та середнє підприємництво є дуже потрібним фактором розвитку 
економіки країни. Вибуття економіки держави з економічного загострення 
пов’язане, насамперед, із розвитком таких підприємств, тому необхідно 
вирішити низку питань правового забезпечення для поновлення динаміки 
соціально-економічного розвитку малого та середнього підприємництва в 
країні. Вирішальне значення для збільшення ефективності функціонування 
підприємств у економіці країни має створення належних умов для їхнього 
існування, яке буде можливим через спрямованість діяльності на інноваційну 
основу. 

Підприємництво здійснює особливу функцію в економіці, змістовна 
сутність якої призводить до відновлення економічної системи, створення 
інноваційного середовища, що веде до знищення традиційних структур та 
відкриття шляху до перетворень; врешті-решт стає тією самою силою, яка 
підганяє рух економіки шляхом ефективності, раціоналізації та постійного 
оновлення. 

До малого й середнього бізнесу можна прирахувати більше 88 % 
підприємств, зареєстрованих в Україні, але реальний внесок цих підприємств у 
ВНП – близько 12 %. У Європі цей показник вище в декілька разів: в Польщі 
цей клас підприємців сягає 49 % ВНП, у Данії суб’єкти малого бізнесу щорічно 
створюють 79 % національного продукту, в Італії – 61 %, а середній внесок 
таких підприємств у ВНП по всій Західній Європі – 64-66 %. 

Діяльність, пов’язана з розвитком інновацій, є менш відомою серед 
підприємців. Питання виникають через наявність в країні системи 
стандартизації, що потребує більше додаткових коштів у складання технічних 
характеристик товару, яке стає основою створення нововведення. Друга 
проблема, що призупиняє розвиток малих та середніх підприємств – це 
економічно ризикована податкова політика, проведена в нашій країні. Вона йде 
вроздріб із встановленою у світі практикою та сучасними світовими 
тенденціями розвитку економіки. Потрібно усувати малі підприємства від 
податків на інвестиції, ввезені технології; необхідні податкові пільги у період 
становлення малого підприємства. Абсолютно ясна необхідність 
диференційованого податкового підходу до підприємств різноманітного 
профілю діяльності. Наступна підстава – небажання підприємців розвиватися, 
їх незахищеність від політичної та економічної нестабільності. Носії малого та 
середнього бізнесу у своїй діяльності переймають практично ті ж ризики, що й 
будь-яке велике підприємство; за такої умови їх захищеність від таких ризиків 
фактично набагато менша. 
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Отже, режими активізації розвитку підприємництва можуть бути 
систематизовані у такі групи: організаційно-правові, фінансові, економічні та 
соціальні. Але формування правової основи підприємництва є основною 
вимогою його становлення та розвитку. Законодавство у сфері підприємництва 
має становити єдину систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за 
повнотою нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Для 
ефективного розвитку підприємництва потрібно організувати належну правову 
базу його функціонування, юридично закріпити права та стале правове 
забезпечення з боку держави, що формує захист законного функціонування 
підприємництва та сприяє його розвитку.  

Економіко-правове регулювання підприємництва повинно забезпечувати 
незалежність конкуренції між підприємцями, а також захист їх самих та 
споживачів від будь-яких проявів монополізму та недбалої конкуренції; 
забезпечувати кожному підприємцю рівні права та створювати рівні 
можливості доступу на застосування матеріально-технічних, фінансових, 
трудових, інформаційних та природних ресурсів; гарантувати незайманість 
майна та захист прав власності; запровадити стимулюючу податкову та 
фінансово-кредитну політику; заохотити інноваційну діяльність у вигляді 
цільових субсидій, податкових пільг, цільових кредитів; створити зручне 
правове середовище для розвитку різних форм коопераційних зв’язків та 
самоорганізації суб’єктів підприємництва.  

На сьогодні необхідно зосередити свою увагу на проблемі формування та 
вдосконалення правової бази розвитку підприємництва. Вирішення проблем 
його піднесення в Україні, створення відповідного середовища потребують 
радикальної переорієнтації національної політики розвитку підприємництва. 
Задача зводиться до того, щоб повністю збільшити його роль та місце в 
економічному житті суспільства, тому формування та удосконалення 
нормативно-правової бази було та залишається єдиним провідним напрямком 
сприяння розвитку підприємництва в Україні. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
В умовах глобалізації економіки торговельним підприємствам, щоб бути 

конкурентоспроможними на ринку, необхідно швидко реагувати на зміни у 
зовнішньому середовищі. 

Важливою конкурентною перевагою торговельного підприємства в умовах 
глобалізації економіки є компетентний персонал, здатний впроваджувати 
інноваційні технології в торговельні процеси. Найбільш результативним 
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способом виміряти ефективність роботи та рівень компетентності працівників є 
оцінювання персоналу, яке є одним із етапів процесу управління персоналом. 

На думку української вченої В. Чевганової, оцінювання персоналу є 
процесом «визначення ефективності діяльності працівників у реалізації завдань 
підприємства з метою систематичної акумуляції інформації, необхідної для 
прийняття подальших управлінських рішень» [5]. Л. Балабанова вважає, що 
оцінювання персоналу – це «цілеспрямований процес встановлення 
відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, властивостей) 
вимогам посади або робочого місця» [1, с. 362]. В. Савченко визначає 
оцінювання персоналу як «процедуру, що здійснюється з метою виявлення 
ступеня відповідності професійних, ділових та особистих якостей працівника, 
кількісних та якісних результатів його трудової діяльності визначеним 
вимогам» [5, с. 251]. 

Отже, оцінювання персоналу розглядається науковцями як процес або 
процедура. Розглядаючи оцінювання персоналу як процес, варто описати даний 
процес поетапно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процес оцінювання персоналу торговельного підприємства 

(сформовано на основі [4; 6]) 
 
Як бачимо, за умови ретельно спланованого процесу оцінювання 

персоналу, торговельне підприємство зможе отримати економічний ефект. 
В торговельних підприємствах оцінювання компетентності персоналу 

здійснюється з метою виявлення потреби в розвитку, виявлення відповідності 
компетентності працівників управлінським посадам для створення резерву 
кадрів.  

Оцінювання персоналу необхідно здійснювати систематично і комплексно, 
використовуючи різні методи [2, с. 122].  

1 етап
•Аналіз ситуації та збір інформації: визначення мети, завдань, критеріїв, 
методів, процедур, об'єкта, предмета оцінювання

2 етап

•Організація оцінювання персоналу: розроблення документації, оформлення 
оціночних листів, визначення складу оціночної комісії, визначення дати 
проведення, повідомлення працівників

3 етап 
•Проведення оцінювання персоналу згідно обраних процедур

4 етап
•Обробка результатів оцінювання: інтеграція оцінок, співставлення отрманих 
результатів з вимогами, складання звітів

5 етап

•Підведення підсумків оцінювання: надання керівництву рекомендацій, 
зворотній зв'язок із працівниками

•Визначення економічного ефекту
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Серед методів оцінювання персоналу, що використовуються вітчизняними 
торговельними підприємствами в умовах глобалізації економіки, варто 
відзначити такі: атестація, 360  градусів і Assessment centre (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Методи оцінювання персоналу, які використовуються торговельними 
підприємствами (сформовано на основі [3, с. 487-488]) 

Назва методу Коротка характеристика 
Атестація 
персоналу 

Оцінювання відповідності особи займаній посаді. Визначається як 
процедура систематичного формалізованого оцінювання згідно з 
заданими критеріями відповідності діяльності працівника чітким 
стандартам виконання робіт на конкретному робочому місці на 
конкретній посаді у визначений період часу 

Метод  
«360 градусів» 

Інформацію одержують шляхом бесіди з самим працівником, його 
безпосереднім керівником, колегами, підлеглими. На основі результатів 
оцінювання надається розгорнутий зворотній зв’язок, який заснований на 
об’єктивних даних і носить розвиваючий характер 

Assessment 
centre  

(центр оцінки) 

Призначений для оцінювання працівників по компетенціях для 
конкретної кадрової задачі. Метод може включати інтерв’ю, а також 
кейси (ігрові ситуації), розроблені спеціально під цей набір компетенцій  

 
Система оцінювання персоналу торговельних підприємств 

підпорядковується їх стратегічним цілям, а зазначені в таблиці методи 
оцінювання використовуються торговельними підприємствами з метою 
одержання різнобічної оцінки компетентності персоналу і розроблення 
програми його розвитку. 

Отже, впровадження системи оцінювання персоналу має стати основою 
для внутрішнього «вирощування» талантів, висококомпетентних працівників, 
які будуть важливою конкурентною перевагою підприємства, що функціонують 
на внутрішньому ринку в умовах глобалізації економіки.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
 

В умовах глобалізації та інтеграції України у світовий простір постає 
питання формування власних конкурентних переваг на основі наявного 
потенціалу природних, людських, фінансових, капітальних ресурсів та їх 
ефективного використання. В Україні однією з пріоритетних галузей, яка може 
стати її конкурентною перевагою, є туризм. Водночас, наявність значного 
природного потенціалу туристичної галузі в українській економіці не 
доповнюється адекватною системою забезпечення її розвитку та ефективного 
функціонування. Ресурси не використовуються належним чином через низький 
рівень розвитку інфраструктури, особливо транспортної; якість готельних 
послуг не відповідає вимогам міжнародних стандартів; високі ціни не адекватні 
низькому рівню сервісу та асортименту туристичних послуг; розвиваються 
переважно виїзний і внутрішній туризм. 

Основною причиною зазначених недоліків є дефіцит коштів, необхідних 
для розвитку туристичної галузі. Саме тому актуальною для України є 
проблема залучення інвестицій, які необхідні для модернізації, впровадження 
нових технологій у туристичну галузь, зростання валютних надходжень, 
збільшення робочих місць, підвищення рівня життя населення. Першочергове 
значення проблеми притоку інвестицій для розвитку туристичної галузі 
посилює необхідність дослідження позитивного досвіду активізації 
інвестиційної діяльності підприємств у країнах світу, пошук нових форм 
організації та управління туристичною діяльністю, посилення інноваційного 
характеру інвестицій в туризмі. 

Питання інвестиційного забезпечення розвитку висвітлюються 
вітчизняними економістами, такими як: Ю. Бажал, В. Беседін, З. Варналій,  
Т. Вахненко, О. Гаврилюк, А. Галицький, В. Геєць, О. Гонта, А. Гриценко,  
Б. Губський, В. Зимовець, Н. Ковтун, В. Корнєєв, М. Крачило, М. Крупка,  
П. Курмаєв, О. Махмудов, А. Музиченко, В. Осецький, Б. Панасюк, 
В. Савченко, В. Семиноженко, М. Скрипниченко, Д. Стеченко, О. Удалих,  
В. Шевчук Л. Федулова, А. Чухно та інші. 

Інвестиційна привабливість – це деякий економічний ефект від вкладення 
коштів в активи підприємства з можливістю отримання прибутку та 
відповідним ступенем ризику. Інвестиційна привабливість – це показник 
доцільності та необхідності вкладання фінансових засобів в розвиток даного 
об’єкту підприємницької діяльності. Це сукупність об’єктивних та 
суб’єктивних умов, що сприяють чи перешкоджають процесу залучення 
інвестицій. Це стан підприємства в деякий момент часу, тенденції його 
розвитку, характеристика його фінансової, господарської, управлінської 
діяльності; можливість задоволення потреб інвестора: фінансових, виробничих, 
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організаційних; відповідність підприємства основним цілям інвестора [1, с. 
123]. 

Рівень привабливості території для інвесторів [2] визначають такі фактори:  
– фактори, що впливають на рівень інвестиційного потенціалу регіону: 

природно-географічний, трудовий, виробничий, інноваційний, фінансовий, 
інституціональний, інфраструктурний, споживчий потенціали;  

– фактори, що визначають рівень некомерційних інвестиційних ризиків: 
законодавчі, політичні, соціальні, економічні, екологічні та кримінальні ризики;  

– інвестиційна активність: концентрація і розподіл інвестиційного 
капіталу, активізація впровадження нових виробничих потужностей, розвиток 
прямих і портфельних інвестицій. 

Інфраструктурний фактор передбачає оцінку вигідності географічного 
розміщення країни, наявності та розгалуженості системи транспортних 
комунікацій, ринкової (ринкових інститутів), соціальної (галузей відтворення 
трудових ресурсів) та інституційної (органів регулювання) інфраструктури. 
Інвестор також зацікавлений у вже готовому підґрунті для здійснення своїх 
економічних рішень, тому розвиненість інфраструктури країни-реципієнта 
завжди повинна бути ретельно досліджена [3; 4]. 

Проведений аналіз наукових досліджень з визначення рівня інвестиційної 
привабливості туристичної сфери України дозволяє систематизувати фактори, 
які враховують інтереси іноземних та вітчизняних інвесторів і безпосередньо 
визначають обсяги інвестиційних надходжень: 

1) характеристики економіко-географічного положення: близькість регіону 
до кордонів держав ближнього зарубіжжя, рівень розвитку туристично-
рекреаційної інфраструктури, зокрема, наявність транспортних коридорів, 
прикордонних терміналів, близькість до столиць та інших розвинутих 
туристичних центрів (Україна має сприятливе географічне і геополітичне 
розташування; через Україну проходить більшість наземних транспортних 
шляхів з Центральної до Східної Європи та Азії, країна має вихід до Чорного та 
Азовського морів, річкових магістралей та розгалужену систему аеропортів); 

2) характеристики природно-ресурсного потенціалу: багаті бальнеологічні, 
земельні, лісові та рекреаційні ресурсів регіону; територіальне поєднання 
природних та історико-культурних рекреаційних ресурсів України дає змогу у 
перспективі сформувати регіональні туристично-рекреаційні системи з 
високорозвиненою інфраструктурою, рекреаційно-оздоровчими та 
туристичними комплексами загальноєвропейського значення, кожна з яких 
може базуватися на місцевих рекреаційних ресурсах;  

3) історико-культурний потенціал: Україна нараховує 39 міст із 
тисячолітньою історією, більшість з яких розташовані на території колишньої 
Київської Русі. Крім того, у Києві, Чернігові, Сумській, Полтавській, 
Черкаській областях, у Поділлі і Галичині зосереджено найцінніші пам’ятники 
історії, культури, архітектури і ремесел. Тут збереглися 10 культурних 
пам’ятників Х-ХІІ століть, які є унікальною історичною спадщиною; 
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4) трудовий потенціал, наявність трудових ресурсів: дешева та якісна 
робоча сила; при невисокій ціні на людські ресурси робоча сила є традиційно 
освіченою (понад 65 % населення віком старше 10 років має загальну середню 
освіту, а понад 31 % – вищу); 

5) економічний потенціал, що визначається обсягом валового 
регіонального продукту у розрахунку на душу населення; значні ринки збуту 
(динамічний розвиток української економіки призвів до зростання доходів 
населення та розширення середнього класу). Разом із підвищенням попиту 
спостерігається розширення старих та поява нових нерозподілених ринків 
збуту. 

Україна має такий же рекреаційний фонд, як і Швейцарія, а за багатьма 
показниками навіть перевершує її. Підтвердженням тому слугує наявність в 
Україні найрізноманітніших рекреаційних ресурсів, не тільки гірських. 
Наприклад, однією зі своєрідних геологічних особливостей у Європі є так 
званий Товтровий кряж або Медобори, що в народі називається «Подільською 
Швейцарією». Такі природно-етнографічні комплекси, як «Бойківщина», що 
має більше 20 джерел мінеральних вод, достатню кількість унікальних 
пам’ятників матеріальної культури, Гуцульський край з його природними 
умовами і рекреаційними ресурсами, сприятливими для лікування, відпочинку і 
занять зимовими видами спорту, при відповідній модернізації та активізації 
санаторно-курортного лікування можуть скласти конкуренцію Австрійським 
Альпам, Польським Татрам і Апеннінам. При перспективному розвитку 
рекреаційно-оздоровчого комплексу Карпатського регіону варто враховувати 
наявний західний досвід і передбачати граничну ємність Карпат, а саме: 2,2 млн 
осіб одноразових відвідувань, 12 млн екскурсантів і туристів вихідного дня і 8 
млн туристів і відпочивальників на рік [5, с. 131].  

Карпатський регіон зі своїми неповторними пейзажами в усі часи був і 
залишається найпривабливішим для відпочинку куточком України. Тут до 
послуг відпочивальників і туристів – на рідкість незабруднене довкілля, цілюще 
повітря, чисті річки, багаті дарами ліси і гори. Це – приваблива у своїй 
первинній красі сільська місцевість із збереженими національними традиціями, 
самобутніми обрядами, старовинними церквами. 

На сьогодні привабливими для інвестування є проєкти, пропозиції щодо 
будівництва туристичних і спортивних гірськолижних трас, канатних доріг, 
спортивно-оздоровчих комплексів. Карпати є тим регіоном України, який має 
всі можливості для розвитку гірськолижного спорту. 

За рейтингом інвестиційної привабливості регіонів України для іноземних 
інвесторів Львівська область є найпривабливішою областю Західного регіону 
України. Інвесторами економіки області стали 19 країн світу. Тут реалізуються 
різні інвестиційні проєкти за участю іноземного капіталу. Інвестиційно 
привабливими для іноземних інвесторів є харчова промисловість, фінансова 
діяльність, торгівля, наземний транспорт, комунальне господарство й особливо 
туристична сфера. Найактивніше приватизаційні процеси відбуваються у 
Львові, Стрию та в Миколаївському районі. 
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Досвід Львівської області свідчить про позитивні наслідки 
цілеспрямованої й ефективної діяльності місцевих управлінських органів 
відносно реалізації регіональної туристської політики, залучення інвестицій у 
туристську сферу. Для оновлення основних засобів туристської й санаторно-
курортної сфери щорічно залучається понад 15 млн грн інвестицій. 

За обсягами інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури 
Закарпатський регіон входить до п’ятірки найбільших регіонів країни. Ці 
надходження складають близько 290 млн євро. Одним із таких проєктів є 
будівництво гірськолижного центру «Полонина Руна», який передбачає 
залучення прямих інвестицій загальною сумою 90 млн євро [6]. Область має 
високий природно-рекреаційний і курортний потенціали. Виявлено і 
досліджено 360 джерел і родовищ мінеральних та термальних вод. Мінеральні 
води області мають чудові смакові якості і споживаються як лікувально-столові 
в санаторно-курортних закладах. Закарпаття відоме як один із 
найпопулярніших куточків лікування і оздоровлення. 

Залізничне сполучення із зарубіжними країнами здійснюється через 6 
прикордонних переходів (на Угорщину – Чоп-Загонь та Саловка-Еперешке, на 
Словаччину – Чоп – Чієрна-над-Тисою та Ужгород-Матівці, на Румунію – 
Дяково-Халмеу та Тересва-Кемпелунг). Область має 3 виходи на 
загальнодержавні залізничні мережі через Карпатський перевал. Загальна 
довжина залізничних колій – 1476 км, у т.ч. головних – 785 км. Для поліпшення 
транспортного обслуговування населення області на залізниці здійснюється 
капітальний ремонт вокзалів та залізничних станцій, які після реконструкції 
відповідають європейським стандартам. Територією області проходить 140 км 
міжнародної автодороги Київ-Чоп (Е-471, Е-50, Е-573).  

Отже, Україна, зі значним рекреаційним потенціалом, сприятливими 
природними та кліматичними умовами, необхідною для обслуговування 
рекреаційної галузі інфраструктурою є дуже перспективним регіоном. 
Привабливою для інвестування є Західна Україна, зокрема, Львівська, Івано-
Франківська, Волинська, Закарпатська області, що межують з Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Західна Україна відрізняється від 
інших регіонів країни вигідним транспортно-географічним положенням. 
Збільшення потоку іноземних туристів сприяє розвитку туристично-
рекреаційних комплексів України. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 
В умовах глобалізації світовий ринок праці розвивається так само швидко, 

як і ринок робочої сили, що, в свою чергу, впливає на зміцнення співпраці між 
країнами. Національні ринки нині відіграють важливу роль у формуванні 
світового ринку праці. Міжнародний поділ праці сприяє розвитку стабільних 
міжбюджетних відносин, створенню системи, яка дає попит і задовольняє 
пропозицію робочої сили. Тому важливо вивчати тенденції розвитку світового 
ринку праці, динамічні та структурні зміни, оскільки важливо знати ситуацію 
на національних ринках для посилення їх конкурентоспроможності, визначення 
потреб і ресурсів. 

Сучасний світовий ринок праці характеризується значними змінами у його 
формуванні, найважливішими з яких є:  

– прийняття транснаціональної міграції, що призводить до поширення 
економічних, соціальних і політичних проблем, які країни отримали в 
результаті світової фінансової кризи;  

– поглиблення соціальних проблем країн-реципієнтів робочої сили через 
погіршення їх економічного становища, зростання безробіття, погіршення 
державних фінансів та нездатність підтримувати достатній рівень соціального 
захисту мігрантів;  

– посилення ролі транснаціональних корпорацій, міжнародної мобільності 
капіталу, які виявляють (формують) попит на іноземну робочу силу як 
специфічний сегмент світового ринку праці [1, с. 13]. 

Посилення глобалізаційних тенденцій на сучасному світовому ринку праці 
призводить до того, що процес формування світового ринку праці набуває 
певних характеристик:  

– посилення впливу міграційних процесів між країнами на національні 
ринки;  

– зростання попиту на висококваліфіковану робочу силу з 
характеристиками, що відповідають запитам міжнародної економіки;  

– посилення сегментації ринку праці;  
– посилення трудової міграції внаслідок демографічних змін, нерівності 

доходів, соціальних конфліктів, зміни клімату;  
– орієнтир національного міграційного регулювання для пошуку 

додаткових ресурсів для ефективного використання робочої сили та коштів 
мігрантів;  
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– посилення вимог до системи управління міграційними процесами, 
розвитку відносин та міжнародного співробітництва у сфері міграції з метою 
максимального використання переваг трудової міграції [1, с. 45]. 

Проблема безробіття є однією з найбільш негативних тенденцій. Наше 
твердження підкріплюється статистичними даними. З початком 2020 року і 
стрімким поширенням коронавірусу рівень безробіття різко зріс на понад 30 %, 
досягнувши показника 8 % (травень 2020 року) від загальної кількості 
економічно активного населення. Станом на грудень 2020 року світовий рівень 
безробіття становить 7,49 % [2]. 

Ще однією тенденцією розвитку міжнародного ринку праці є скорочення 
трудових міграційних потоків. Оскільки багато країн ввели додаткові 
обмеження на в’їзд до третіх країн, рівень міжнародної мобільності робочої 
сили також знизився. Причинами цього є недостатня наявність робочих місць, 
скорочення споживання та виробництва, а також карантин. В результаті 
зменшився попит на трудових мігрантів.  

Однак, слід зазначити, що зі зняттям усіх карантинних обмежень попит на 
трудових мігрантів знову зросте. Під час локдауну та суворого карантину 
близько 72 % компаній перейшли на віддалену роботу, що незвично для 
традиційного ринку праці. Якщо в 2019 році 16,4 % робочої сили постійно 
працювали віддалено, то у 2022 році їх кількість, за прогнозами аналітиків, 
зросте до 34,4 % [3]. Насправді тенденція до збільшення кількості дистанційних 
працівників спостерігалася ще до пандемії, але вчені не очікували такого 
великого збільшення обсягів дистанційної роботи. Це, у свою чергу, має ряд 
наслідків для багатьох галузей економіки, зокрема, транспорту, нерухомості та 
роздрібної торгівлі [4]. Сучасні тенденції на ринку праці є його невід’ємною 
частиною і так чи інакше сильно впливають на нього. Незважаючи на те, що 
уряди відносно швидко відреагували на поширення пандемії та вжили низку 
запобіжних заходів, для подальшого розвитку ринку праці залишаються 
ключові проблеми. 

Таким чином, ефективне використання фактичних змін характеристик 
праці, ступеня ефективності національних ринків праці на сьогодні є 
вирішальним чинником успішного перебування будь-якої країни в глобальному 
середовищі. 
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК АГРОПОДОВОЛЬЧОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Активні євроінтеграційні процеси на сьогоднішній день є перспективним 

напрямом розвитку економіки України. Європейську інтеграцію Україна почала 
задля подолання економічної кризи, протистояння зовнішньому ворогу, 
консолідації країни та покращення загальнонаціонального становища у один з 
найскладніших періодів своєї історії.   

Неминучого впливу цих процесів зазнає агропродовольчий сектор. 
Питання виходу вітчизняної агропродовольчої продукції на європейські ринки є 
дуже актуальним, так як це забезпечує оновлення та розширення асортименту 
української продукції, дає поштовх пошуку шляхів підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств. Безумовно, європейська інтеграція – це 
позитивний процес, завдяки якому нові європейські орієнтири дають змогу 
українським підприємствам знайти правильний шлях до відкриття нових 
можливостей для відродження сільського господарства з вигідними 
конкурентними перевагами в умовах глобалізації [1]. 

Агропромисловий комплекс України зіткнувся з низкою невирішених 
проблем, пов’язаних з політичним та соціально-економічним станом всередині 
країни. Тому на сьогодні виникає потреба дослідження стану та перспектив 
розвитку сільського господарства України в умовах євроінтеграції. 

Проблеми економічного зростання та перспективи аграрного сектору 
висвітлено у працях таких науковців, як А. Бабенко [2, c. 85] та М. Дем’яненко 
[3, c. 2]. Вони вважають, що низькотехнологічні держави мають формувати 
таку програму розвитку, що могла б забезпечити активні довгострокові 
інвестиції. В. Липов [5, c. 157], Б. Пасхавер, О. Шубравська, Л. Молдован та ін. 
[4, c. 193] зазначають, що ряд проблем пов’язані з недостатнім практичним 
досвідом вітчизняних підприємств, недосконалістю кадрового складу, 
технологічною обмеженістю і переважанням ресурсного експорту над 
товарним. 

Проте, інтеграційні проблеми пов’язані не лише з економічною та 
соціальною недосконалістю. Важливу роль відіграє політичне становище та 
відповідна законодавча база. Для активізації глобалізаційних процесів кожна 
країна, в тому числі й Україна, має вдосконалити зміст структурних реформ або 
ж запровадити нові, що відповідали б Європейським вимогам. 

Завдяки позитивним змінам в економіці України обсяги торговельно-
економічних відносин України з ЄС зростають стрімкими темпами, але в 
експорті переважають ресурси та сировина. Це свідчить про те, що вітчизняні 
підприємства не мають відповідної конкурентоспроможності, в т.ч. якості, 
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виготовленої продукції або не мають змоги закупити необхідне новітнє 
устаткування через низьку платоспроможність та технологічну відсталість.  

Великим кроком уперед до поглиблення економічної співпраці України з 
країнами ЄС стала угода про Зону вільної торгівлі, укладання якої сприяє 
наближенню аграрного сектору до європейських стандартів, полегшенню 
виходу України на світовий ринок та розширенню надходжень товарів з інших 
країн, а також формуванню спільної аграрної політики. 

За даними державної статистики, обсяг інвестицій у аграрний сектор в 
період з 2019 до 2021 року зменшився на 60 %.  Це пов’язано із веденням 
військових дій на Донбасі та Луганщині та тимчасовою втратою АР Крим. 
Також вагомий негативний вплив мала пандемія Covid-19, через яку мали місце 
певні карантинні обмеження. Найбільших втрат зазнало мисливство, сільське 
господарство та пов’язані з ними послуги – обсяги інвестицій зменшилися на 
40,2 %, в рибному господарстві – на 45,7 %. В лісове господарство, навпаки, 
обсяг інвестицій зріс на 9,7 % порівняно з 2019 р. та на 50 % порівняно з 2020 р. 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Капітальні інвестиції у аграрний сектор України у 2019-2021 роках 
(складено за даними [8]) 

(млн грн)  

Вид економічної діяльності 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Абсолютне 
відхилення (+,-) 

Відносне 
відхилення, % 

2021 
до 

2020 

2021 
до 

2019 

2021 
до 

2020 

2021 
до 

2019 
Сільське господарство, 
мисливство та надання 
пов’язаних із ними послуг 

54636,0 35998,3 32687,4 -3310,9 -21948,6 90,8 59,8 

Лісове господарство та 
лісозаготівлі 569,4 416,6 624,9 208,3 55,5 150,0 109,7 

Рибне господарство 48,8 27,2 26,5 -0,7 -22,3 97,4 54,3 
Усього 55254,2 36442,1 33338,8 -3103,3 -21915,4 91,5 60,3 

 
Найбільш привабливим для іноземних інвесторів залишається сільське 

господарство Київщини та Івано-Франківщини. У ці регіони надійшло близько 
половини (47,8 %) інвестицій галузі, у тому числі Київ залучив 20 %, Київська 
область – 15,8 %, а Івано-Франківська область – 12 %. Аграрії 
Дніпропетровщини залучили 6,3 %, Харківщини – 5,7 %, Львівщини – 5,0 % 
іноземних інвестицій. Обсяги прямих іноземних інвестицій, залучених в 
аграрний сектор Черкаської та Донецької областей, становлять 3,7 % та 3,5 % 
відповідно. Вінниччина та Хмельниччина залучили по 3,1 %. На решту 
17 регіонів припадає лише близько 22 % всіх іноземних інвестицій в цей сектор 
економіки України. Основною країною-інвестором є Кіпр, звідки надійшло 
376,2 млн дол. США. На другому місці – Німеччина, яка інвестувала в аграрний 
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сектор України 71,5 млн дол. США. За нею – Данія, частка якої становить 
близько – 66,2 млн дол. США (рис. 1).  

 
Рис. 1. Найбільші країни – інвестори у АПК України у 2021 році 

(побудовано за даними [8]) 
 
Більше половини інвестицій – 56 % – спрямовується в рослинницькі галузі, 

переважно у вирощування однорічних і дворічних культур. У розвиток 
тваринництва в 2021 році спрямовано 34 % прямих іноземних інвестицій. 

О. Захарчук вважає, що для покращення інвестиційного забезпечення 
розвитку сільського господарства слід сконцентрувати зусилля на реалізації 
стратегічних та поточних заходів з підвищення ефективності діяльності 
агропідприємств та формування ними власних інвестиційних ресурсів, 
створенні дієвого механізму державної підтримки інноваційно-інвестиційної 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників, кардинальному 
покращенні стану їх кредитного забезпечення та урізноманітненні кредитних 
інструментів з метою залучення інвестицій в АПК України на довгостроковій 
основі [9]. 

Водночас, особливої уваги потребує формування інвестиційної 
привабливості сектору переробної промисловості України, оскільки тільки це 
дозволить вирішити проблему її технічного та технологічного оновлення на 
сучасній основі та вплинути на сировинний характер експорту 
агропродовольчої продукції України та його диверсифікацію. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Фіскальна політика на будь-якому етапі розвитку суспільства відіграє 

важливу роль, особливо в умовах економічної та соціальної нестабільності. 
Реформи та, як наслідок, соціально-економічні трансформації в Україні 
потребують зміцнення економічної ситуації та підвищення рівня довіри 
суспільства до уряду та програм їх підтримки.  

Все це впливає на гнучкість державної фіскальної політики та 
спроможності влади трансформувати її з огляду на процеси, які відбуваються 
всередині країни. Відповідно, сучасна ефективна фіскальна політика є одним з 
найважливіших завдань держави, оскільки саме вона визначає основні джерела 
поповнення державного бюджету, напрями розподілу та використання 
фінансових ресурсів держави. 

Фіскальна політика є важливою складовою економіки будь-якої держави та 
являє собою сукупність державних заходів у сфері оподаткування та видатків 
для правильного розподілу бюджету і фінансування державних соціальних 
програм [1]. Крім того, вона є інструментом державного регулювання з метою 
залучення коштів шляхом справляння податків з усіх господарюючих суб’єктів, 
які мають будь-який дохід. Формування правильної фіскальної політики є дуже 
важливим для держави, оскільки саме вона визначає основні джерела доходу 
державного бюджету. 

В Україні однією з основних проблем фіскальної політики є неефективні і 
негнучкі видатки, слабкий фіскальний менеджмент, постійне перевищення та 
швидке зростання зобов’язань стосовно бюджетних ресурсів, що спричинює 
постійне коригування бюджету й податкового законодавства й ускладнює 
адміністрування та прогнозування податків. 

Основними принципами фіскальної політики є: 
1) проведення прозорої бюджетної політики для ефективного соціально-

економічного розвитку; 
2) запровадження справедливої, раціональної податкової політики, яка 

передбачає собою зниження податкового тягаря взамін на розширення бази 
оподаткування; 

3) реалізація прозорої політики державних закупівель; 
4) детінізація економіки та інші [2]. 
Проведення фіскальної політики має певні особливості та проявляється 

через деякі форми та обгрунтований зміст. Відповідно до цього, розрізняють 
такі види фіскальної політики: нейтральна, стимулююча та стримуюча. 
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Нейтральна політика запроваджується тоді, коли державні надходження 
повністю погашають державні витрати. 

Стимулююча фіскальна політика характерна фазі економічного спаду, 
коли державні витрати перевищують податкові надходження. Така політика 
характеризується збільшенням державних витрат і зниженням податків. 

Стримуюча політика має місце при позитивному бюджетному сальдо. Її 
характеризує зменшення державних витрат і збільшення податкового тягаря. 

В сучасних умовах функціонування  фіскальної політики її ефективність 
найчастіше визначається індикатором податкового навантаження (тягаря). 

Впроваджуючи фіскальну політику, держава повинна узгоджувати свої 
інтереси з інтересами платників податків. Оцінюючи ефективність податкової 
політики порівнянням суми витрат на адміністрування певних податків і суми 
безпосереднього надходження з цих податків в бюджет, держава може 
переглядати систему оподаткування (розмір ставок та інші податкові 
показники). 

Ефективність фіскальної політики безпосередньо залежить від 
узгодженості її окремих компонентів. Складання, розгляд і затвердження 
бюджету потребує чіткої взаємодії між різними державними органами, 
особливо на етапі формування. 

В Україні вже багато років поспіль спостерігається дефіцит бюджету, що 
супроводжується перевищенням видатків над доходами. Згідно Закону України 
«Про державний бюджет України на 2022 рік», доходи державного бюджету 
визначені в розмірі 1323,9 млрд грн , видатки становлять 1499,4 млрд грн, а 
дефіцит – 188,8 млрд грн [3]. З цього випливає, що в Україні спостерігається 
стимулююча фіскальна політика. Держава зацікавлена всіма способами 
збільшити державний дохід, а головною метою податкової політики є 
наповнення державного бюджету.  

Отже, фіскальна політика повинна бути спрямованою в одному векторі з 
грошово-кредитною політикою. Неможливе існування конкретно цих політик 
окремо, оскільки вони виступають основними регуляторами державної 
економіки. Вони спрямовані на досягнення соціально-економічних цілей, 
довгострокової стабілізації цін, забезпечення постійного економічного 
розвитку, збільшення державного бюджету, зменшення боргу і т.д. [2].  
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SOCIAL AND ECONOMIC VULNERABILITY OF SMEs IN THE NEW 

PANDEMIC CONDITIONS 
 

We are living under an unprecedented situation, where Covid-19 pandemic 
shocked the whole world with its agility and spreading speed, changing the course of 
life on the entire planet with still unknown consequences. Under these conditions, 
SMEs, as players in the forefront of the economy, were severely affected being 
caught with multiple uncertainties and challenges. 

By this research we aim to highlight the challenges faced by different sectors of 
the economy, identifying the most vulnerable areas such as tourism, transport, 
hospitality companies, service companies, etc., but also the potential actions to be 
taken by authorities in order to settle the situation.  

The social and economic crisis generated by Covid-19 pandemic is a shock both 
for national and global business environment. Although assessing the impact of 
Covid-19 pandemic on the global economy is an early issue, it is already clear that 
we are facing one of the worst economic shocks the world’s economies have faced in 
the last decades. The shock is expected to be temporary only if there will be close 
collaboration to reduce the impact of the crisis on economies. 

However, it has been proved that measures to limit the spreading of the virus 
have not been effective for both 2020 and 2021 at least, the pandemic thus triggering 
both a global public health crisis and an inevitable economic recession. 

The Covid-19 crisis is estimated to have a very strong negative economic impact 
on the EU itself and on the Euro area, the direct impact, through all channels, 
reducing the growth of GDP in 2020 by 6.6 % (Fig. 1) compared to the estimated -2.5 
percentage points scenario. 

 

 
Fig. 1. Global GDP dynamics [2] 

 
The considerable global economic contraction was mainly due to a substantial 

decline of the services sector, severely affected by pandemic’s austerity measures, 
and due to a decline in trade and investment. Production dynamics of the processing 
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sector recovered faster than that of the services sector, being supported by 
government authorities plans to stimulate economic activity, to increase demand for 
electronics, computers and medical supplies, and by fast elimination of pandemic 
mitigation measures compared to the services sector determined by direct human 
interaction. 

Under these not at all easy conditions, the economy of the Republic of Moldova 
is not an exception; several sectors register a dramatic decrease in sales and revenues 
due to the impossibility to carry out usual activity. In terms of Coronavirus 
vulnerability, based on the Republic of Moldova Report – Bracing for domestic and 
external Covid-19 shocks [3] published by the UN in collaboration with Oxford 
Economics, Moldova ranks 22nd out of 33 developing countries included in the study 
(Fig. 2). On the other hand, social and economic vulnerability of the country is higher 
compared to most European countries. 

 

 
Fig. 2. Countries socially and economically vulnerable to coronavirus [3] 

 
For Moldovans, the economic effects of the crisis are felt through depreciation 

of the national currency against the Euro, a change immediately felt in bank loan 
rates, higher telephone or utility bills, as well as in purchasing power for real estate 
goods (apartments, rentals, etc.) or cars. As well, many investors also reported supply 
problems, potential price increases and tight financial bottlenecks. Tourism and 
transport are two other areas that have been severely affected by the coronavirus 
epidemic which has alarmingly spread in recent weeks all over the world.  

From a perspective, SMEs is one of the most flexible sectors within the structure 
of the business environment which can adapt to possible structural and cyclical 
economic changes, however the pandemic has also surprised them with multiple 
uncertainties and challenges: lack of business continuity and liquidity, declining 
market demand, unemployment constraints, lack of available infrastructure for rapid 
digital business transformation, etc. 

The framework of an uncertain business environment has led to increase and 
exacerbation of multiple existing structural constraints. At the same time, companies 
are trying to survive and the state support in these conditions is essential in order to 
more easily overcome the consequences of the crisis. The current crisis is not just a 
business environment matter; it is a burden on the whole nation and directly on the 
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authorities responsible for collecting and redistributing revenue. Thus, the problems 
of the business environment are the problems of the authorities and, implicitly, of the 
population. 

The economic trends registered in the Republic of Moldova during the last two 
years have reflected Covid-19 pandemic signs. Particularly, the impact of external 
factors is highlighted, such as a reduction in external demand from the main partners 
of the Republic of Moldova, which led to a reduction in exports and a decrease in 
production in some industries, with sharply declining air transport services. These 
pandemic effects on the economy were more profoundly felt with the cease or 
temporary restriction of business activities as a result of epidemiological measures 
with major systemic impact. 

Economic sectors, including HoReCa and light industry, which are represented 
mainly by small and medium-sized enterprises (SMEs), and which are the largest 
employers in the business sector, are facing reduced sales, various uncertainties, 
decreasing demand, as well as lack of liquidity. 

Tourism has dropped sharply during this period. The partial closure of borders 
and the restriction of internal long-distance travel by most countries in the world has 
become one of the main factors negatively affecting tourism. Although these 
restrictions were introduced from the very beginning of the pandemic, the contraction 
of the sector was so significant that it ended the year with negative results. Thus, 28.3 
% fewer tourists and excursionists benefited from the services provided by travel 
agencies, compared to previous periods. Revenues of travel agencies and tour 
operators from tourism activities amounted to 164.4 million lei, which is 21.2 % less 
than in the same period of the last year. 

The agricultural sector has also been significantly affected by Covid-19 and 
climatic conditions, this sector accounting for 10.3 % of GDP. According to the 
United Nations report [1], the low level of rainfall affected about 215 thousand 
hectares of the total crop area, which led to a 2-fold decrease in the global grain 
harvest. 

Domestic trade, both wholesale and retail, decreased by about 5.1 % and 2.1 %, 
respectively. By the end of the year, the downward trend became much more 
pronounced, so that the turnover in the sector decreased by 28.6 % in wholesale trade 
compared to the same period of the previous year and by 28.2 % in retail trade. 

Industrial production decreased by about 10% and in April already by 25 % 
compared to the corresponding period of the previous year, and this drop is the most 
significant in the last 5 years. Thus, industrial activity decreased by 5.6 % compared 
to the same period of the last year. A large contribution to the decline in industrial 
production was made, in particular, by the strongly export-oriented industries and, 
directly, the production of clothing (a decrease by 58.6 %), the production of 
beverages (by 22.5 %), electrical equipment (by 69.1 %) and furniture (by 66.8 %). 

As a result, transport services have also declined sharply in the reporting period, 
the decrease of 39.1 % being significant. The volume of transported goods also 
dropped dramatically, by about 13.3 % in March and by about 35.1 % in April, which 
led to a reduction of this indicator by 11.2 % in the first four months of the year 
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compared to the same period of the previous year. 
In these circumstances, shortly after the start of the Covid-19 pandemic, the 

Government launched a set of measures to mitigate the negative impact of the crisis 
on the business environment, as well as ensure the continuity of the implementation 
of government programs to support the business environment, including for the 
SMEs sector. In this regard, several actions have been implemented, among which: 

– deferral of taxes and social security contributions for companies that 
experience a decline in revenue; 

– deferral of payment on SMEs loans; 
– provision of preferential interest loans and government guarantees for small 

and medium-sized businesses; 
– postponement of the deadline for submission of financial statements and audit 

reports; 
– support for reintegration and recruitment of labour force, telework and shift 

work in enterprises, e-commerce; 
– support measures for transport and storage. 
In conclusion, we can say that the pandemic has tested the ability of all 

industries to adapt to the new conditions, therefore in order to reduce socio-economic 
risks and prevent the escalation of the crisis, it is necessary to create direct financial 
support mechanisms for entrepreneurs. This will allow the maintenance of 
consumption and the standard of living of the population, depending on the 
instruments used; it can support the collection of revenues to the public budget and, 
accordingly, some public expenditure projects. Or, delayed interventions could cost 
the government too much to restore the business environment.  
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ  

 
Під поняттям «економічне зростання» слід розуміти кількісну зміну обсягу 

виробництва продукції, тобто розширення масштабів діяльності суб’єктів 
господарювання, що проявляється у збільшенні ВВП, ВНП, НД. Воно виступає 
одним із найголовніших характеристик економічного розвитку країни. 
Економічне зростання створює можливості забезпечувати постійно зростаючі 
потреби людей в товарах і послугах, розв’язувати фундаментальні проблеми 
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соціально-економічного розвитку, проблеми обмеженості економічних 
(виробничих) ресурсів. Для кожної країни є необхідним забезпечити 
економічне зростання, тому вияснимо, що саме держава може зробити, щоб 
сприяти зростанню економіки. 

На рис. 1 зображено динаміку зростання ВВП з 2015 по 2020 роки. Якщо 
порівняти показники 2015 та 2020 років, спостерігаємо, що ВВП зріс вдвічі. 
Отже, можна говорити про те, що в країні відбувалося значне економічне 
зростання впродовж останніх років. 

 
 

Рис. 1. Внутрішній валовий продукт за 2015-2020 рр. (складено за даними [1]) 
 
Економічне зростання залежить від певних чинників, а саме від збільшення 

обсягів факторів виробництва і підвищення рівня їхньої ефективності 
(продуктивності).  

На економічне зростання будь-якої країни впливають чотири основні 
фактори: 

– якість та кількість наявних природних ресурсів країни, які 
використовуються у виробництві; 

– якість та кількість наявних трудових ресурсів країни, які 
використовуються у виробництві; 

– обсяг основного капіталу, залученого у виробництво; 
– технології для здійснення виробництва. 
Усі ці чинники чинять позитивний вплив на виробничий потенціал 

економіки й забезпечують зростання сукупної пропозиції. Але забезпечення 
економічного розвитку неможливе без економічної стабільності, тому 
необхідним є і зростання сукупного попиту.  

В Україні уряд ставить перед собою наступні завдання для забезпечення 
економічного розвитку країни: 
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1. Покращення бізнес-клімату дасть змогу спростити ведення бізнесу в 
Україні: створити зрозумілі й чесні правила гри на ринку, справедливу 
поведінку контролюючих органів, зруйнувати регуляторні бар’єри.  

2. Створення сприятливих умов для розвитку сильного та конкуренто-
спроможного сектору малого і середнього підприємництва шляхом 
забезпечення доступу до фінансів і ринків та створення інфраструктури 
розвитку малого та середнього бізнесу. 

3. Підвищення енергетичної безпеки України, створивши умови для 
досягнення Україною енергетичної незалежності. 

4. Забезпечити прозорість діяльності та звітування державних підприємств, 
покращити операційні та фінансові результати через організацію 
корпоративного управління державними підприємствами, знизити частку 
держави в економіці та ліквідувати непрацюючі підприємства.  

5. Забезпечення реалізації конституційних прав громадян на вільне 
розпоряджання своєю власністю; формування спроможних територіальних 
громад шляхом передачі в їх розпорядження сільськогосподарських земель 
державної власності як основного засобу виробництва й економічного розвитку 
територій; прозоре та ефективне управління земельними ресурсами [2]. 

6. Створення ефективного транспортного комплексу України, 
інтегрованого у світову транспортну мережу, та забезпечення його безпечного 
функціонування, задоволення потреб населення в перевезеннях і покращення 
умов ведення бізнесу для забезпечення конкурентоспроможності та 
ефективності національної економіки. 

Отже, економічне зростання є важливим для кожної країни світу, адже з 
його допомогою покращується рівень життя кожного з нас. Держава повинна 
постійно вдосконалювати ринкове середовище, сектор малого та середнього 
бізнесу, енергетичну безпеку, транспортний комплекс, щоб таким чином 
стимулювати підприємців до ведення бізнесу та залучення інвестицій у 
виробництво. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Інформація та інформаційні ресурси в умовах динамічно змінююваного 
середовища є ключовим і стратегічним ресурсом розвитку бізнесу. Саме 
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інформація має властивість усувати невизначеність, а, отже, і пов’язану з нею 
ситуацію ризику [1]. 

Як стверджують С. А. Нестеренко та  Л. В. Мартинова, «відсутність або 
обмеженість такого ресурсу як інформація, є фактором ризику, уникнення від 
якого цілком залежить від економічної політики конкретного учасника ринку, а 
також від готовності отримувати та сприймати інформацію з метою зниження 
рівня невизначеності та ризику за рахунок збільшення наявних альтернатив та 
свободи вибору у процесі прийняття господарських рішень та створення 
алгоритмів ведення господарської діяльності. Крім того, інформація може бути 
також економічним ресурсом, ціна на який формується під впливом попиту та 
пропозиції» [1]. 

Ефективне використання інформації керівництвом підприємства в процесі 
прийняття управлінських рішень залежить від налагодженості системи щодо її 
збору, обробки та аналізу, тобто від ефективності системи інформаційно-
аналітичного забезпечення підприємств. 

Інформація, яка використовується при проведенні економічної 
діагностики, формується з внутрішніх та зовнішніх джерел.  

До зовнішньої інформації відносяться: законодавчі та нормативно-правові 
акти (закони, укази, постанови, інструкції, положення, тощо); офіційні 
статистичні та бізнес-довідники; офіційно оприлюднена звітність підприємств-
конкурентів та інших контрагентів у пресі та мережі Internet; рейтинги банків, 
страхових компаній та інших установ тощо. 

Основним джерелом формування внутрішньої інформації є дані 
бухгалтерського обліку підприємства, фінансова звітність. Внутрішня 
інформація формується також на базі даних статистичного та управлінського 
обліку й актів ревізій і перевірок аудиторських та фінансових служб, а також 
внутрішніх служб підприємства. 

Інформація, яка використовується в системі управління господарськими 
ризиками, повинна відповідати певним вимогам, що визначають її 
релевантність. Основними вимогами, які висуваються до релевантної 
інформації є наступні:  

– якість управлінської інформації; 
– об’єктивність інформації; 
– аналітичність інформації; 
– адекватність інформації; 
– раціональність інформації; 
– узагальнення єдиної інформації. 
Об’єктом управління ризиками господарської діяльності підприємства, які 

пов’язані з формуванням ризиків, виступають: господарські операції; окремі 
сегменти діяльності підприємства; підприємство як цілісний об’єкт виникнення 
та формування ризиків [1]. 
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СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Правильна організація оплати праці створює ефективне стимулювання 
праці, підвищує продуктивність праці і на цій основі підвищує ефективність 
виробництва, також впливає на соціально-економічний розвиток країни і 
визначає рівень життя населення.  

Оплата праці є надзвичайно важливою та невід’ємною частиною відносин 
як для підприємства, так і для найманих працівників, оскільки помітно впливає 
на якість результатів праці. 

Система оплати праці повинна забезпечити прибутковість і 
конкурентоспроможність підприємства за допомогою ефективного 
використання трудових ресурсів та правильного розподілу витрат на персонал 
та гарантувати працівнику своєчасну та повну виплату заробітної плати, яка 
відповідатиме результатам виконаної роботи. 

Щоб виконати ці завдання, необхідно дотримуватись структури системи 
оплати праці. Вона складається із основної заробітної плати, додаткової 
заробітної плати та заохочувальних і компенсаційних виплат.  

Основна виплачується за виконану роботу відповідно до встановлених 
норм праці. Працівники отримують додаткову оплату праці за понаднормову 
роботу, трудові успіхи, винахідливість і особливі умови праці.  

Додаткова заробітна плата може бути у вигляді премій, винагород, інших 
заохочувальних і компенсаційних виплат, а також надбавок і доплат, не 
передбачених законодавством. Трудові та соціальні виплати складаються з 
оплати додатково наданих відпусток тим, хто виховує дітей; оплати вартості 
путівок на лікування чи відпочинок [2].  

Підприємство самостійно розробляє і встановлює структуру системи 
оплати праці відповідно до чинного законодавства.  

Регулювання оплати праці працівників здійснюється шляхом установлення 
розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій. 
Мінімальна заробітна плата обов’язкова для застосування на всій території 
країни і для усіх суб’єктів господарювання, що мають у своєму 
підпорядкуванні найманих працівників і здійснюють оплату праці.  

На рис. 1 показано зміни мінімальної заробітної плати в Україні в 2017-
2021 рр. станом на перше січня бюджетного року [1].  
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Рис 1. Зміна мінімальної заробітної плати в Україні в 2017- 2021 рр. 

 
 Сучасні системи оплати праці мають деякі недоліки. Основним недоліком 

є те, що заробітна плата є низькою і часто не пов’язана з кінцевими 
результатами роботи. На рис. 2 показана середня заробітна плата по Україні за 
останні 5 років [1].  

 

 
Рис. 2. Середня заробітна плата по Україні за 2017-2021 рр. 

 
Зростання оплати праці відбувається, однак, сучасний рівень мінімальної 

заробітної плати та розмір середньої заробітної плати в Україні більш ніж у 15 
разів менший, ніж в індустріально розвинених країнах. Тому важливо 
визначити найбільш ефективні системи оплати праці для певних категорій 
працівників, враховуючи вплив їх застосування на прибуток підприємства.  

У сучасній економічній літературі існують різні підходи до оцінки 
ефективності системи оплати праці на підприємстві. Єдиного показника не 
існує, оскільки жоден не дає змоги абсолютно точно визначити ефективність 
системи оплати праці на підприємстві. В основу оцінки ефективності системи 
оплати праці підприємства можуть бути покладені різні показники. 
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Підприємства вільні у виборі тих показників, які вони будуть використовувати. 
При цьому важливо проводити таку оцінку у динаміці, яка охоплюватиме 3-5 
років. Це дозволяє визначити, як зміна системи оплати праці впливала на 
кінцеві результати роботи персоналу [3, с. 394]. Основні показники  наведені в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Показники ефективності системи оплати праці на підприємстві 
Показники Формула для розрахунку Умовні позначення 

Зарплатовіддача ЗВ =
𝑄𝑄
ЗП

 
ЗП – заробітна плата працівників; 
Q – обсяг товарної продукції 

Питома вага заробітної 
плати в загальній сумі 
витрат виробництва 

𝐼𝐼в =
ЗП
В

× 100% 
ІВ – питома вага заробітної плати в 
загальній сумі витрат виробництва; 
В – витрати виробництва 

Питома вага заробітної 
плати в обсязі товарної 
продукції 

𝐼𝐼тп =
Зп
𝑄𝑄

× 100% 
ІТП – питома вага заробітної плати в 
обсязі товарної продукції 

Рівень рентабельності 
заробітної плати Рзп =

П
Зп

× 100% РЗП – рентабельність заробітної плати; 
П(З) – прибуток (збиток) підприємства 

 
Покращення системи оплати праці на підприємстві буде ефективнішим, 

якщо будуть дотримані такі принципи [4, с. 77]:  
– встановлення найбільш відповідної системи оплати праці для кожної 

промислової та виробничої категорії персоналу; 
– залежність винагороди від кількості та якості роботи і кінцевих 

результатів діяльності підприємства;  
– надання бонусів тим працівникам, які найбільше сприяють виробництву 

підприємства;  
– вдосконалення тарифної системи та нормалізація роботи;  
– відповідальність керівників компаній за порушення правил оплати 

праці;  
– поєднання індивідуальних інтересів із колективними;  
– запровадження гнучких форм оплати праці. 
Отже, можна зробити висновок, що система оплати праці становить спосіб 

мотивації персоналу, який створений для об’єднання матеріальних інтересів 
робітників та стратегічних завдань підприємства. Незалежно від сфери 
діяльності система оплати праці на підприємстві має велике значення. 
Мінімальна заробітна плата має бути юридичною гарантією оплати праці та 
виступати найважливішим фактором реальної диференціації заробітної плати. 
Також бачимо, що у сучасній економічній літературі відсутній єдиний підхід 
щодо оцінки ефективності системи оплати праці підприємства, тому найкраще 
використовувати при такому аналізі комплекс різних показників, які 
характеризують як саму систему оплати праці, так і показники використання 
персоналу. Підсумовуючи, бачимо, що без належним чином налагодженої та 
гнучкої системи оплати праці жодне підприємство не зможе досягти своїх цілей 
і вижити в сучасному світі бізнесу. 
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК 

СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Сучасні умови господарювання вимагають від керівництва підприємств 

нових підходів до управління ліквідністю та платоспроможністю з урахуванням 
швидкої зміни зовнішнього середовища, можливості її негативного впливу на 
результати фінансово-господарської діяльності і необхідності розробки 
відповідних захисних заходів. Адже, для того, щоб вижити в сучасних умовах, 
підприємствам необхідно контролювати та постійно покращувати основні 
фінансово-господарські показники. 

Ліквідність і платоспроможність є одними із важливих показників, які 
характеризують фінансову стійкість підприємства за сучасних умов. Сьогодні 
неможливо ставити конкретні цілі, аналізувати результати, виявляти відхилення 
від запланованих параметрів діяльності без управління ліквідністю і 
платоспроможністю підприємства щодо розміщених ресурсів, які в короткий 
термін повинні перетворитися у грошові засоби задля безперервного 
фінансування виробничих процесів. 

Основною метою ефективного фінансового управління підприємством є 
забезпечення оптимального рівня його ліквідності та платоспроможності з 
метою стабілізації та подальшого ефективного розвитку діяльності суб’єкта 
господарювання. Забезпечення визначеної мети можливо шляхом вирішення 
наступних завдань: 

− проведення діагностики рівня ліквідності і платоспроможності; 
− аналіз впливу дії факторів як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища на ліквідність та платоспроможність підприємства; 
− управління активами щодо термінів погашення; 
− управління вартістю фінансових ресурсів, що використовуються для 

забезпечення ліквідності та платоспроможності; 
− здійснення прогнозування потреби у ліквідних коштах. 
Таким чином, ліквідність і платоспроможність є ключовими 

характеристиками фінансового стану підприємства. Відомо, що рівень 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ліквідності залежить від діяльності підприємства, де його активи і зобов’язання 
відіграють ключову роль у балансуванні між собою, і чим вище ступінь 
виконання зобов’язань, тим вищий рівень ліквідності підприємства. Це надає 
змогу вчасно відповідати за своїми борговими зобов’язаннями за допомогою 
ліквідних засобів і продовжувати безперебійну діяльність, що й визначає 
платоспроможність підприємства [1, с. 52]. 

У Міжнародних стандартах фінансової звітності зазначається, що 
інформація стосовно ліквідності та платоспроможності використовується для 
прогнозування можливостей підприємства вчасно виконувати свої фінансові 
зобов’язання. При цьому ліквідність стосується наявності грошових коштів у 
найближчому майбутньому після виконання платіжних зобов’язань певного 
періоду, а платоспроможність пов’язана із забезпеченістю грошовими коштами 
упродовж більш тривалого періоду для вчасного виконання зобов’язань [2, с. 
138]. 

Мета аналізу ліквідності полягає не тільки в тому, щоб оцінити ліквідність 
підприємства, його активів і джерел їх формування, а й у тому, щоб на цій 
основі розробити заходи, спрямовані на поліпшення цих фінансово-
економічних показників.  

Аналіз ліквідності балансу підприємства якраз дозволяє виявити 
найважливіші аспекти і слабкі позиції в діяльності суб’єкта господарювання та 
показує, за якими напрямами потрібно проводити таку роботу, аби домогтись 
поліпшення фінансового стану підприємства.  

В економічній літературі розрізняють три поняття ліквідності: активів, 
балансу і підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Аспекти аналізу ліквідності підприємства [3, с. 85-86] 

Аспект аналізу 
ліквідності Зміст 

Ліквідність активу 
(Liquidity) 

Здатність активу перетворитися на гроші; чим легше обернути актив 
на гроші, тим ліквіднішим він вважається 

Ліквідність балансу 
(Balance Sheet 
Liquidity) 

Ґрунтується на рівновазі активів і пасивів та показує ступінь покриття 
боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення 
яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань 

Ліквідність 
підприємства  
(Unity Liquidity) 

Характеризує можливість надходження грошових коштів не лише 
внаслідок реалізації активів, а й через рахунок залучення додаткових 
зовнішніх коштів, що стає можливим за наявності у підприємства 
позитивного іміджу та високої інвестиційної привабливості 

 
Отже, ліквідність активу визначається можливістю легко та швидко 

обміняти певний актив на гроші. Аналіз ліквідності балансу полягає в 
порівнянні активів, згрупованих за ступенем їхньої ліквідності й розташованих 
у порядку зменшення ліквідності, із зобов’язаннями, згрупованими за строками 
їхнього погашення й розташованими в порядку зростання строків погашення  
[4, с. 122]. 

Більш детальний аналіз ліквідності підприємства проводиться із 
використанням коефіцієнтного методу, за якого розраховуються: 
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− коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
− коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності; 
− коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності. 
При формуванні політики управління перспективною платоспроможністю 

необхідно враховувати, що вона характеризується достатньою часткою 
власного капіталу у складі джерел фінансування для гарантування постійної 
можливості підприємства погашати свої зобов’язання. Достатній рівень частки 
власного капіталу залежить від обраного менеджментом стандарту 
фінансування – традиційного або функціонального [5, с. 36-40]. 

При традиційному підході перспективна платоспроможність підприємства 
визначається за наступними правилами: 

– правило мінімальної фінансової рівноваги, яка заснована на наявності 
обов’язкової позитивної ліквідності, тобто необхідності формування певного 
резерву платоспроможності на покриття ризику виникнення невідповідності в 
обсягах, періодах та швидкості оборотності короткострокових елементів активу 
і пасиву балансу. Таким резервом є робочий капітал – перевищення поточних 
активів над поточними зобов’язаннями; 

– правило максимальної заборгованості – довго- і середньострокові 
зобов’язання не повинні перевищувати половини постійного капіталу, який 
включає власний капітал і прирівняні до нього довгострокові джерела засобів. 

Функціональний підхід передбачає дотримання наступних вимог: 
− скориговане правило фінансової рівноваги: власний і прирівняні до 

нього капітал повинні повністю покривати стабільно розміщені активи 
(необоротні активи), тобто резерв ліквідності оцінюється за величиною власних 
оборотних коштів; 

− короткострокове фінансування базується на тому, що сума потреби в 
оборотних активах (у розмірі джерел власних оборотних коштів) міняється 
протягом звітного періоду і ці зміни можуть привести до однієї з альтернатив: 
або до зайвого забезпечення оборотними активами, внаслідок чого тимчасово 
з’являються вільні джерела власних оборотних коштів; або незадоволення 
потреби в оборотних активах, унаслідок чого доводиться використовувати 
позикові засоби [5, с. 36-40]. 

Таким чином, головним завданням в управлінні перспективною 
платоспроможністю є доведення до необхідних розмірів власних оборотних 
коштів та робочого капіталу. 

Для ефективного управління платоспроможністю необхідно визначити, які 
види діяльності і які елементи активів чи пасивів сприяли зростанню або 
зменшенню грошових коштів, оборотних активів, власного оборотного та 
робочого капіталу і в якій мірі. При цьому оцінка платоспроможності 
підприємства має зосереджуватися, насамперед, на вивченні й аналізі причин 
фінансових ускладнень підприємства, серед яких може бути: невиконання 
плану з випуску чи реалізації виробленої продукції; порушення структури та 
асортименту продукції, зростання собівартості продукції;  зниження її якості та 
інші. 
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Отже, з метою ефективного фінансового управління та забезпечення 
ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно: 

– здійснювати постійний контроль за станом грошових потоків та  
капіталу;  

– удосконалювати економічний механізм фінансово-господарської 
діяльності; 

– здійснювати економію матеріально-технічних ресурсів та їх 
модернізацію; 

– забезпечувати впровадження дієвих механізмів ціноутворення на товари 
та продукцію;  

– впроваджувати політику підготовки фахових менеджерів із фінансових і 
економічних питань, здатних розробляти і реалізовувати завдання загальної 
фінансової стратегії підприємства, спираючись на його виробничий потенціал.  
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ 

СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах карантинних обмежень прискорився розвиток електронного 
документообігу і все більше суб’єктів господарювання почали обмінюватися 
між собою первинними документами в електронній формі. Електронний 
документообіг є сучасною технологією, яка спрощує процеси на підприємстві, 
скорочує час пошуку і формування документів. В системі електронного 
документообігу документ є основним носієм інформації. Створення 
електронних документів замість паперових з метою накопичення, обміну та 
надання інформації є основною ознакою електронного документообігу.  

В Україні важливість електронного документообігу закріплено на 
законодавчому рівні Закономи України «Про електронні документи та 
електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги». Згідно цих 
нормативних актів електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і 
паперові. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text
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Адаптація бізнесу до електронного документообігу почалася, зокрема, з 
необхідності подавати до податкових органів електронні звіти. В більшості 
випадків цим підприємства й обмежувались аж до початку пандемії 
коронавірусу.  

У порівнянні з паперовим електронний документообіг (ЕДО) дозволяє 
вивести планування діяльності підприємства, облік та контроль на всіх етапах 
управління на новий рівень – комплексного підходу, системного аналізу та 
прогнозування. Електронний документообіг  підвищує стійкість підприємства в 
умовах частих криз, знижує ризики в умовах невизначеності та ще має ряд 
переваг. 

Формування шаблонів документів в електронному вигляді економить час і 
витрати на папір, друк, кур’єрів,  а також прискорює роботу та безпосередньо 
впливає на продуктивність праці. Ще однією перевагою є те, що електронний 
документообіг об’єднує всі інформаційні потоки підприємства: внутрішні, 
зовнішні, змішані тощо. Електронні документи можна створювати, редагувати, 
затверджувати, використовувати та зберігати в єдиному електронному 
інформаційному просторі без втрати інформації.  

Надаючи доступи до системи електронного документообігу, можна 
регулювати кількість учасників та користувачів, а також спрощується 
реєстрація вхідної та вихідної інформації, контроль виконання завдань. 
Перевагою є зручна робота з версіями – при редагуванні система зберігає 
кожну версію. При необхідності можна простежити, хто і коли вносив зміни в 
документ.  

Електронний документообіг спрощує менеджмент за рахунок полегшення 
розподілу завдань між виконавцями, контролю статусів виконання на всіх 
етапах та оперативної інформації он-лайн в будь-який час з будь-якого місця. 
Цілодобовий віддалений доступ – при необхідності, доступ до системи ЕДО 
можна організувати через Інтернет з будь-якого пристрою. Працівник може 
працювати з документами, перебуваючи, наприклад, у відрядженні.  

Підсумовуючи вищесказане про переваги системи ЕДО, слід зазначити, що 
для ефективної організації електронного документообігу підприємству 
необхідно розробити власну інструкцію з організації електронного 
документообігу з урахуванням вимог діючого законодавства, навчити 
відповідальних осіб працювати в системі електронного обігу або залучити для 
цього сторонні організації.  

Незважаючи на зручність і вимоги часу, невелика кількість підприємств 
ведуть електронний документообіг. Якщо підприємець на спрощеному 
оподаткуванні укладає декілька договорів на рік, йому простіше відправити 
друковані документи поштою. Але є випадки, коли електронний документообіг 
гранично корисний.  

У систем електронного документообігу є й недоліки, які можуть 
стримувати підприємство від впровадження. Серед недоліків  варто виділити:  

– додаткові фінансові витрати, витрати часу на впровадження та 
адаптацію;  
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– для контролю за функціонуванням системи, виконання сервісних дій, 
навчання та допомоги користувачам у штаті підприємства повинен бути 
адміністратор;  

– для збереження інформації необхідно створювати резервну копію бази з 
документами;  

– забезпечення безпеки системи – розмежування доступу між 
користувачами, випуск необхідних електронних підписів, захист від 
несанкціонованого проникнення;  

– якщо електронний документообіг відсутній у підприємств-партнерів, 
необхідно забезпечити існування й електронної, й паперової системи. 

Підприємство має право обирати програмне забезпечення для 
функціонування електронного документообігу. При цьому обов’язковою 
умовою є дотримання норм діючого законодавства в сфері електронного 
документообігу. Зокрема, законодавством регулюються такі моменти: реквізити 
електронного документу; кваліфікований електронний підпис; виправлення 
помилок в електронній звітності до контролюючих органів [1]. 

Щоб почати користуватися електронним документообігом, необхідно 
зробити п’ять дій: 

1) розробити та ввести в дію спеціальний документ на підприємстві – 
інструкцію про електронні документи та електронне діловодство. В ньому 
обов’язково зафіксувати найменування електронних документів, електронних 
облікових документів, архівних електронних документів; 

2) необхідно отримати кваліфікований електронний підпис, який надає 
юридичної сили електронним документам. Зроблений в Акредитованому центрі 
сертифікації ключів ЕЦП є універсальним інструментом та може 
використовуватись для підпису документів у будь-якому сервісі 
документообігу; 

3) обрати та впровадити сервіс з електронного документообігу, провести 
навчання співробітників; 

4) повідомити контрагентів та партнерів про перехід на електронний 
документообіг, укласти з ними договори про згоду щодо електронних договорів 
та інших документів та використання електронного підпису; 

5) закріпити перехід на електронний документообіг наказом по 
підприємству з певної дати. 

Для підприємств щодо впровадження або вдосконалення електронного 
документообігу на ринку програмних продуктів України пропонують 
різноманітні програмні рішення. Існують безкоштовні сервіси, створені з 
урахуванням всіх вимог українського законодавства.  

Таким програмним продуктом є Paperless – сервіс для компаній та 
підприємців по обміну документами між собою в електронній формі. Щоб 
почати користуватися ним, достатньо створити особистий кабінет та 
електронний цифровий підпис. Користуючись сервісом  Paperless, юридична 
особа отримує можливості обмінюватися з контрагентами бухгалтерськими та 
юридичними документами, а саме: договорами, рахунками, актами виконаних 
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робіт, видатковими накладними тощо. До платних сервісів належать сервіси 
електронного документообігу М.E.Doc (від компанії Укрзвіт), ВЧАСНО, 
Document.Online, Арт-Офіс, Comarch EDI, FossDoc та ще близько 10 продуктів 
[1]. Як правило, всі сервіси доступні в будь-який час. Вони підтримують 
достатній рівень безпеки щодо конфіденційності та збереження даних, можуть 
надати кваліфіковану технічну підтримку. Деякі пропонують можливість 
розширити функціонал сервісу під індивідуальні потреби клієнта. 

Серед компаній, які вже запровадили електронний документообіг, такі 
відомі бренди, як «Епіцентр», «Київстар», SOCAR, Vodafone, Nissan, OKKO та 
багато інших. Не дивно, що саме великі гравці першими стають на шлях 
цифровізації. Вони зацікавлені у інноваційних підходах та оптимізації [2]. 

Отже, ефективність функціонування кожної організації будь-якого 
профілю знаходиться у прямій залежності від рівня оперативної обробки 
документації та інформації, швидкість взаємодії між структурними 
підрозділами організації та контрагентами. Електронний документообіг стає все 
більш використовуваним. Це передбачувано, враховуючи низку його переваг. 
Отож, у майбутньому очікується цілковита цифровізація документообігу. Тому 
автоматизація документообігу є однією з завдань сучасних підприємств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Первостепенная цель деятельности организации – получение и 

максимизация прибыли при нормированном уровне затрат. Однако, в процессе 
достижения этой цели, руководство сталкивается с огромным количеством 
«подводных камней», которые превращают одну цель в разветвленную 
структуру, в которой все элементы взаимосвязаны и зависимы между собой. 
Это приводит к тому, что для того, чтобы получать стабильную прибыль, 
необходимо решать множество задач, от результатов которых и будет зависеть 
размер прибыли, уровень финансовой устойчивости, а также уровень 
рентабельности. 

В процессе деятельности организации всегда возникают затраты и это 
абсолютно нормальное явление. Учет затрат на сегодняшний день стал одним 
из главных аспектов финансового анализа. Их динамика, структура – то, что 
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влияет на размер прибыли наравне с объемом продаж. Тенденция в учёте 
затрат,  которой сегодня придерживается административно-управленческий 
аппарат  – оптимизация затрат, т.е. не стремление к их устранению или 
сведению к нулю, а установление их определенного уровня, который был бы 
подконтролен. Мероприятия по оптимизации затрат направлены на анализ 
структуры, по результатам которого будет ясно, какие статьи затрат 
преобладают, какие обоснованы, а какие нерелевантные и подлежат 
оптимизации. И если с затратами, которые подлежат устранению, всё 
относительно понятно, то неустранимые затраты требуют внимания и более 
детального рассмотрения.  

Термины «устранимые» и «неустранимые» затраты используются в 
случаях, когда подразумевается значение принятия или не принятия в расчёт 
этих самых затрат. Устранимые затраты – затраты, которые возможно 
устранить, выбрав альтернативный курс действий. Неустранимых затрат 
избежать невозможно. Из чего следует вывод о том, что при принятии 
управленческих решений руководители должны принимать во внимание этот 
момент. На сегодняшний день существуют различные программы по 
оптимизации затрат, которые при внедрении персонализируются под 
конкретную организацию и её вид деятельности. Однако, даже при правильно 
выбранной и внедряемой политике организации, при анализе эффективности её 
деятельности, всё равно возникают проблемные места, объяснение 
возникновения которых бывает затруднительным для организации. В ходе 
поиска становится ясно, что причина кроется в неэффективности работы 
сотрудников и отсутствии мотивации в работе. 

Современный уклад ведения бизнеса говорит о том, что прошли те 
времена, когда сотрудник рассматривался как ресурс, пускай и человеческий. 
Под влиянием современных требований потребителя компании начинают 
переосмысливать роль человека в организации. Многие задачи, которые 
традиционно считались инженерно-техническими, теперь становятся 
социотехническими, что, в свою очередь, радикально меняет подход к их 
решению. Да, современные технологии и цифровизация активно внедряются на 
предприятиях, упрощают и оптимизируют производственный процесс, однако, 
любое из этих средств, будь-то компьютер или программа для него, 
управляется никем иным как человеком. Именно человек настраивает и задает 
нужные параметры для работы техники. И именно от человека зависит, как 
будет выглядеть продукт на выходе. Именно человек контролирует все этапы 
производственного процесса, оперативно реагирует на отклонение от заданных 
параметров. И именно поэтому человек – главная ценность и высшее достояние 
любой организации, стремящейся как можно дольше сохранять на рынке 
конкурентоспособность.  

Одним из ведущих направлений в политике организации сегодня является 
создание рабочего коллектива, который бы являлся сплоченной командой. Для 
достижения этой цели разрабатываются и на постоянной основе проводятся 
корпоративные мероприятия, конечной целью которых является повышение 



120 
 

мотивации сотрудников. Активно создаются отделы HR (от англ. Human 
Resources), деятельность которых направлена на разработку системы 
управления персоналом, расстановку приоритетов, развитие сотрудников, 
постановку целей для них. Помимо этого всего данные отделы мотивируют, 
оценивают и ищут нужных специалистов.  

В реалиях отечественных организаций создание нового отдела совсем не 
обязательно, все вышеописанные действия возлагаются на уже имеющиеся 
структурные подразделения организации, к примеру, отдел кадров. Работа с 
сотрудниками и повышением их мотивации на первый взгляд может показаться 
довольно простой, однако, столкнувшись с выполнением её на практике, 
руководство сталкивается с рядом трудностей, которые как раз и  показывают 
всю сложность и многоэтапность её проведения и внедрения. 

На сегодняшний день сотрудника уже не удовлетворяет обычный, 
монотонный труд, какое бы денежное вознаграждение он ни получал. Люди 
хотят, чтобы их работа включала творческие аспекты, которые предполагают 
осмысление и пересмотр принципов их реализации. Важным моментом также 
является готовность менеджмента и руководства компании изменить подход к 
задачам рабочего, позволяя ему почувствовать значимость своего дела. 

Для того, чтобы понимать, что исправлять и как замотивировать 
сотрудника, сначала необходимо выявить то, что его не устраивает и что 
мешает ему в выполнении своих обязанностей. Для этих целей наиболее 
эффективным и целесообразным является проведение анкетирования среди 
сотрудников на определение степени удовлетворенности своим рабочим 
местом и выполняемыми обязанностями. Казалось бы, простое анкетирование, 
однако, уже на этом этапе возникает ряд трудностей, начиная с составления 
грамотной и действительно «рабочей» анкеты и заканчивая правдивостью и 
честностью ответов респондентов.  

Разработка анкеты – ответственная задача, поскольку от того, насколько 
корректно, точно поставлены вопросы, как сформулированы варианты ответов, 
зависит качество данных, которые впоследствии будет получены. Процесс 
обработки и анализа сведений будет во многом зависеть от качества самой 
анкеты. Обработка и анализ информации, полученной из анкет, позволит 
выявить «проблемные» места по мнению сотрудников. И следующим этапом 
является определение, какие пробелы возможно устранить, а какие улучшить. 

Информация тоже может «портиться». Если она собрана, но не 
используется должным образом, то портится чрезвычайно быстро. Менеджер, 
который не направляет информацию заинтересованным сторонам, и 
руководство, у которого нет системы ее использования, оказывают компании 
медвежью услугу и создают огромные потери в виде упущенных возможностей 
и потерянного времени. 

Доведение и координация информации до всего коллектива зачастую 
становится проблематичным в силу разобщенности между подразделениями. 
Существенным препятствием является психологическое сопротивление людей, 
которое менеджмент должен преодолевать. 
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Для этого японская система кайдзен предлагает внедрение в организации 
групп, задачами которых является выявление проблемных мест, поиск и анализ 
причин их возникновения, принятие и тестирование мер по устранению этих 
самых проблемных мест, а также установление новых стандартов и/или 
процедур. В рамках такой постоянной работы член группы вовлечен в процесс 
решения проблемы и принятия решения.  

В качестве критерия, относительно которого происходит деление на 
группы, удобно использовать места возникновения затрат, т.е. структурные 
подразделения, которые уже существуют в организации.  

Деятельность созданных групп будет представлять собой 
неконфронтационный, неформальный путь решения проблем и внедрения 
улучшений. Преимущества деятельности малых групп становятся очевидными 
вскоре после их создания: 

1. Определение целей и работы команды с целью их достижения и 
укрепления чувства локтя. 

2. Члены группы лучше распределяют обязанности и координируют роли. 
3. Как рабочим и менеджерам, так и людям разного возраста становится 

проще найти общий язык. 
4. Существенно улучшается мораль. 
5. Сотрудники приобретают новые навыки и знания и обнаруживают 

большую готовность к сотрудничеству. 
6. Группа действует самостоятельно и решает проблемы, которые иначе 

пришлось бы решать менеджменту. 
В группах целесообразно провести анкетирование по исследованию их 

деятельности. Анкетирование позволит определить степень удовлетворенности 
сотрудников своими условиями труда, выполняемыми функциями. Помимо 
этого, дополнением к анкете будет карточка с предложениями, внедрение 
которых позволит, по мнению сотрудника, улучшить процесс и результаты его 
труда.  

Внедрение карточек предложений будет способствовать подаче рядовыми 
сотрудниками предложений, внедрение которых приведёт к установлению 
новых стандартов работы. Использование данного подхода японскими 
менеджерами показало, что новшества, внедренные по предложению 
сотрудников, являются их гордостью и охотно соблюдаются. Если же, 
напротив, человека принуждают следовать стандарту, установленному 
менеджментом, он будет трудиться с меньшим энтузиазмом. 

Таким образом, человеческая составляющая – один из ключевых моментов 
в управленческой политике организации. Он заключается в работе с 
персоналом и сотрудниками. Здесь стоит понимать, что помимо повышения 
квалификации и профессионализма сотрудников, важно поддерживать и 
повышать уровень их мотивации и заинтересованности в работе. Внедрение в 
работе с персоналом нововведений, таких как системы ротаций, достоинств и 
вознаграждений, позволит повысить производительность труда каждого 
сотрудника и снизить неэффективные затраты. У персонала будет 
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сформировано понимание того, что от его деятельности, его отношения к 
выполнению своих обязанностей зависит прибыль организации. Качественно 
проделанная и глубокая работа с персоналом  позволит повысить уровень 
мотивации сотрудников и максимально использовать их компетенции и 
творческий потенциал. Повысится качество обслуживания потребителей, что 
приведет к увеличению прибыли и  конкурентоспособности организации. 

 
Градюк Н. М., к.е.н. 

                 Львівський торговельно-економічний університет 
 

СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
 
В умовах сучасної ринкової економіки досить часто доводиться 

зіштовхуватись з таким явищем, як цінова дискримінація, з  різними цінами на 
той самий товар.  

Термін «дискримінація», утворений від латинського discriminatio, вказує на 
будь-яку  відмінність, виключення, обмеження або перевагу, що заперечує або 
зменшує рівне здійснення прав. 

Цінова дискримінація – це встановлення різних цін на один і той же товар 
за умови, що різниця у цінах не пов’язана з витратами, тобто ситуація, коли 
ціни встановлюються виробником так, що один і той же споживач сплачує за 
дві одиниці одного товару або послуги за різними цінами. 

Зміст дискримінаційної поведінки полягає в тому, щоб використати всі 
можливості визначення максимальної ціни на кожну одиницю товару. Це 
означає, що дискримінації може підлягати як один покупець, наприклад, в 
залежності від кількості товару, що придбавається, так і різні покупці. Ціни 
реальних угод відрізняються одна від іншої через наявність різних умов 
договорів (страхування, пакування, додатковий сервіс, комплектація тощо). 
Цінова дискримінація виникає на основі реальних протиріч ринкового 
механізму. Одна з особливостей його функціонування – це приведення всіх 
індивідуальних оцінок і можливостей до єдиного усередненого рівня. На ринку 
усі рівні, проте, загальна крива попиту відображає сукупність різних 
індивідуальних цін споживачів при різних бюджетних можливостях. Це 
означає, що при єдиній ринковій ціні завжди є покупці, які готові заплатити 
більше за однакову кількість товару [2]. 

 Поняття цінової дискримінації першим почав досліджувати  А. Пігу, який 
розглядав це явище з позицій регулювання добробуту. Він виділив три ступені 
цінової дискримінації: 

1-й ступінь – ситуація, коли виробник товарів чи послуг досягає своїх 
цілей, привласнюючи  весь надлишок споживачів. Виграш споживача у даному 
випадку абсолютно відсутній, він повністю належить виробнику;  

2-й ступінь – ситуація, коли ціни продукції однакові для всіх покупців, але 
відрізняються в залежності від обсягу покупки. В даному випадку продавець не 
може визначити платоспроможність покупців і тому пропонує кожному 
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однакову структуру цін, надаючи можливість самому покупцю вибрати 
величину покупки і її специфічні умови; 

3-й ступінь – ситуація, коли продаж товарів чи послуг здійснюється різним 
споживачам за різними цінами, але кожна одиниця проданого товару деяким 
групам споживачів продається за єдиною ціною. 

Застосування цінової дискримінації дозволяє користуватися більшій 
кількості споживачів певними товарами та послугами за рахунок помірної 
абонементної плати, ті ж, хто має кошти, сплачують за користування послугами 
більшу плату [1]. 

Стратегії цінової дискримінації класифікують за такими ознаками: 
– за рівнем доходу споживача; 
– за умовами продажу; 
– за розмірами партії товару; 
– за часом; 
– за іншими ознаками (цінові переговори, продаж товарів за каталогами, 

за системою знижок та інше). 
Метою цінової дискримінації є максимізація сукупних доходів фірми при 

незмінному рівні загальних витрат [3]. 
Цінова дискримінація дає можливість підприємству збільшити обсяги 

виробництва і обсяги продажу, завдяки чому можна отримувати додаткові 
доходи, які поступово перетворюються на додаткові прибутки. 

Здійснення цінової дискримінації передбачає, щоб виконувалися деякі 
умови, зокрема, мова іде про певний ступінь економічної влади, який дає 
можливість контролю над цінами; умова можливості розподілу покупців на 
окремі групи, цей поділ  грунтується  на різних еластичностях попиту; умови 
подальшого перепродажу продукції. Відхилення від цих умов призведе до 
зниження цін і може підірвати політику цінової дискримінації. 

Цінова дискримінація характеризує ринки з недосконалою конкуренцією, а 
точніше – ситуацію, за якої один ринковий суб’єкт має на меті захопити 
максимально можливу частку надлишку іншого. 

Наслідки цінової дискримінації: збільшення прибутків виробника, що 
використовує це явище, збільшення обсягу продукції, реалізація ефекту 
масштабу, отримання послуг з нижчою собівартістю, реалізація соціальної 
політики та ін. 

Крім позитивних наслідків, для цінової дискримінації характерними є і 
негативні наслідки, які проявляються у збитках від реалізації продукції за 
пільговими цінами, непрозорості у формуванні тарифів, зниженні життєвого 
рівня споживачів, посиленні тіньових схем руху грошей і ресурсів. 

Як показує практика, більш сприятливі умови для реалізації 
дискримінаційної цінової політики створюються на ринках товарів або послуг, 
але для цього необхідно дотримання однієї важливої умови, а саме –
знаходження ринків на великій відстані один від одного або відокремлення 
даних ринків тарифними бар’єрами. 
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Отже, цінова дискримінація є однією з безлічі причин цінових розходжень. 
Зазвичай дискримінацію застосовують в ході конкуренції для залучення 
додаткової кількості клієнтів. Її дуже часто вважають несправедливістю, 
оскільки люди роздратовано відносяться до того, що вони можуть заплатити за 
один і той же товар чи послугу більше, ніж інші. Тому поняття цінової 
дискримінації, хоч і має позитивні наслідки, проте, завжди буде об’єктом 
критики. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Фактори, що обумовлюють кризовий розвиток підприємства, є одночасно 

формою реалізації окремих видів фінансових ризиків. Тому вони також 
підрозділяються в процесі вивчення на дві основні групи: 

− на які не впливає діяльність підприємства (зовнішні або екзогенні 
фактори);  

− які напряму залежать від діяльності підприємства (внутрішні або 
ендогенні фактори).  

Зовнішні чинники кризового розвитку, в свою чергу, поділяються при 
аналізі на три підгрупи:  

− соціально-економічні фактори загального розвитку країни; 
− ринкові фактори;  
− інші зовнішні фактори.  
Внутрішні чинники кризового розвитку також поділяються при аналізі на 

три підгрупи в залежності від особливостей формування грошових потоків: 
− фактори виробничої діяльності;  
− фактори інвестиційної діяльності;  
− фактори фінансової діяльності. 
У процесі вивчення факторів визначається їх вплив на характер кризового 

розвитку підприємства. Кількісно ступінь цього впливу може бути визначена за 
допомогою одно або багатофакторних кореляційних моделей. За результатами 
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такої оцінки проводиться ранжування окремих чинників за ступенем їх 
негативного впливу на фінансовий стан підприємства [1]. 

Особливо небезпечною може бути ситуація, коли в основі кризи лежить 
кілька чинників з різних груп, але, як правило, в основі завжди лежить один 
фактор, який довго залишається непоміченим, прогресує і погіршує ситуацію з 
кожним витком виробничого або господарського циклу, накопичуючи 
невирішені проблеми, готуючи родючий ґрунт для зростання ризиків 
виникнення інших факторів. Як правило, такий вплив на підприємство надають 
управлінські фактори, незначні на перший погляд, вони мають тенденцію 
спонтанного зростання і можуть привести до серйозної кризової ситуації. Саме 
неефективність управління є найбільш характерною для сучасних підприємств 
проблемою, що перешкоджає їх ефективному функціонуванню в умовах 
сформованих ринкових відносин. Ця проблема обумовлена наступними 
причинами: 

– відсутністю стратегії в діяльності підприємства та орієнтацією на 
короткострокові результати на шкоду середньостроковим і довгостроковим;  

– відсутністю чіткого розподілу функцій і відповідальності серед 
керівників і персоналу підприємства;  

– низькою кваліфікацією менеджерів;  
– низьким рівнем відповідальності керівників підприємства перед 

власниками за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне 
використання майна підприємства, а також за фінансово-господарські 
результати його діяльності; 

– слабким фінансовим менеджментом;  
– слабким виробничим менеджментом [2, c. 249]. 
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УБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЯ: ОБІЗНАНІТЬ ТА ПЕНСІЙНИЙ ЗАХИСТ 

МОЛОДІ 
 

Убезпечення життя є одним із важливих елементів системи соціального 
захисту населення в розвинених країнах, з рівня розвитку якого можна робити 
висновок про економічний потенціал країни. Це пов’язано з роллю цього 
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сектора економіки в реалізації пенсійних гарантій населенню та нагромадженні 
громадянами, незалежно від державних систем пенсійного та соціального 
страхування, необхідних коштів для існування в старості або в разі 
непередбаченого припинення активної трудової діяльності.  

Програми накопичувального страхування життя призначені для 
накопичення капіталу на гідну старість з одночасним захистом від ризику 
втрати працездатності. Це інструмент фінансового захисту, що гарантує 
довгострокову матеріальну підтримку, дає можливість вберегтися від наслідків 
нещасного випадку, уникнути фінансових неприємностей та зберегти гідний 
рівень життя сім’ї. Тому українцям слід заздалегідь подбати про пенсійне 
забезпечення в майбутньому, особливо молоді.  

Західна поп-культура часто презентує пенсійний вік як щасливий час, коли 
можна насолоджуватися безтурботним життям. Реалії пенсійного життя 
українців не такі райдужні, оскільки три з чотирьох пенсіонерів живуть за 
межею бідності, отримуючи від держави суму, нижчу за фактичний 
прожитковий мінімум.  

Спроби запровадити загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне 
забезпечення робилися в Україні вже неодноразово. Втім, запровадження 
пенсійної реформи, що мало б здійснюватися у трьох напрямках: реформування 
солідарної системи, створення обов’язкової накопичувальної системи і 
розвиток добровільної недержавної накопичувальної системи, рухалося досить 
повільно. З 2018 року вийти на пенсію у 60 років зможуть ті, чий трудовий стаж 
становить 25 років. Щороку цей показник збільшуватиметься і до 2028 року 
сягне 35 років.  

Однак, це не означає, що пенсійна реформа відбулася. Вона відбудеться, 
коли пенсія залежатиме від внесків людини на індивідуальний пенсійний 
рахунок і коли стосуватиметься молодих українців більше, ніж нинішніх 
пенсіонерів [1]. 

Українці віком 20-30 років – це люди, які «живуть одним днем» та «живуть 
тільки раз». Вони росли під час фінансової кризи і не набули довіри до 
фінансових установ. Це перше покоління людей, які зовсім не накопичують, 
можливо через те, що витрачають більше часу на освіту, ніж їхні батьки, 
поєднують навчання з неофіційною роботою або не мають постійної роботи. 

Молодь схильна накопичувати на подорожі і бажаний спосіб життя, ніж на 
пенсію, навіть у тих країнах Заходу, де це є обов’язковим. 

Українці середнього віку, як правило, відкладають на довготривалу 
перспективу не набагато краще, ніж їхні діти. Вони отримали негативний 
досвід накопичення ще у 1990-х роках, коли через гіперінфляцію та 
самоліквідацію Ощадбанку СРСР втратили заощаджені кошти [3]. 

Тому, нарешті, про українців молодого та середнього віку уряд вирішив 
подбати через запровадження другого рівня пенсійної системи. В 2021 році 
Міністерство фінансів презентувало проєкт другого рівня пенсійної системи, 
який передбачає відрахування внесків у розмірі 1 % від зарплати на особистий 
накопичувальний рахунок.  
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У накопичувальному рівні пенсійної системи з 2023 року почнуть брати 
участь громадяни, яким на момент запуску другого рівня буде менше 55 років. 
За приблизними підрахунками, які озвучують у Міністерстві соціальної 
політики, таких в Україні близько 8 млн осіб. Для тих, кому на момент запуску 
накопичувального рівня буде 55 років і більше, пенсійна система ніяк не 
зміниться. 

Оскільки сплачувати внески до накопичувального фонду, як і до 
солідарного, за людину буде її роботодавець, то реформа стосуватиметься, 
перш за все, тих, хто офіційно працевлаштований. Однак, до неї зможуть 
долучитися і ФОПи та самозайняті особи – добровільно. 

Розмір внесків до накопичувального рівня у перший рік його 
функціонування складе 1 % від заробітної плати. Джерелом його сплати буде  
22 % ЄСВ, який зменшать на відповідну суму. Тобто запровадження другого 
рівня пенсійної системи не має створити додаткового податкового 
навантаження ні на роботодавців, ні на працівників [2].  

Розмір відрахувань до накопичувального пенсійного фонду поступово 
збільшуватиметься: у 2024 році він складе вже 1,5 %, а з 2025 року – 2 %. 
Розмір сплати ЄСВ до соціальних фондів зменшуватиметься відповідно до  
20,5 % та 20 %. 

Існуватиме і можливість добровільно перераховувати гроші на свій 
накопичувальний пенсійний рахунок. Такі дії також заохочуватимуть: кожен 
добровільний внесок держава подвоюватиме.  

Але незрозумілими залишаються питання: який обсяг додаткових видатків 
з бюджету знадобиться для того, щоб провести пенсійну реформу, та звідки 
держава братиме гроші на проведення реформи.   

Отже, молодь, яка вважає, що ніколи не вийде на пенсію, має рацію. Якщо 
ж людина захоче вийти на пенсію в 55 років, то це також можливо. «Ми 
живемо тільки раз» – це правда, але старіємо також лише раз, і це невідворотно. 
Кожна молода людина інвестує у те майбутнє, яке бачить для себе сама. Зміни, 
які відбуваються у пенсійній системі, не можна назвати повноцінною 
реформою, тому надіятися тільки на них ризиковано. Пенсійні і податкові 
правила не раз змінюватимуться, але держава мусить запропонувати 
інструменти накопичення і підвищувати довіру громадян до них. 

Хоча кожен інструмент має недоліки, потенційний результат є 
індивідуальним і залежить від страхової культури та мотивації людини. 
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СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАПРЯМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ 
 

В сучасних умовах дисбалансу економічних процесів одним із 
найважливіших аспектів забезпечення стійкого зростання бізнесу та 
формування позитивних результатів його фінансової діяльності є існування 
ефективної системи фінансово-економічної безпеки, яка забезпечить захист 
підприємства від загроз.  

Захист обумовлений здатністю органів управління підприємства на 
відповідних рівнях:  

– забезпечити сталий економічний розвиток підприємства;  
– нейтралізувати негативний вплив кризових явищ економіки; 
– сформувати адекватну систему обліку фінансових потоків і зміцнити 

операційну ефективність системи контролю;  
– забезпечити проведення робіт із захисту конфіденційності інформації, 

що становить комерційну таємницю тощо.  
Сучасні наукові дослідження вказують на той факт, що без єдиної системи 

фінансово-економічної безпеки бізнесу неможливо знайти вихід із кризи, 
стабілізувати економічну ситуацію, створити ефективний механізм ведення 
бізнесу. Одразу ж зауважимо, що рівень фінансово-економічної безпеки бізнесу 
залежить від того, наскільки ефективно його керівництво спроможне уникнути 
реальних загроз і ліквідувати шкідливі наслідки впливу окремих негативних 
складових зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

Забезпечення належного рівня безпеки бізнесу є однією із 
фундаментальних засад підтримання його життєздатності в умовах динамічного 
економічного середовища.  

Безпека бізнесу – це основа збереження стійких конкурентних позицій, 
передумова ефективного функціонування та стабільного розвитку суб’єкта 
господарювання. Отож, управління безпекою є невід’ємним елементом 
культури ведення бізнесу, а згідно сучасних поглядів – якості бізнесу в цілому.  

Якість бізнесу визначається такими основними елементами як: економічна 
ефективність, соціальне спрямування, безпека [1, с. 233].   

Щодо безпеки як складової «якості» вітчизняного бізнесу, то, на думку 
експертів, основними негативним чинниками є:  

– відсутність повноцінного ринкового середовища;  
– незавершеність формування інституційної бази економічної політики;  
– незбалансованість державної регуляторної політики;  
– недосконалість бюджетної політики;  
– зловживання монопольним становищем цінового характеру;  
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– збільшення кількості кримінальних посягань, так званого «рейдерства», 
корупційних та дискримінаційних дій щодо підприємців; 

– недосконалість судової системи, корумпованість органів влади та 
відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника;  

– низький рівень конкурентоспроможності підприємств та їх інноваційної 
активності; 

– незадовільні показники фінансового стану та ефективності 
функціонування підприємств і використання ними ресурсного забезпечення 
тощо. 

Загалом безпека бізнесу – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів 
капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і 
підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування та динамічного науково-
технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним впливам.  

Основними функціональними елементами безпеки бізнесу є:  
– захист комерційної таємниці і конфіденційної інформації;  
– комп’ютерна безпека; 
– внутрішня безпека;  
– безпека будівель і споруд;  
– фізична безпека; 
– технічна безпека;  
– безпека зв’язку;  
– безпека перевезень вантажів і осіб; 
– екологічна безпека;  
– конкурентна розвідка тощо [2]. 
Головною метою системи фінансово-економічної безпеки бізнесу є 

забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціонування, 
створення високого потенціалу розвитку і зростання в майбутньому. Важливим 
елементом функціонування системи фінансово-економічної безпеки бізнесу є 
механізм її забезпечення, який реалізується через стратегічне та оперативне 
планування заходів із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Управління 
системою фінансово-економічної безпеки бізнесу – це організовані дії, які 
забезпечують злагоджене функціонування всіх служб, підрозділів і 
співробітників підприємства з метою запобігання чи усунення загроз діяльності 
підприємства. 

Важливо усвідомлювати, що у цілому здатність до швидкого реагування на 
різноманітні зміни зовнішнього середовища формується шляхом створення 
нового або вдосконалення наявного механізму управління фінансово-
економічною безпекою, що надає бізнесу конкурентних переваг для досягнення 
визначених цілей. Рівень фінансово-економічної безпеки бізнесу залежить від 
того, наскільки ефективно його керівництво спроможне уникнути реальних 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки впливу окремих негативних складових 
зовнішнього і внутрішнього середовищ. 
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Підсумовуючи, наголосимо, що ефективність управління системою 
фінансово-економічної безпеки бізнесу визначають за одним критерієм – 
відсутністю чи наявністю завданих йому матеріальних збитків і моральної 
шкоди. Надійна система фінансово-економічної безпеки бізнесу можлива лише 
за умови використання комплексного і системного підходу в її організації та 
управлінні. Ця система надає можливість оцінити перспективи розвитку 
бізнесу, розробити його тактику і стратегію, зменшити наслідки фінансових 
криз і негативного впливу нових загроз та небезпек. 
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ЗОВНІШНІЙ БОРГ: ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ ТА НАСЛІДКИ 

 
Проблема зовнішнього боргу є досить актуальною для України. Зовнішній 

борг, який сформувався ще на початку незалежності, негативно вплинув на всі 
сторони економічної діяльності, а обслуговування боргових зобов’язань 
створило навантаження на державний бюджет. Одним із найважливіших та 
першочергових завдань боргової політики України є вирішення проблеми 
зниження зовнішньої залежності держави від запозичень, а також пошук 
альтернативних шляхів залучення коштів. 

Проблема зовнішнього боргу досліджувалася широким колом вітчизняних 
і зарубіжних вчених. Теоретичні аспекти зовнішньої заборгованості, а також 
міжнародної кризи боргів містяться в працях Т. Вахненко, Л. Саркісянца,  
Л. Федякіна, Е. Котова, B. Кузнєцова, В. Твердохлебова та інших. 
Фундаментальні основи теорії управління зовнішньою заборгованістю, а також 
проблеми боргової політики відображено в роботах А. Барановського,  
О. Гаврилюка, А. Гальчинського, В. Новицького, С. Юрія та інших. Сучасні 
дослідження зовнішньої заборгованості і її впливу на економічний розвиток 
відображені в роботах Д. Айзенмана, Дж. Ітона, Д. Кохана, Б. Пінто. Помітний 
внесок у розробку проблеми прогнозування зовнішнього боргу, а також 
дослідження в області критеріїв оцінки стану боргових зобов’язань зробили 
 В. Андріанова, А. Вавілов, А. Грязнова [4], С. Глаз’єв, В. Златкис, В. Івантер, 
А. Ілларіонов, А. Кнастер, В. Медведєв, І. Платонова, А. Сосніних, Г. Трофімов, 
Т. Фасолько [5]. 

Зовнішній борг – це заборгованість країни через залучення іноземного 
капіталу, тобто гроші, позичені ззовні. Країна бере позики та кредити в 
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міжнародних організацій, держав, приватних банків, а також виставляє на 
міжнародний ринок цінні папери [1]. Його прийнято поділяти на такі елементи:  

1) за видами наданих кредитів – кредити, надані банківськими установами 
або фірмами;  

2) за формою надання – кредити, надані у товарній або валютній формі;  
3) за методом використання – інвестиційні та неінвестиційні кредити;  
4) за терміном, протягом якого має бути повернений, - короткострокові, 

середньострокові та довгострокові кредити;  
5) за умовами надання – пільгові кредити, кредити зі сплатою високих 

відсотків та кредити, надані на компенсаційній основі;  
6) за методом повернення боргових зобов’язань – одноразові та кредити, 

які погашаються рівними та нерівними частинами [3]. 
Зовнішній борг складається з певних зобов’язань перед нерезидентами, що 

виникають унаслідок міжнародних позик або продажу фінансових активів за 
кордон. Зовнішні позики з-за кордону дають країні змогу інвестувати і 
споживати більше, ніж виробляє її економіка. 

Зовнішні боргові зобов’язання держави включають прямий і гарантований 
державою борг, що виникає внаслідок прийнятих на себе державою гарантій за 
зобов’язаннями третіх осіб, які є зобов’язаннями резидентів даної економіки 
перед нерезидентами.  

Зростання боргу супроводжується зростанням процентних платежів, 
необхідних для обслуговування боргу. Тому зовнішні позики мають покривати 
не лише різницю між внутрішніми заощадженнями й інвестиціями та 
державними доходами і видатками, а й відсотки за боргом. Темпи зростання 
боргу залежать від: частки зовнішніх запозичень у загальному обсязі наявного 
боргу (це можна виразити співвідношенням між дефіцитом балансу за товарами 
та послугами і накопиченим боргом); процентної ставки (підвищення ставки 
процента потребує збільшення зовнішніх позик) [2]. 

Довгостроковим негативним наслідком зовнішнього боргу є створення ним 
навантаження на державний бюджет і на економічний розвиток країни загалом.  

Валовий зовнішній борг є вираженою в іноземній валюті заборгованістю 
держави й резидентів країни іншим країнам, міжнародним економічним 
організаціям та іншим нерезидентам. Тому валовий зовнішній борг країни 
включає всі види заборгованості резидентів країни перед нерезидентами [6, с. 
208]. 

Динаміка зовнішнього боргу і ВВП України відображена у табл. 1. За 
період 2016 р. – ІІІ кв. 2021 р. зовнішній борг зріс у доларовому еквіваленті із 
113,5 млрд дол. США до 125,0 млрд дол. США або на 25 %. Водночас, ВВП 
України збільшився на 55,6 %. Завдяки цьому рівень валового зовнішнього 
боргу у ВВП зменшився із 121,7 % до 80,9 % або на 40,9 відс. пункта. 

За інформацією НБУ зовнішній борг державного сектору скоротився на 
114 млн дол. США і становив 55,6 млрд дол. США на 30.09.2021 р. (або 30,9 % 
від ВВП). Зовнішній борг центрального банку збільшився на 0,8 млрд дол. 
США і на кінець ІІІ кварталу 2021 р. становив 7,3 млрд дол. США (4 % від 
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ВВП). Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки протягом ІІІ 
кварталу 2021 р. скоротився на 0,9 млрд дол. США – до 45,7 млрд дол. США 
(25,4 % від ВВП). Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим 
терміном погашення за IІI квартал 2021 р. скоротився на 0,6 млрд дол. США і 
на 30 вересня 2021 р. становив 46,6 млрд дол. США [8]. 

 
Таблиця 1 

Валовий зовнішній борг і ВВП України зa 2016-2021 рр. [9] 
(млн дол. США)  

Дата Валовий 
зовнішній борг 

Валовий внутрішній 
продукт (ВВП) 

Частка валового зовнішнього 
боргу у ВВП, % 

на 31.12.2016 р. 113518 93270 121,7 
на 31.12.2017 р. 116578 112154 103,9 
на 31.12.2018 р. 114710 130832 87,7 
на 31.12.2019 р. 121739 153781 79,2 
на 31.12.2020 р. 125690 155582 80,8 
на 30.09.2021 р. 125037     

 
Станом на кінець вересня 2021 року сукупний державний та гарантований 

державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2445,52 млрд 
грн. Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою 
борг України зменшився у гривневому еквіваленті на 39,8 млрд грн. При цьому 
державний прямий борг зменшився на 31,1 млрд грн, а гарантований державою 
борг зменшився на 8,7 млрд грн [7].  

Отже, варто зазначити, що економіка нашої країни потребує реалізації та 
здійснення ефективних економічних реформ, що мають за мету стабільне 
економічне зростання. Проаналізувавши динаміку зовнішнього боргу України, 
варто зазначити, що це досить стрімка проблема, яка сприяє нестабільності як 
державних фінансів України, так і нестабільного становища у всіх сферах 
держави. Варто якнайшвидше врегулювати, прояснити та вирішити проблеми 
зовнішньої заборгованості України і це посприятиме розбудові держави та 
покращенню її фінансового стану. 
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СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 
В умовах підвищення конкуренції, волатильності економічного та 

правового середовища в Україні, у комплексі заходів, направлених на 
збільшення ефективності діяльності підприємства і забезпечення стійкості його 
фінансового стану, важливу роль відіграє формування раціональної системи 
управління оборотними активами, адже з огляду на специфіку виробничого 
процесу для галузі промисловості характерною є частка оборотних активів 
близько 50 % у валюті балансу, для будівництва – близько 60 %, для торгівлі – 
понад 80 % [5, с. 29]. Тому дослідження процесу розробки якісної системи 
фінансування оборотних активів на підприємстві та обґрунтування підходів до 
її удосконалення є актуальним та потребує подальшого розвитку. 

Дослідження питань щодо стратегії та джерел фінансування оборотних 
активів знайшли відображення у працях таких вітчизняних та зарубіжних 
науковців, як: Х. Акбас, Ч. Хоуворт, С. Ашраф, О. В. Кучеренко,  
С. В. Загоруйко, В. А. Янковська та ін. 

Перед значною кількістю вітчизняних підприємств постала проблема 
недостатнього обсягу та неоптимальної структури оборотних активів, що 
супроводжується низьким рівнем ефективності їх використання. У свою чергу, 
це призводить до виникнення фінансових ускладнень у фінансово-
господарській діяльності підприємств. Формування виваженої системи 
фінансування оборотних активів, створення механізму оцінки ефективності 
використання є необхідним з позиції нейтралізації можливих загроз, пов’язаних 
з порушенням безперервності виробничого циклу, зростання витрат, зниження 
рівня ліквідності.  

В економічній літературі виділяються три основні підходи до 
фінансування оборотних активів: агресивний, консервативний, компромісний. 

Механізм формування джерел утворення ОА залежить від форми власності 
підприємства, його організаційної структури, специфіки виробничого процесу і 
т.д. Відповідно до джерел формування ОА розрізняють: 

– власні (утворені за рахунок власних коштів підприємства); 
– залучені (утворені за рахунок емісії акцій, кредиторської заборгованості, 

інших довгострокових зобов’язань); 
– позикові (утворені за рахунок банківських та/або комерційних кредитів, 

інших видів позик). 
 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
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Рис. 1. Основні стратегії фінансування оборотних активів [2, с. 3] 

 
Ефективність управління оборотними активами підприємства знаходиться 

в безпосередній залежності від типу їх фінансування, адже дефіцит фінансових 
ресурсів може зумовити скорочення обсягу діяльності суб’єкта 
господарювання. 

Вибір стратегії фінансування оборотних активів обумовлює потребу в 
короткострокових джерелах фінансування. Вона визначається як різниця між 
обсягом довгострокового фінансування  і кумулятивною потребою в капіталі, 
якими прийнято вважати зростаючі з часом інвестиції в споруди, обладнання, 
запаси та інші активи. 

Варто відзначити, що у своїх дослідженнях вітчизняні науковці, окрім 
вищезазначених, виділяють також ідеальну модель фінансування, проте, на 
практиці вона майже не зустрічається.  

Характеристику підходів до фінансування оборотних активів представлено 
в табл. 1. 

Спосіб, яким підприємство фінансує постійну і змінну частини оборотних 
коштів, визначається в рамках стратегії фінансування оборотних коштів. Значна 
кількість вітчизняних науковців (Ю. Ю. Швець [5, с. 34], І. Є. Андрющенко [1, 
с. 48], Л. С. Омельченко [3, с. 181] та ін.) вважають агресивну політику 
фінансування досить ризикованою. Проте, для більшості вітчизняних 
підприємств з високою ліквідністю, але низькою рентабельністю діяльності 
агресивна модель фінансування оборотних активів є найбільш оптимальним 
вибором. В умовах нестабільності середовища функціонування підприємства 
важливим показником раціональної стратегії фінансування оборотних активів є 
її гнучкість та здатність до швидкої адаптації у випадку будь-яких змін. 

Таким чином, слід приділяти особливу увагу джерелам фінансування 
активів, оскільки виважений збалансований підхід менеджменту підприємства 
до вибору стратегії фінансування оборотних активів є запорукою безперебійної 

Основні стратегії фінансування оборотних активів 

Агресивна Консервативна Компромісна 

-здійснення операційної 
діяльності з мінімальним 
обсягом власного капіталу; 
-переважання 
короткострокових кредитів; 
- тривалий період 
оборотності поточних 
активів та їх велика частка у 
сукупних активах 
підприємства 

- мінімальний обсяг 
використання 
короткострокових 
позикових коштів; 
- значний обсяг 
витрат власного 
капіталу; 
-зниження рівня 
рентабельності 
підприємства 

- прийнятний рівень 
фінансової стійкості 
підприємства; 
-рентабельність 
використання 
власного капіталу є 
наближеною до 
середньоринкової 
норми прибутку на 
капітал 
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виробничої та фінансової діяльності підприємства, його конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості.  

 
Таблиця 1  

Моделювання стратегій фінансування оборотних активів [4, с. 84] 

Розділ балансу 

Стратегія фінансування 
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Необоротні активи ДП 
ДП ДП 

ДП ДП ВК 
Постійна частина 
оборотних активів 

КП 
КП Змінна частина 

оборотних активів КП 
КП 

Примітка: ДП – довгострокові пасиви, (власний капітал, довгострокові зобов’язання); КП – короткострокові 
пасиви; ВК – власний капітал) 
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НЕВДАЧІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ 

 
Ситуація, що пов’язана з поширенням коронавірусу в світі, привела до 

змін в багатьох аспектах життя, зокрема, і в економічному житті. Наслідком 
світової кризи, пов’язаної з короновірусом, вважають падіння біржових індексів 
(наприклад, промисловий індекс Доу-Джонса рекордно впав за 30 років), 
падіння цін на нафту, виведення капіталу інвесторів з країн, що розвиваються, 
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зменшення попиту на світових ринках сировини. Ці кризові тенденції у світовій 
економіці впливають і на український бізнес. 

Над проблемою і аналізом невдач та перспектив бізнесу в Україні в умовах 
світової кризи працюють багато науковців, зокрема: З. С. Варналій,  
К. О. Ващенко, Н. В. Воротіна, О. В. Кужель, Д. В. Ляпін, К. М. Ляпіна,  
В. І. Мунтіян, В. М. Геєць, В. Є. Воротін та ін. 

Економіст CASE-Ukraine В. Дубровський вказує, що основним ризиком 
невдач в бізнесі є панічні настрої серед підприємців, інвесторів та українських 
громадян. Паніка змушує людей чинити непередбачувано, виходити за межі 
планованих дій, що суттєво бентежить власників бізнесу. Паніка посилюється 
тотальною недовірою громадян до влади і відсутністю чіткого плану виходу з 
ситуації, що була спричинена коронавірусом [3]. 

Інвестиційний банкір С. Фурса зазначає, що світові ринки реагують на 
страх населення перед кризою і це відображається на Україні. Він вказує, що 
український ринок не зможе пережити коронавірус без рецесії та скочування у 
кризу. Нині «кризові очікування» призвели до швидкого здешевлення гривні. 
Голова правління НБУ Я. Смолій вказує, що причини цього явища є суто 
психологічними [3]. 

Світова економічна криза негативно вплинула на економіку України, це 
позначилось на функціонуванні підприємництва в Україні. Успішне вирішення 
проблем бізнесу  в умовах світової кризи матиме подвійний ефект. Якщо 
держава створить сприятливі умови для забезпечення функціонування бізнесу 
та входження безробітних на ринок праці, то потенціал підприємництва зможе 
стати інструментом вирішення соціальних проблем та наповнення бюджетів 
регіонального рівня, що допоможе зміцнити економіку на місцевому рівні і 
загальнодержавному масштабі. 

Основними економічними засобами держави в умовах світової кризи 
мають стати заходи щодо лібералізації процедур ведення господарської 
діяльності, зокрема: зниження податкового навантаження, спрощення норм 
технічного регулювання, зменшення кількості перевірок, спрощення дозвільних 
процедур. 

Реалізація державної політики, що забезпечує оптимальні умови розвитку 
бізнесу, вимагає створення двох систем: ринкової та інституціональної, які 
будуть покликані координувати діяльність всіх її елементів з орієнтацією на 
загальні цілі соціально-економічної політики держави та інтереси бізнесу [2]. 

Одним з пріоритетних напрямків пом’якшення наслідків фінансової 
світової кризи є надання доступу підприємствам до фінансово-кредитних 
ресурсів. 

Алгоритмом до пом’якшення негативних наслідків для бізнесу економічної 
кризи, з якою стикнувся світ, полягає в таких кроках: оптимізація 
удосконалення правових засад державного регулювання господарської 
діяльності, усунення бюрократичних бар’єрів, заохочення конкуренції, 
зниження ресурсних перешкод для підприємництва. Саме ці кроки на думку 
В. Биковець, створять умови максимального розкриття потенціалу українського 
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бізнесу, що, в свою чергу, забезпечить стабільних розвиток економіки країни в 
цілому [1]. 

Отже, можемо сказати, що українська економіка, як і інші, постраждала 
через негативний вплив поширення коронавірусу. Найбільш гостро цю 
проблему відчув український бізнес, що опинився в складних умовах. 
Перспективи вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у ряді заходів щодо 
поліпшення умов функціонування підприємництва в Україні, ці кроки зможуть 
забезпечити позитивні зміни як для українського бізнесу, так і для економіки в 
цілому. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Конкурентоспроможність – дуже динамічна економічна категорія, на 

визначення та оцінку якої впливає низка факторів, які теж мають нестатичний 
характер. Але, незважаючи на важливість цього питання, єдиного та загального 
підходу, визначення та механізму не запропоновано досі. Управління 
конкурентоспроможністю продукції сьогодні займає чи не найважливіше місце 
у загальній системі управління підприємством [1, с. 115]. 

Під управлінням конкурентоспроможністю продукції варто розуміти 
процес ідентифікації, формування, планування, утримання та нарощування 
конкурентних переваг продукції на кожному етапі створення доданої вартості з 
метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або втримання 
його на запланованому рівні. 

Управління конкурентоспроможністю продукції представляє собою 
цілеспрямований вплив на фактори, що формують конкурентоспроможність 
продукції, до яких традиційно відносять: якість, ціну, терміни поставки, імідж 
підприємства-виробника, рекламу на товар, витрати на подальшу експлуатацію 
тощо. Сутність управління конкурентоспроможністю продукції полягає в 
компенсації «слабких місць» концентрацією переваг перед конкурентами. 

Виготовлення конкурентоспроможної продукції на різних етапах 
здійснюється безпосередньо через управління процесами її виготовлення та 
реалізації на ринку. Системний підхід в управлінні конкурентоспроможністю 
реалізується за допомогою ефективно побудованої системи менеджменту 
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завдяки сукупності взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів підтримки та 
контролю діяльності підприємства щодо конкурентоспроможності [1, с. 116]. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності є дуже важливою для 
забезпечення прибутковості та подальшого виживання підприємства в 
ринкових умовах господарювання. Найкращим шляхом підвищення якісних 
показників продукції та забезпечення належного рівня конкуренто-
спроможності є управління ними.  

Управління якістю та конкурентоспроможністю є одним із важливих 
напрямів управління підприємством, яке визначає цілі та відповідальність у цих 
сферах. Необхідно розраховувати систему показників конкурентоспроможності 
та соціально-економічної ефективності виробу для споживача, які можуть 
використовуватись самостійно та за необхідності перетворюватися у єдине 
число – рейтинг продукції, що означає міру першості одних товарів серед 
аналогів. Цю систему показників та рейтинг продукції пропонується 
використовувати як критерії у визначенні результату. Управління 
конкурентоспроможністю повинно бути рейтинговим, тобто таким, яке у 
прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності 
орієнтується на основний результат – рейтинг та порівнює його з необхідними 
витратами для досягнення ефективності [2, с. 102]. 

Забезпечення високої конкурентоспроможності продукції передбачає 
розроблення цілісної системи взаємопов’язаних елементів, що мають за основу 
процеси управління нeю. Означена структура системи управління 
конкурентоспроможністю побудована таким чином, що враховує фактори 
зовнішнього середовища, які мають певний вплив на організацію, на основі 
чого здійснюється стратегічний аналіз, що перeдбачає розроблення 
конкурентної стратегії [1, с. 117]. 
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ВАЖЛИВИЙ ІНДИКАТОР УМОВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В умовах розвитку економічної кризи активізація інвестиційної діяльності 

стає одним із пріоритетних завдань, тому вимагає невідкладного вирішення на 
різних рівнях господарювання. Якщо не розв’язати цієї проблеми – стають 
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неможливими перспективи оновлення виробництва на якісному рівні, 
підвищення ефективності господарської діяльності, створення конкуренто-
здатної економіки світового рівня. 

В процесі економічного відтворення прямі іноземні інвестиції виконують 
велику кількість важливих суспільних функцій, сприяючи певній трансформації 
галузевої  структури української економіки, а також притаманних їй відносин 
власності. Ці процеси відображені в диференціації прямих іноземних інвестицій 
за галузями національного господарства та країнах-донорах інвестицій. 

В Україні іноземні інвестиції є визначальною передумовою розвитку 
національної  економіки та важливим індикатором умов підприємницької 
діяльності; саме тому виникає необхідність зосередити увагу на питаннях 
іноземного інвестування. Особливої гостроти проблеми іноземного 
інвестування набувають саме зараз,  коли  українське суспільство, а не лише 
національна  економіка, опинилось у стані загострення та поглиблення 
кризових явищ. В умовах розвитку сьогодення українську економіку 
щонайменше на 50 % можна визначати як «тіньова», причина полягає в 
слабкості державних інститутів та законодавчої системи. Несприятливий 
інвестиційний клімат в Україні включає в себе адміністративні перешкоди, 
складну систему ліцензування, високий рівень оподаткування і реструктурні 
функції податкової адміністрації. З огляду на це, у світі є більш привабливі для 
інвесторів країни, ніж Україна, тому МВФ прогнозує зниження потоку 
інвестицій до країн Східної Європи. 

На сучасному етапі головним завданням для України є створення 
сприятливих умов для інвесторів. Важко робити довгостроковий інвестиційний 
прогноз, проте, можна говорити про чинники, від яких залежатиме обсяг 
інвестицій. Якщо процес ефективних реформ буде продовжено, це стане 
важливим аспектом привабливості для іноземних інвесторів. 

Стан залучення прямих іноземних інвестицій в Україні значно ускладнює 
інвестиційну діяльність, оскільки наявний обсяг вкладень не забезпечує 
передумов економічного зростання і навіть повноцінного відтворення їх 
наявного стану. На інвестиційну привабливість значно впливає не лише 
загальний стан економіки  країни, а й умови ведення бізнесу, зокрема, ступінь 
втручання держави та рівень корупції. За останні 10 років обсяг інвестицій із 
країн ЄС значно збільшився. При цьому перспективи іноземної інвестиційної 
діяльності в Україні здебільшого визначаються обсягами та структурою вже 
накопиченого в країні іноземного капіталу. Зміну інвестиційного клімату 
найбільш наочно демонструє динаміка інвестицій, особливо, прямих  іноземних 
інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри та рейтингу країни. 
Економічна активність іноземних інвесторів в Україні незначна [1]. 

З метою подальшого покращення інвестиційного клімату України 
актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної 
бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення 
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конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Ряд позитивних кроків у 
цьому напрямі вже здійснено:  

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та 
розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає 
гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації 
державно-приватного партнерства в Україні. 

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується 
національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 
підлягають націоналізації.  

3. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди 
про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу [2]. 

Отже, прямі іноземні інвестиції можуть стимулювати інвестиції й 
продуктивність. Іноземний інвестор володіє меншою часткою підприємства і не 
має значного впливу на його діяльність, але може сприяти розвитку 
підприємства завдяки забезпеченню доступу до іноземного капіталу, а, отже, 
подоланню проблеми низького рівня вітчизняних заощаджень. Великий плюс 
також у тому, що іноземні інвестори можуть приносити з собою управлінські 
ноу-хау, технології та мережі постачальників і покупців, а, відтак, підвищувати 
продуктивність та рентабельність підприємств із прямими іноземними 
інвестиціями. Прямі іноземні інвестиції є важливим фактором стимулювання 
економічного зростання в Україні. 
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ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
Інфляція – це збільшення рівня цін, що викликане знеціненням грошових 

одиниць. Вона є найпоширенішою економічною проблемою сучасності, а також 
тісно пов’язана з безробіттям, матеріальним добробутом та соціальною 
зайнятістю. Інфляція залишається серйозною проблемою в Україні. Високі 
темпи інфляції не дозволяють досягти економічного процвітання та добробуту, 
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оскільки інфляція заважає розвитку банківської системи, фінансових ринків та 
економіки країни загалом. 

Економічна теорія виокремлює дві концепції походження інфляції: 
немонетарну та монетарну. Відповідно до монетарної концепції головними 
причинами інфляції є: зростання швидкості грошового обігу при їх сталій 
номінальній кількості, яке перевищує збільшення обсягу виробництва; швидке 
збільшення грошової маси в обігу у порівнянні зі зростанням обсягу виробленої 
продукції при незмінній швидкості обігу грошових одиниць. Представники 
немонетарної концепції вважають, що при зростанні витрат на одиницю 
продукції зменшується пропозиція товарів та послуг в економіці. 

Серед видів інфляції розрізняють помірну, галопуючу та гіперінфляцію. 
При помірній інфляції ціни зростають до 10 % на рік, вартість грошей 
зберігається, відсутній ризик підписання контрактів в номінальних цінах. 
Галопуюча інфляція передбачає зростання цін до 100 % на рік, гроші 
прискорено матеріалізуються в товари, контракти прив’язуються до зростання 
цін. При гіперінфляції ціни зростають понад 100 % на рік, в економіці має місце 
суттєве розходження цін і зарплати, руйнується добробут навіть забезпечених 
верств населення. В окремих випадках з’являються окремі паралельні валюти, 
відчутно зростає роль іноземних валют. 

Процес інфляції може відбуватися під впливом двох факторів. По-перше, 
має значення валюта-емісія банкнот, швидкість їх обертання, стан фінансово- 
кредитної системи, співвідношення національної валюти до інших валют; по-
друге, виробництво (негрошовий чинник). Процес інфляції призводить до 
гальмування виробництва, майнового розшарування населення та уповільнює 
розвиток національної економіки. Значно погіршується процес підвищення 
ефективності виробництва та розвиток нових технологій. Виробники втрачають 
стимул до виготовлення високоякісного продукту. Виникають труднощі з 
інвестиціями. Зростає кількість безробітних, зменшується реальна зарплата 
працівників. Інфляція розладнує усталені господарські зв’язки, бо економічні 
суб’єкти втрачають довіру до національної грошової одиниці та переводять свої 
розрахунки в тверду іноземну валюту. 

Управління інфляцією є найважливішою проблемою монетарної та загалом 
економічної політики України. При цьому необхідним є врахування 
багатоскладового, багатофакторного її характеру. В основі інфляційних 
коливань лежать не лише грошово-кредитні, але багато й інших чинників. 
Незважаючи на скорочення державних витрат, поступове стиснення грошової 
емісії потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів: 
стабілізація і стимулювання виробництва, розвиток та покращення податкової 
системи, підвищення відповідальності підприємств за господарську діяльність, 
зміна обмінного курсу грошової одиниці, створення ринкової інфраструктури, 
регулювання цін і прибутків у країні. 

Серед ключових підходів до подолання інфляції варто виокремити 
наступні [1, с. 110]: по-перше, необхідно спроєктувати та втілити в життя 
комплекс державних програм розвитку економіки. По-друге, стимулювання 
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банків до кредитної та інвестиційної діяльності та обмеження покриття 
дефіциту коштів за рахунок банківського кредиту, необхідно створити систему 
посилення стимулів виробничого накопичення, включаючи субсидії, які здатні 
підтримати процес накопичення коштів у підприємців та населення. По-третє, 
уряду потрібно розробити прозору, системну та діючу грошово-кредитну 
політику, яка буде орієнтована на забезпечення стабільності цін. По-четверте, 
змінити структуру виробничих засобів для того, щоб розширити виробництво 
товарів народного споживання, тобто створити такі умови, які допоможуть 
капіталу з однієї галузі перепливати в іншу для суспільного виробництва. По-
п’яте, модернізувати та покращити податкову систему, а саме акцентувати на 
вдосконалені регулюючої функції податкової системи. 

Реалізація м’якої монетарної політики НБУ сприятиме досягненню 
прогнозованих соціально-економічних цілей суспільства та є істотним 
чинником забезпечення стійкості банківської системи, створюючи відповідне 
підґрунтя – цінову стабільність і низьку інфляцію в довгостроковому періоді. У 
2020-2021 роках мало місце проведення якісної монетарної політики НБУ та, як 
наслідок, недопущення прискорення інфляції. За результатами ІІІ кварталу 2021 
р. Індекс споживчих цін склав 7,5 % [2]. Це забезпечило передумови для 
збільшення чистого прибутку банківської системи України. Така позитивна 
тенденція оновить банківський сектор України, що призведе до його 
прибутковості та ефективності [3, с. 128]. 

Таким чином, інфляція є одним з найбільш проблемних явищ сучасної 
економіки. У разі незастосування заходів ефективної монетарної політики, не 
протидіяння їй, темпи її постійно зростають. Наявність сильного взаємозв’язку 
між інфляцією та тіньовою економікою в Україні показує, наскільки важливим 
є вплив тіньового сектора на розвиток національної економіки. Зростання 
частки тіньової економіки не тільки знижує ВВП та обсяги податкових 
надходжень до бюджету країни, а й поглиблює вплив інфляційних процесів. 
Підвищення рівня інфляції, а, отже, й погіршення інфляційних очікувань, 
можуть призвести до ще більшої тінізації економіки [4, с. 48]. Боротьба з 
інфляцією на сучасному етапі потребує виважених рішень та раціонального 
застосування інструментів економічної політики держави. 
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Основною метою застосування податкових пільг в сучасних умовах є 
залучення більшої кількості інвестицій у виробництво та послуги, а також 
стимулювання розвитку окремих галузей економіки. Однак, не приділяючи 
належної уваги дослідженню сутності та умов застосування податкових пільг, 
розробка сучасної методики пільгового оподаткування прибутку підприємств 
може не тільки применшити роль пільг, але й спотворити фактичні дані, 
отримані під час їх обліку та адміністрування. 

Зауважимо, що на сьогодні сутнісний зміст та структурне наповнення 
«податкової пільги» вивчається досить активно не лише у зарубіжній, а й у 
вітчизняній науці. Виходячи із значної  кількості тлумачень поняття «податкова 
пільга» у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, можна умовно сформувати 
групи визначень, які досліджуваній дефініції надають дещо різного змістового 
забарвлення. Зокрема, податкові пільги науковці визначають як [1, с. 282]: 

– пом’якшення (полегшення);  
– переваги (привілеї); 
– реалізація регулюючої функції податків; 
– звільнення від сплати податків або сплата у меншому розмірі; 
– виняткова можливість; 
– повне або часткове звільнення. 
Надаючи певні податкові пільги платникам податків, держава, передусім, 

посилює свій вплив на економічні процеси через податкові регулятори. З 
огляду на це, моделі та методи надання пільг у будь-якій країні постійно 
розвиваються. Відтак, у науковому співтоваристві існує ряд методів визначення 
та класифікації податкових пільг (моделей) за різними критеріями, зокрема: 

1) напрямом державної фіскальної політики; 
2) спрямованістю та функціональним призначенням;  
3) цільовим використанням податкових пільг; 
4) терміном дії; 
5) економічною природою; 
6) видом забезпечення; 
7) суб’єктом надання; 
8) елементами оподаткування; 
9) обсягом охоплення платників податків тощо. 
На практиці в Україні здійснено спробу систематизації податкових пільг у 

Довідниках [2], які поділяють пільги на ті, що є втратами доходів бюджету, та 
інші податкові пільги. Однак, часті зміни в такому списку унеможливлюють 
порівняння та розуміння критеріїв надання конкретних переваг пільг у 
відповідному Довіднику. 
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Вважаємо, що класифікація пільг, яка базується на найбільш вдалих та 
практично виправданих податкових принципах, є обов’язковою умовою для їх 
застосування.  

З метою класифікацій податкових пільг з податку на прибуток підприємств 
(ППП) з позиції сфери їх застосування у світовій практиці за базу прийнято 
використовувати класифікацію Світового банку [3] та ЮНКТАД (Конференції 
ООН з торгівлі та розвитку) [4]. 

Так, на основі згаданих класифікацій у табл. 1 наведемо пільги з ППП, які 
умовно можна розділити на дві категорії залежно від сфери їх застосування. 

 
Таблиця 1 

Основні види пільг з податку на прибуток підприємств відповідно до 
класифікації Світового банку та ЮНКТАД (складено на основі [2; 3; 4]) 

Сфера застосування Вид пільг 

Прибуток 

– зниження податкової ставки, податкові канікули (повне або часткове 
звільнення від оподаткування прибутку підприємства); 
– віднесення збитків на майбутні звітні періоди; 
– податкові вирахування (у т.ч.) понад встановлені норми; 
– пільги на реінвестування; 
– знижені податки на репатріацію доходу, отриманого у вигляді 
відсотків і дивідендів; 
– відрахування витрат, пов’язаних з придбанням кваліфікації; 
– використання вільних економічних зон 

Капітальні 
інвестиції 

– прискорена амортизація; 
– інвестиційні податкові знижки та кредити; 
– пільгові умови для довгострокового приросту капіталу 

 
Слід зазначити, що можливе використання декілької податкових пільг з 

ППП сприятиме більшому стимулу для розвитку бізнесу. Таким чином, 
знижена ставка податку, розподіл витрат на майбутні звітні періоди та 
використання прискореної амортизації можуть бути використані для цілей 
оподаткування – метод, який, на думку експертів ЮНКТАД, є ключовим 
компонентом побудови ефективної податкової системи. 

У світовій практиці широко використовуються податкові канікули (повне 
або часткове звільнення від сплати податків), податкові ставки, інвестиційні 
податкові пільги та пільги з ППП, а у вільних економічних зонах широко 
використовуються пільгові умови. Існують податкові вирахування та пільги на 
НДДКР та розробки, які є не настільки популярними у зарубіжній практиці. 

Варто зазначити, що податкові пільги є унікальними і вони включають 
спеціальні пільги, такі як: податкові пільги, податкові знижки, податкові 
канікули та відстрочені податки тощо.  

З іншого боку, може бути складно відрізнити елемент, що входить до 
базової (нормативної) структури податку, та елементи, які надають певні пільги 
певним групам платників податків. 

З огляду на це, а також зважаючи на тезу про затребуваність використання 
пільг з ППП, перелічимо ключові позитивні та негативні сторони їх 
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застосування (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Переваги та недоліки застосування пільг з податку на прибуток 

підприємств (складено на основі [1, с. 284]) 
Переваги Недоліки 

Збільшення капітальних трансфертів 
Трансферти в ноу-хау та новітні 
технології 
Збільшення рівня зайнятості та 
покращення умов праці 
Підвищення економічної активності 
суб’єктів господарювання  
Залучення інвесторів 
Збільшення податкових надходжень за 
рахунок нарощування виробництва тощо 

Ерозія податкової бази 
Зміщення податкового тягаря на «немобільні» 
податкові бази (наприклад, оподаткування 
оплати праці) 
Спотворення розподілу ресурсів за рахунок 
послаблень для окремо визначених видів 
діяльності 
Лобіювання певних видів діяльності щодо за 
можливості надання пільг в оподаткуванні  
Існування можливостей для корупції тощо 

 
Фіскально-регулюючий механізм прямих податків, в тому числі ППП, 

реалізується в тому числі через диференціацію пільг. Зниження рівня прямих 
податків призводить до збільшення чистого прибутку підприємств та доходів 
населення, підвищує стимули до збільшення обсягів інвестування та 
пожвавлення господарської діяльності. Змінюючи або відміняючи податкові 
пільги, держава спроможна створити або послабити додаткові стимули для 
капіталовкладень [5, с. 236]. 

Податкові пільги відповідають загальноприйнятим рисам вітчизняної 
податкової системи, а також внутрішній політиці та загальним цілям і напрямам 
розвитку країни. Однак, можна сказати, що плюралізм уявлень про визначення 
сутності та змісту податкових пільг створює невизначеність та можливість 
маніпулювання положеннями податкового законодавства для власних інтересів. 
У зв’язку з цим головним завданням є не перегляд та зменшення податкових 
пільг з ППП, а створення чіткого логічного плану їх використання як етапу 
консолідації, спрощення процесу адміністрування та їх моніторингу. 

 
Список використаних джерел 

1. Стадник М. В. Адміністрування пільг з податку на прибуток підприємств в Україні: 
обліково-методологічне забезпечення. Вісник Волинського інституту економіки та 
менеджменту. 2018. № 21. С. 279-287. 
2. Департамент методологічної та нормотворчої роботи ДПС України. URL: 
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 
3. Світовий банк в Україні. URL: https://webcache.googleusercontent.com. 
4. Tax Summit: Enhancing tax administration for economic sustainability. URL: https://unctad.org. 
5. Мединська Т. В., Черевата Р. Ю. Аналіз фіскальної ефективності податку на прибуток в 
Україні. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. 2015. Вип. 5(20). С. 236-240.  

 
 
 
 

https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
https://unctad.org/osgstatement/6th-annual-tax-summit-enhancing-tax-administration-economic-sustainability
https://unctad.org/


146 
 

Мостенський О. В. 
Науковий керівник: Нагорний П. Д., к.т.н., доц. 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 
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Головний виклик 2020 року – світова пандемія коронавірусу, яка 

спричинила безліч поточних проблем і віддалених наслідків. В першу чергу, 
навесні банки зіткнулися з необхідністю буквально «на льоту» вибудовувати 
роботу в умовах карантину і транспортних обмежень. Одна тільки організація 
віддаленої роботи значної частини персоналу з урахуванням високих вимог до 
інформаційної безпеки та безперебійного обслуговування клієнтів зажадала 
миттєвої реакції і величезних зусиль. До слова, банки відмінно впоралися з цим 
завданням. 

Крім того, на тлі початку карантину і припинення поставок іноземної 
готівкової валюти в країну, в березні спостерігався  невеликий ажіотаж з 
попитом на валюту і поверненням вкладів в іноземній валюті. Банки і тут 
опинилися на висоті, пропонуючи клієнтам обмін в безготівковій формі і 
повертаючи вклади на першу вимогу. Згодом, коли пристрасті вляглися, це 
дозволило банкам впевнено нарощувати залишки на клієнтських рахунках. 

Ще одна проблема, пов’язана з коронакризою, – масова реструктуризація 
кредитів, помірне погіршення якості кредитних портфелів і прискорене 
формування резервів під них. Цей наслідок пандемії розтягнутий в часі і 
матиме деяку інерцію. Втім, поступове відновлення економіки цього року 
дозволить уникнути серйозного погіршення якості кредитів, хоча деякі з них 
все ж можуть поповнити NPL-статистику НБУ [1]. 

За підсумками непростого 2020 року ринок покинули всього 2 банки – 
«Аркада» і «Місто Банк». Обидва зазначених випадки пов’язані зі специфікою 
бізнес-моделі та історії конкретного банку [2]. 

Фінансово вплив пандемії проявився у зниженні прибутковості банків 
порівняно з 2019 роком. Карантинні обмеження і рецесія, що охопила світ, 
призвели до зниження доходів багатьох позичальників, деякі тимчасово 
втрачали і весь дохід. Ці обставини змушують банки проводити масові 
реструктуризації кредитів і формувати більше резервів, що прямо відбивається 
на фінансовому результаті. Проте, всі діючі банки дотримуються нормативів 
достатності капіталу і ліквідності, більшість з них (62 з 73) станом на 1 грудня 
2020 року залишаються прибутковими. 

Також можна відзначити значне зростання (+21,5 % з початку року) 
залишків у гривні на поточних і депозитних рахунках клієнтів (і фізичних, і 
юридичних осіб) після невеликого відтоку в перші тижні весняного карантину 
(табл. 2). Прагнення скорочувати витрати і збільшувати накопичення – 
природна реакція на невизначеність, викликана пандемією коронавірусу. 
Посприяло цьому і зміцнення довіри до банківської системи [1]. 
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Таблиця 1 
Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів 

(сформовано на основі [1]) 
(млн грн) 

 
Серйозні зміни відбулися і в операційній роботі банків як з клієнтами, так і 

у внутрішніх процесах. Необхідність скорочення фізичних контактів між 
людьми, а також обмеження транспортного характеру підштовхнули банки до 
дуже швидкої перебудови роботи офісів і відділень, організації віддаленої 
роботи персоналу, розвитку мобільних додатків. 

 
Таблиця 2 

Основні показники банків (пасиви) (сформовано на основі [1]) 
(млн грн) 

Назва показника 01.12.2021 01.12.2020 01.12.2019 
Пасиви 1819530 1754736 1404000 
Кошти суб’єктів господарювання 705492 605206 428197 

 Кошти фізичних осіб 699752 663664 544661 
 

Активна операція На дату 
01.12.2018 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 

Кредитні операції:         
Кредити корпоративному сектору 997762 870089 812401 843320 

непрацюючі кредити 561298 465836 385550 311595 
частка непрацюючих кредитів, % 56,26 53,54 47,46 36,95 

Кредити фізичним особам (включно із 
фізичними особами-підприємцями)  209423 218268 211915 252568 

непрацюючі кредити 100975 81232 62734 44691 
частка непрацюючих кредитів, % 48,22 37,22 29,60 17,69 

Міжбанківські кредити, депозити  
(за виключенням коррахунків) 27030 34597 37858 41172 

непрацюючі кредити 1369 950 1036 256 
частка непрацюючих кредитів, % 5,06 2,75 2,74 0,62 

Кредити органам державної влади та 
місцевого самоврядування 2510 4062 6755 25343 

непрацюючі кредити 875 683 1 0 
частка непрацюючих кредитів, % 34,87 16,82 0,02 0,00 

Всі кредити 1236725 1127015 1068929 1162404 
    непрацюючі кредити 664517 548701 449321 356543 
    частка непрацюючих кредитів, % 53,73 48,69 42,03 30,67 
        у т.ч. банки:                 з державною часткою, з них 68,15 63,10 58,07 48,48 
              ПАТ КБ «Приватбанк» 83,24 78,43 74,42 69,45 
            з державною часткою, крім 
ПАТ КБ «Приватбанк» 55,41 48,86 44,09 30,27 

            іноземних банківських груп 38,68 34,14 29,05 17,87 
            з приватним капіталом 24,08 20,16 16,28 9,59 
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Технологічно просунуті банки вже сьогодні пропонують своїм клієнтам 
максимально можливий спектр послуг у віддалених цифрових каналах. Ми всі 
звикли до мобільних додатків з обов’язковим «джентльменським набором» з 
рахунків/карток, різноманітних платежів, кредитів і вкладів. Відносно недавно 
завдяки валютній лібералізації до цього набору додався он-лайн-обмін валют. 

З юридичними особами банки давно працюють переважно он-лайн, однак, 
і тут знаходяться резерви для поглиблення цифровізації. Цікавий приклад – збір 
інформації про клієнта в агрокредитуванні. Раніше в цьому сегменті було 
неможливо працювати без широкої мережі регіональних підрозділів і безлічі 
фахівців, які виїжджали для огляду полів і будівель потенційних і діючих 
позичальників. Але, в силу обставин, банки все більше покладаються на збір 
необхідної інформації віддаленими методами, зокрема, на супутникову і аеро-
зйомку, агрегацію даних з відкритих джерел. Це, в свою чергу, сприяє розвитку 
сервісного сектора економіки [3]. 

Якщо не брати до уваги послуги, пов’язані з фізичною передачею чого-
небудь (наприклад, готівки або металевих злитків), то перехід банків в цифру 
обмежений тільки законодавством і рівнем розвитку цифрових державних 
сервісів. 

З одного боку, наше законодавство передбачає електронні документи, а в 
минулому році доступною стала віддалена верифікація клієнтів (раніше була 
потрібна особиста присутність клієнта або його представника). З іншого боку, 
перший договір з банком клієнт може підписати виключно власноруч на папері 
або кваліфікованим електронним підписом (КЕП) в електронному вигляді. На 
практиці ж мало хто з фізосіб має КЕП, тому все одно доводиться зустрічатися 
зі співробітником банку особисто. І таких нестиковок безліч [4]. 

Однак, цифровізація тепер в пріоритеті не тільки у банків, а й у держави. 
Ми тісно працюємо з НБУ і Мінцифри над перетвореннями, які вже в 
найближчий рік-два дозволять значно скоротити необхідність використання 
паперу і особистих візитів. Відвідування банку має бути правом клієнта за його 
бажанням, а не обов’язком через неможливість вирішити питання дистанційно. 

Основним трендом продовжить бути прискорена діджиталізація. До цього 
підштовхують багато факторів, а не тільки пов’язані з коронавірусом 
обмеження. 

Так чи інакше, процентні ставки, а разом з ними і процентна маржа банків 
(різниця між депозитними і кредитними ставками), поступово знижуються. При 
цьому вимоги до управління ризиками, комплаєнс і фінансового моніторингу 
не стають легшими. Відповідно, потреба в посиленні операційної ефективності 
буде тільки зростати. Особливо важливою стає здатність отримувати і 
обробляти великі масиви інформації, швидко приймати рішення і мінімізувати 
помилки. 

Крім того, очікуються значні зміни в законодавстві про платіжні послуги, 
початок епохи «відкритого банкінгу». У перспективі це посилить конкуренцію, 
але і відкриє нові можливості для оптимізації бізнес-процесів, співпраці з 
компаніями технологічного сектора, розвитку фінтека. 
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У кредитуванні, незважаючи на обмеженість платоспроможного попиту на 
кредити, можна очікувати прискорення зростання в сегментах житлової іпотеки 
і кредитів МСБ. Це зростання може бути не дуже великим в обсягах і знову 
«загубитися» на тлі позбавлення банків від старих проблемних кредитів, але тут 
важлива послідовність і безперервність тренда. Високі темпи прийдуть по мірі 
відновлення економіки і за умови збереження фінансової стабільності в 
довгостроковій перспективі. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ  

В УМОВАХ РИНКУ 
 
За ринкових умов на діяльність бізнесу впливають певні фактори: 

економічні відносини, потреба покращення показників господарювання та 
конкуренція. Результативність управління бізнесом виступає необхідною 
умовою для формування нормального бізнес-клімату в Україні та належного 
функціонування економіки. 

До важливих аспектів ведення бізнесу, зокрема, й  фінансово-економічних, 
в умовах ринку варто віднести наступні питання, що перебувають у полі зору 
суб’єктів його управління:  

1) забезпечення дієвого керівництва обсягами діяльності;  
2) сприяння їх фінансово-інвестиційному забезпеченню;  
3) управління якістю, а також узгодження таких параметрів із ціновими 

характеристиками бізнес-продукту;  
4) створення дієвих мотиваційних механізмів реалізації адекватної системи 

стратегічних змін;  
5) реалізація відповідних стратегій в фінансовій діяльності.  
Якщо говорити про фінансово-економічні аспекти управління бізнесом за 

умов ринку, то їх розумінню сприятиме аналіз певного, окремо взятого виду 
підприємницької діяльності. Для прикладу можна взяти туристичний бізнес, що 
належить до таких видів діяльності, які вимагають присутності сприятливих 
економічних умов для розвитку і залучення значних обсягів фінансових 
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https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1
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https://banker.ua/uk/projects/olena-korobkova-nabu/
https://uakey.com.ua/faq/shho-take-kvalfkovanij-elektronnij-pdpis-kep
https://uakey.com.ua/faq/shho-take-kvalfkovanij-elektronnij-pdpis-kep
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ресурсів. Управління таким бізнесом потребує дослідження фінансового 
складника його функціонування.  

Важливим фінансово-економічним аспектом управління і функціонування 
туристичного бізнесу є забезпечення фінансовими ресурсами підприємств 
туризму, що переважно належать до малих, яким притаманні проблеми із 
власними фінансовими ресурсами; також туроператорам потрібен значний 
обсяг оборотних засобів з метою оплати послуг готелів й транспортних 
компаній перед туристичним сезоном. В такому разі джерелом поповнення 
основного капіталу можуть виступати довгострокові кредити, одержання яких 
наразі є доволі складним. 

До основних напрямів політики фінансування туризму належать прямі та 
непрямі джерела фінансування. До прямих джерел відносяться власні ресурси 
підприємств, місцевий бюджет та позабюджетні джерела фінансування 
соціального туризму. До непрямих джерел належать залучений капітал, головно 
позиковий, засоби приватного й іноземного капіталу та засоби громадських 
організацій тощо. За умов виходу з фінансово-економічної кризи й обмеження 
можливостей в наданні прямої фінансової підтримки повинно відбуватись 
збільшення ролі непрямих форм фінансової підтримки (зменшення ставок 
окремих видів податків та зборів, встановлення пільг тощо). 

Чинником, що визначає суму прибутку в якості кінцевого результату 
управління діяльністю туристичного бізнесу, виступає розмір доходу, що ним 
формується в процесі своєї діяльності. Дієве функціонування туристичного 
підприємництва є можливим лише за умов безперервного забезпечення руху 
грошових коштів. При цьому надходження грошей є доходом, а їх 
використання є витратами. Дуже важливо, щоб доходи перевищували витрати 
та забезпечували одержання прибутку. Як зазначають Ю. А. Бондар та  
К. Є. Друзенко, покращення процесів ефективного функціонування 
туристичного бізнесу та формування обґрунтованих фінансових дій із 
урахуванням невизначеності зовнішнього середовища має базуватись на 
розробці системи стратегій фінансового розвитку й функціонування 
туристичних підприємств [1, с. 146].  

Важливим фінансово-економічним чинником управління бізнесом за умов 
ринку є економічна безпека. На думку М. О. Горбашевської, об’єктом безпеки 
підприємства, головно, фінансової й економічної, виступає уся система її 
повноцінного функціонування [2, с. 196]. Варто зауважити, що фінансова 
безпека виступає найбільш важливим елементом економічної безпеки за умов 
ринку. Вона включає у себе ряд питань масштабу національної економіки, що 
потребують постійного відстежування з боку суб’єктів управління бізнесом. 

До таких питань фінансової безпеки слід віднести: стан фінансів та 
фінансових інститутів, що при ньому забезпечується гарантований захист 
економічних інтересів; гармонійний та суспільно спрямований розвиток 
економіки в цілому, фінансової системи та усієї сукупності фінансових 
процесів, а також відносин в державі; готовність і здатність фінансових 
інституцій формувати механізми реалізації й захисту інтересів розвитку 
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національних фінансів; підтримання соціально-політичної стабільності соціуму; 
створення належного економічного потенціалу та фінансових умов з ціллю 
збереження єдності й цілісності фінансової системи навіть за 
найнесприятливіших варіантах розвитку зовнішніх та внутрішніх процесів, а 
також дієвого протистояння зовнішнім та внутрішнім загрозам фінансової 
безпеки.  

Важливою в контексті управління бізнесом та його безпеки є розробка 
концептуальної моделі фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів 
підприємства. При цьому, як зазначають І. П. Отенко, Р. П. Шкребень та  
М. В. Харнам, провідною ідеєю зазначеної моделі є положення про те, що 
економічна безпека виступає обов’язковим елементом системи управління 
розвитком підприємства, а через це охоплює цілі стратегічного управління й 
такі, що належать до специфічних для поточного управління бізнес-процесами 
підприємства [3, с. 423].  

Отже, важливим фінансово-економічним чинником управління бізнесом за 
умов ринку є економічна безпека. Неподоланість загроз фінансово-економічної 
безпеки спричиняє відсутність інтересу в довгострокових капіталовкладеннях у 
інновації. Вказане є значною проблемою, що має бути подоланою, адже 
інвестиції є дієвим інструментом при функціонуванні, розвитку бізнесу та 
здійсненні управління низкою його фінансово-економічних аспектів за умов 
ринку.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Комерційні банки відіграють основоположну роль у розвитку бізнесу, 

відтак, їх діяльність неможлива без відповідного ресурсного забезпечення. 
Наявність достатніх і стабільних джерел надходжень є першочерговим 
завданням, необхідним для належного функціонування. Саме завдяки 
залученим ресурсам банківські установи здійснюють свої активні операції та 
кредитують бізнес. Тому проблема ефективного і збалансованого формування 
ресурсної бази, необхідної для забезпечення надійності та результативності 
банківської діяльності, є особливо актуальною. 
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Оскільки визначальною складовою залучених ресурсів комерційних банків 
є депозити, то для кожної банківської установи необхідна розробка заходів 
щодо регулювання та оптимізації відносин з клієнтами з приводу залучення 
коштів на депозитні рахунки. Управління процесом залучення цих зобов’язань 
потребує реалізації депозитної політики. Вона є невід’ємною складовою 
механізму банківського менеджменту, оскільки визначає та регулює процес 
акумуляції вкладів і подальше їх спрямування в активні операції. 

Депозитна політика є багатогранним економічним поняттям, тому в 
науковій літературі немає єдиного підходу до розуміння її сутності (табл. 1). 
Т. Андрушків пропонує розглядати депозитну політику як стратегію і тактику 
щодо залучення коштів вкладників та інших кредиторів і визначення 
найефективніших їх комбінацій [1, с. 3]. Натомість, інший підхід використовує 
М. Олексенко. На його думку, депозитна політика є комплексом заходів з 
формування депозитного портфеля, а також багатоманітними формами і 
методами щодо реалізації на ринку депозитних вкладів [2, с. 166]. 

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «депозитна політика» 
Ключові 

слова Автори Визначення 

Стратегія і 
тактика 

Т. Андрушків, 
О. Бортош, 

Р. Коцовська 

Стратегія і тактика банку щодо залучення грошових 
коштів вкладників та інших кредиторів і визначення 
найефективнішої комбінації таких джерел 

Система 
заходів 

М. Олексенко, 
Н. Тертична 

Комплекс заходів з формування депозитного портфеля, 
а також багатоманітні форми і методи щодо реалізації 
на ринку депозитних вкладів 

А. Бабицький Система заходів щодо залучення вкладів і управління 
ними – формування резерву, використання певної 
частини депозитів для видачі кредитів та позик, інші 
операції з банківськими вкладами 

Політика Е. Московець, 
Л. Мочалова, 

Р. Герасименко 

Політика у сфері залучення банком тимчасово вільних 
грошових коштів юридичних і фізичних осіб у вклади 
або на певний термін, або на вимогу  
Банківська політика щодо залучення грошових коштів 
вкладників у депозити (вклади) та ефективного 
управління процесом залучення цих коштів 

Механізм А. Синяк, 
І. Горчакова 

Механізм реалізації інтересів усіх суб’єктів депозитного 
ринку, спрямований на оптимізацію витрат щодо 
залучення коштів на депозитному ринку за умови їх 
ефективного використання  

 
А. Синяк трактує депозитну політику як механізм реалізації інтересів усіх 

суб’єктів депозитного ринку, спрямований на оптимізацію витрат щодо 
залучення коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного використання 
[3]. Цікавим з наукової точки зору є визначення депозитної політики  
В. Є. Волохатої, а саме системи управлінських рішень, програми дій або 
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документу, що містить напрями діяльності банку в галузі проведення 
депозитних операцій [4, с. 310].  

На наш погляд, найбільш вдалим є визначення І. Мельникової як 
комплексу заходів щодо формування асортименту високоякісних депозитних 
послуг, різноманітних форм та методів залучення коштів з метою гарантування 
стійкості та надійності депозитної бази для забезпечення конкурентних переваг 
комерційного банку на фінансовому ринку [5, с. 197]. Автором акцентується 
увага на необхідності завоювання комерційним банком конкурентних позицій 
на фінансовому ринку, оскільки конкурентна боротьба за потенційні депозитні 
кошти триває не тільки між банками, а й серед інших фінансових інститутів. 

Значна кількість науковців пропонує розглядати депозитну політику 
комерційного банку як в широкому, так і вузькому значенні. Зокрема, 
С. Шульков вважає, що діалектичний підхід до дослідження теоретичних і 
прикладних аспектів депозитної політики, її суб’єктивності та об’єктивності 
диктує необхідність розгляду їх в комплексі, а саме – як єдності 
протилежностей [6, с. 178]. 

У широкому розумінні депозитна політика визначається як стратегія і 
тактика банку при здійсненні ним діяльності щодо залучення ресурсів з метою 
повернення. Депозитну політику у вузькому розумінні переважно 
характеризують як стратегію і тактику банку в організації депозитного процесу 
з метою забезпечення його ліквідності. Відповідно до першого підходу, 
депозитна політика є системою управлінських рішень щодо регулювання 
депозитного процесу в банку, а згідно з другим – набір дій щодо залучення 
депозитних ресурсів та їх достатності для здійснення активних операцій 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Широке та вузьке розуміння поняття «депозитна політика» 

 
Таким чином, аналіз спільних і відмінних рис у визначеннях дав змогу 

узагальнити й охарактеризувати трактування депозитної політики як системи 
заходів формування та управління залученими ресурсами економічних 
суб’єктів, а також визначення та формування оптимальної структури 
депозитної бази банку для забезпечення його ефективного функціонування на 
ринку фінансових послуг. Роль депозитної політики полягає у визначенні 

Депозитна політика 

У вузькому розумінні В широкому розумінні 

Стратегія і тактика банку при 
здійсненні ним діяльності 
щодо залучення ресурсів з 
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пріоритетних напрямів розвитку та вдосконалення банківської діяльності в 
процесі акумулювання грошових ресурсів. 
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ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
В ринкових умовах суттєвішим  для кожного господарюючого суб’єкта є 

результативність та успіх, що грунтують доцільність його існування, обраний 
кращий напрям діяльності, вірно сформована стратегія, яка приносить очікувані 
плоди та виправдовує вкладені кошти. Тобто досягнення підприємством 
власної мети свідчить про його здатність виживати та утримувати здобуті 
провідні позиції на ринку. Але основою досягнень підприємства є вміння 
знаходити і узагальнювати характеристики його власної діяльності та 
порівнювати з характеристиками діяльності інших підприємств, щоб у 
подальшому усвідомлювати можливості досягнення мети і отримання 
результатів. Тому виникає необхідність в дослідженні загальних та властивих 
характеристик, які застосовуються в управлінні підприємством і, водночас, 
виділенні чинників, які сприяють досягненню поставленої мети в процесі 
господарської діяльності. 

Тому дослідження організаційної структури сфери діяльності визначається 
складом та взаємозв’язками її елементів і підсистем, а також зв’язками з 
зовнішнім середовищем. Розрізняють просторову (розташування елементів 
системи в просторі) і часову (послідовність змін у часі стану елементів і 
системи в цілому) структури виробничих систем, що тісно взаємопов’язані і 
взаємозалежні. 
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У кожній сфері діяльності, зокрема, суб’єктів підприємництва, система 
управління зазнає постійних змін і перебуває у динамічній рівновазі, що 
забезпечується її структурою [1, c. 32]. 

Під впливом різних факторів стан кожної сфери діяльності змінюється. При 
цьому важливе значення мають параметри, завдяки яким формується 
інерційність організаційної структури та встановлюються напрями 
цілеспрямованого розвитку сфери діяльності. 

Процеси побудови організаційної структури досліджувалися у працях  
М. О. Бєсєдіна, Н. І. Кабушкіна, О. Є. Кузьміна, М. М. Мартиненка,  
В. М. Нагаєва, Г. В. Осовської та ін. Але більш конкретні дослідження щодо 
формування організаційної структури відбувалися на практиці багатьох 
вітчизняних і зарубіжних підприємств. Тому виникає потреба у повному 
обгрунтуванні організаційної структури всередині організації як засобу для 
досконалості системи управління разом із тими елементами, які здатні діяти як 
спільно між собою, взаємодоповнюючи один одного, так і окремо. 

Органiзацiйна дiяльнiсть як один з видiв людської дiяльностi iснує в 
системах «людина – група людей», «органiзатор – група» [2, c. 50]. Вона є 
складовою частиною практичного управлiння людьми, цiлеспрямованого 
впливу суб’єкта-органiзатора на об’єкт-керовану групу. Таким чином, вивчення 
закономiрностей органiзацiйної дiяльностi входить до проблем науки 
управлiння, є одним з її предметiв, психологiчнi аспекти якого i є змiстом даної 
теми. Психологiя органiзацiйної дiяльностi є складовою психологiї управлiння, 
одним з її роздiлiв. 

Велика практична значущiсть органiзацiйної дiяльностi, її психологiчна 
сутнiсть, актуальнiсть дослiдження в умовах ринкової економіки безсумнiвні. 
Адже будь-яка трудова дiяльнiсть, iндивiдуальна чи колективна, потребує 
людей, якi на професiйному рiвнi могли б здiйснювати процес управлiння, 
органiзацiї людей, тобто менеджерiв. 
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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Швидкі темпи міжнародної інтеграції, розвиток світових ринків 

посилюють невизначеність функціонування українських підприємств та ризики 
їх господарювання. За цих умов актуалізується необхідність пошуку 
ефективних управлінських рішень, прогнозування та планувався, використання 
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дієвих інструментів проактивного управління як окремими сферами діяльності, 
проєктами, так і підприємством загалом. 

Відсутність на даному етапі розвитку економіки системності у зниженні 
невизначеностей та ризиків підприємницької діяльності, вирішенні поставлених 
проблем викликає необхідність розробки цілого ряду теоретико-методичних і 
науково-практичних питань щодо передбачення ситуації, врахування чинників 
впливу, обґрунтування дій «на випередження», зниження ризиковості – 
проактивного управління підприємством. Актуальність зазначених проблем, їх 
недостатня розробленість для сучасних умов виробництва, велика практична 
значимість і визначили вибір теми дослідження. 

За останні роки управління ризиками в економічних процесах зазнало 
значних революційних змін. Природа виникнення та існування ризику дедалі 
більше визначається сучасними інструментами впливу, серед яких значний 
вплив мають сучасні технології та різноманітні джерела інформації та 
інформаційні ресурси. Відповідно, для аналізу сучасних ризиків та їх 
запобіганню, сучасна економіка, в тому числі і ризик-менеджмент, має 
адаптовуватись та використовувати відповідні технології та концепції. Природа 
виникнення загроз вже не має локального характеру, так як всі національні 
економіки дедалі більше поглинаються процесами інтеграції, що посилює 
взаємний вплив. Перед ризик-менеджментом постають нові завдання у 
структуруванні та дослідженні новітньої природи ризику, який виходить за 
межі звичних підходів в управлінні та має в своїй основі міжнародні 
характеристики, що спричиняє вимоги коригування управління ризиками в 
цілому.  

Постає проблема зміни існуючих та обґрунтування нових моделей, 
способів і технологій управління підприємством в постіндустріальній, 
інформаційній, технологічній інтеграційній економіці. Зарубіжними та 
вітчизняними дослідниками вивчались і вивчаються питання поведінки 
підприємства в інформаційній економіці, виокремлюються інші форми 
управління, які відмінні від класичних реактивних підходів [1; 2; 3].   

Разом із концепціями ризик-менеджменту сучасне світове 
макроекономічне середовище акцентує увагу на проактивному управлінні 
ризиками, вирізняючи з-поміж реактивного та адаптивного управління. 
Характеристика багатьох нових форм ризиків здебільшого не дозволяє 
використовувати традиційні методи управління, а реактивне управління 
здебільшого не завжди здатне оцінити масштаб впливу загроз в умовах 
інтеграційних процесів.  

Генезис інтеграційних процесів поглиблює взаємозв’язок між такими 
поняттями як «ризик» та «криза». Виникає складна схема причино-наслідкових 
факторів, механізмів передачи та ескалації, процесів, які направлені на 
мінімізацію впливів ризику, застосування функції контролю, що без сумніву 
характеризує сучасний вплив ризику з точки зору всеохоплюючого та 
трансграничного феномену [2].     
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Якщо термін «ризик» розглядати як потенційну можливість настання 
ймовірних подій, що викликають певні матеріальні втрати в результаті впливу 
на господарську діяльність підприємства [1; 3], тоді можливо зробити висновок, 
що з метою уникнення витрат та мінімізації впливу ризикових факторів 
необхідно попередити ймовірність подій.  

Попередні підходи в управлінні ризиками на підприємстві базувались в 
більшості на реактивному та адаптивному управлінні. Такі підходи 
передбачали створення каскадної ієрархії системних рівнів, які починались від 
аналізу подій до прогнозування. Відмінність інноваційного підходу 
проактивного управління ризиками ставить на перший план прогнозування 
подій, які становлять або можуть становити загрозу підприємству, що має в 
основі видимі переваги перед динамічними змінами світової економіки [3; 4]. 
Проактивне управління фокусує увагу на стратегії передбачення та прораховує 
перспективні моделі. Генезис інтеграції має трансграничний характер, тому 
події у світовій економіці мають комплексний вплив на всіх учасників 
міжнародних відносин.  

Концептуальній підхід у формуванні ефективного використання ризик-
моделей вимагає інноваційних рішень.  

Зміни, що здійснюються для усунення можливої загрози до її виникнення, 
є елементом проактивного сучасного підходу. Разом з тим, в основі ризик-
менеджменту також важливо виділити поняття «стійкості» або «стабільності» 
підприємства.  

Концепція «стабільності» передбачає формування основних елементів та 
цінностей для рівноваги підприємства, разом з тим не виключаючи 
необхідності гнучкої стратегії розвитку.  

Рівновага системи визначається як здатність підприємства повернутись у 
бізнес-процес після процесу впливу ризику. При цьому під дією факторів 
впливу ризику рівновага підприємства не означає повернення до попередніх 
принципів.  

Точки рівноваги можуть бути змінені, але в широкому контексті в системі 
має бути стабільний бізнес-процес, тобто постійний бізнес-процес, постійне 
функціонування підприємства.  

Ключові елементи управління ризиками мають фокусуватись як на 
динамічній системі ефективного управління та гнучкій системі контролю, так і 
на базових аспектах рівноваги, тобто забезпечення стабільності 
функціонування системи післі ризику. Тому у проактивному управлінні 
ризиками концепції прогнозування та попередження та відновлення бізнес-
процесів після впливу негативних факторів є важливим атрибутом процесу 
планування загалом.  

Узагальнюючи, слід зазначити, що сучасні методи та підходи ризик-
менеджменту передбачають побудову моделей управління ризиками за 
наступними принципами: 



158 
 

1) Проактивне управління має в основі аналіз та оцінку потенційних загроз, 
тобто зменшення рівня невизначеності майбутніх негативних процесів методом 
ідентифікації ризиків з метою уникнення їх впливу.  

2) Мінімізація ризикових подій з метою зменшення витрат та отримання 
максимального прибутку.  

3) Акцентування уваги, що кожен етап розвитку підприємства має 
відповідні загрози та фактори ризику, починаючи від локального середовища 
до міжнародного ринку, відповідно, в основі управління лежить 
альтернативний підхід.  

4) Використання якісних (експертні прогнози, аналіз факторів та чинників) 
моделей та кількісних (розрахунок чуттєвості критеріїв ефективного 
функціонування) моделей в процесі аналізу ризикових подій.  

5) Визначення ситуації, в яких виникають небезпечні, ризикові події. Це 
може бути політичний вплив, зовнішньоекономічний вплив, обмеження 
ембарго та санкцій, інтеграційні економічні процеси, тощо.  

6) Зменшення впливу негативних факторів, які в більшій мірі мають 
характер невизначеності (коливання ринку, політичні процеси, екологічні 
катастрофи, форс-мажорні обставини).  

Загалом, процес управління ризиком не є індивідуальною функцією, а має 
загальний характер, що передбачає залучення системи в управлінні та 
контролю з метою зменшення негативних ефектів від реалізації зовнішніх 
ризикових факторів.  

Хоча ризик-менеджмент базується на певних визначених принцпах, цей 
процес має свою специфіку на кожному рівні контролю та вимагає здебільшого 
необхідність попередити, ніж реагувати, на виникнення негативних подій. 
Тому, враховуючи динамічні інтеграційні процеси, які прямо або 
опосередковано мають значний вплив на національні економіки країн, 
формування принципів проактивності як сучасний підхід ризик-менеджменту, є 
важливим етапом в модернізованому підході управління ризиками.  

 
Список використаних джерел 

1. Sharko M., Shpak N., Gonchar O., Vorobyova K., Lepokhina O., Burenko J. Methodological 
Basis of Causal Forecasting of the Economic Systems Development Management Processes Under 
the Uncertainty. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making, 2020. 
(Advances in Intelligent Systems and Computing). https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3  
2. Толпежніков Р. О. Управління змінами сукупного потенціалу підприємства. Ефективна 
економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4930 
3. Gonchar O. І., Filipishyn I. V., Shcherbina O. S. Information systems as an instrument for the 
enterprise potential development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 4 (12). Ч. 2. P. 16-21. 
4. Guy M. Merritt, Preston G. Smith. Proactive Risk Management: Controlling Uncertainty in 
Product Development. URL: https://www.bookdepository.com/Proactive-Risk-Management-Guy-
M-Merritt/9781563272653 

 
 
 
 

https://www.springer.com/series/11156
https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4930
https://www.bookdepository.com/author/Guy-M-Merritt
https://www.bookdepository.com/author/Preston-G-Smith
https://www.bookdepository.com/Proactive-Risk-Management-Guy-M-Merritt/9781563272653
https://www.bookdepository.com/Proactive-Risk-Management-Guy-M-Merritt/9781563272653


159 
 

Ткач Д. Е. 
Науковий керівник: Файчук О. В., к.е.н., доц. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Лещенко М. А. 

Науковий керівник: Тринчук В. В., к.е.н., доц. 
Державний податковий університет 

 
СТРАХОВА ЕКОСИСТЕМА ЯК НОВИЙ ТРЕНД ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Сучасні виклики глобальної економіки, зокрема, наслідки від пандемії 
Covid-19 [1, с. 4] та стрімке формування постіндустріальної моделі суспільства 
ХХІ ст. на принципах діджиталізації [2], вимагають побудови 
високоефективного інституційного середовища, яке б сприяло міжгалузевій 
конвергенції [3, с. 38] компонентів національних економічних систем і 
забезпечувало мінімізацію ризиків фінансово-господарської діяльності. 
Вирішенням проблеми може стати імплементація страхової екосистеми. 
Остання являє собою сукупність взаємопов’язаних послуг, очолюваних 
страховою організацією (ініціатором міжгалузевої конвергенції), об’єднаних 
єдиним брендом, дизайном та іншими аксесуарами діяльності, що створює 
певну економічну цінність [4, с. 47]. Варто зазначити, що певні передумови для 
становлення фінансових та страхових екосистем в нашій державі вже 
закладено, насамперед, у наступних нормативно-правових документах: 
Стратегія розвитку FinTeh в Україні до 2025 року [5] та Біла книга «Майбутнє 
регулювання ринку страхування» [6]. 

Страхова екосистема реалізує принцип «win-win», надаючи всім своїм 
учасникам переваги завдяки унікальним особливостям:  

− ініціатором створення й очільником страхової екосистеми виступає 
страхова компанія (або група страхових компаній); 

− учасниками можуть бути не лише суб’єкти страхового бізнесу, а й 
підприємства-представники найрізноманітніших сфер діяльності, у т.ч. 
стартапи. Наприклад, ще у 2015 р. стартап Lemonade, був залучений до 
страхової екосистеми «Home & Renters», що пропонує використання штучного 
інтелекту для більш точної оцінки страхових ризиків [7]; 

− матеріальною базою ведення бізнесу в екосистемі є сучасна електронна 
платформа, яка включає не лише ІТ, але й ІТ-платформи та мережі. 
Використання високоефективних різноманітних інформаційних технологій 
(Insurtech) [8, с. 35] створює можливості для формування всередині екосистеми 
різноманітних бізнес-моделей для організації спільної діяльності, створення 
спеціальних політик для споживачів тощо. Більше того, використання новітніх 
цифрових та інформаційних технологій, таких як Blockchain, IoT., AI, 
оформлення полісів, андерайтингу, управління претензіями, перестрахування 
сприяє формуванню безперервного ланцюга вартості страхового продукту та 
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забезпечує високе зростання ефективності як самої страхової компанії – 
ініціатора створення страхової екосистеми, так і інших її учасників; 

− персоналізація, тобто самостійність у створенні набору продуктів, 
виходячи з індивідуальних потреб [9]. 

Як результат, страхова екосистема передбачає акумулювання таких 
основних вигод: 

1) ініціатор (очільник) страхової екосистеми отримає від партнерів частину 
доходів, яку вони йому сплачують за надану можливість працювати у даному 
високоефективному середовищі. Наприклад, дохід, який отримує російська 
фінансова (банківська) екосистема «Сбербанк», лише наполовину 
забезпечується роботою Ощадбанку, тоді як інша половина доходу екосистеми 
надходить від її партнерів [10]. Фактично можемо вести мову про вищий рівень 
інтеграції банківського і страхового капіталу [11] саме  на основі ІТ-платформи; 

2) модифікація стратегії страховика, що ініціює створення страхової 
екосистеми. Мається на увазі, що стратегія залишається клієнтоорієнтованою, 
але спектр пропонованих послуг і продуктів, а також клієнтська база 
розширюється; 

3) економія ресурсів, пов’язаних зі створенням або розвитком власного 
бізнесу, навіть не пов’язаного зі страхуванням; 

4) можливість отримувати різноманітну інформацію та купувати не тільки 
страхові продукти та послуги, а й продукти та послуги всіх партнерів цієї 
страхової екосистеми; 

5) посилення фінансового захисту від ризиків, що виникають у всіх сферах 
суспільного розвитку, що сприяє підвищенню його ефективності та є 
надзвичайно важливим в умовах постійного збільшення переліку ризиків; 

6) сучасна електронна база для ведення бізнесу в страховій екосистемі 
безпосередньо сприяє цифровізації функцій страховика, а також створенню та 
використанню нових цифрових та інформаційних продуктів у страхуванні, які 
через страхову екосистему охоплюють весь національний страховий ринок; 

7) розвиток страхового ринку внаслідок входження в екосистему пасивних 
учасників, діяльність яких пов’язана зі страховою інфраструктурою або тими 
видами діяльності, в яких зацікавлений страховий бізнес; 

8) приплив ресурсів у сферу страхування від пасивних учасників 
екосистеми, які займаються будь-якою іншою діяльністю; 

9) можливість додаткової співпраці страховика з тими учасниками 
екосистеми, діяльність яких також сприятиме розвитку страхового ринку, а 
отже – розвитку страхової інфраструктури (наприклад, оцінка ризиків та 
експертиза медичного обладнання, обслуговування хворих і літніх людей 
тощо.) 

Проте, впровадження страхових екосистем може мати й очевидні 
потенційні недоліки для страхової галузі. Так, створення лише однієї 
національної страхової екосистеми може призвести до монополізації, що 
безумовно, супроводжуватиметься погіршенням умов страхування клієнтів. 
Вирішенням цієї проблеми має стати формування кількох страхових екосистем, 
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що забезпечить конкуренцію. Більше того, створення кількох екосистем 
сприятиме розвитку не лише страхового сегменту фінансового сектору 
економіки, а й усіх інших сегментів та секторів національної економіки, з яких 
інші господарюючі суб’єкти приєднаються до страхових екосистем і стануть 
пасивними їх учасниками. 
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СЕРЕДНЬОГО І МАЛОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
У багатьох країнах світу малий та середній бізнес є невід’ємною частиною 

економіки та формує рівень ВВП. В ринковій економіці України середній і 
малий бізнес відіграє важливу роль та сприяє розв’язанню численних проблем 
суспільства. Зокрема, він допомагає у розв’язанні проблем зайнятості 
населення, покращує збільшення експортного потенціалу та надходження на 
внутрішній ринок споживчих послуг і товарів. Однак, на середній і малий 
бізнес в нашій державі впливають негативні фактори, які знижують його 

https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025
https://www.sberbank.ru/ru/ecosystem
https://doi.org/10.3390/su122410316
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розвиток. Основними причинами гальмування розвитку середнього та малого 
бізнесу в Україні є: 

– неопрацьованість законодавства як з питань розвитку середнього і 
малого підприємництва, так і підприємництва в цілому; 

– високі податки, що змушує деяких суб’єктів середнього та малого 
бізнесу йти в тіньову економіку;  

– недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка 
середнього і малого бізнесу; 

– відсутність дієвого механізму реалізації державної політики щодо 
підтримки середнього і малого бізнесу; 

– недосконалість системи обліку та статистичної звітності середніх і 
малих підприємств; 

– обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення; 
– недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності; 
– відсутність стимулів для інвестицій; 
– психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових 

перетвореннях серед окремих верств населення [3]. 
На сьогоднішній день створено багато програм, які спрямовані на 

допомогу і розвиток середнього й малого бізнесу. Влада багатьох країн 
допомагає суб’єктам середнього і малого бізнесу, які є активними у житті та 
політиці держави і надають велику кількість робочих місць для соціально 
незахищених верств населення. Допомога малому бізнесу здійснюється 
відповідно до регіональних та місцевих програм підтримки малого 
підприємництва, які затверджуються на законодавчому рівні. В США основною 
програмою підтримки для малого бізнесу є «Small Business Administration» [1]. 

В Україні за останній час запроваджено такі програми:  
– «Підтримка малого і середнього бізнесу»; 
– «Підтримка агробізнесу»; 
– «Інформаційна підтримка бізнесу»; 
– «Податкові преференції»;  
– «Кредитні канікули» [4]. 
У всесвітніх практиках є такі напрями державної підтримки малого 

бізнесу: 
– допомога фінансами;  
– система державних закупівель;  
– надання консультативної та технічної допомоги. 
Т. С. Морщенок вважає, що до найважливіших напрямів підвищення 

ефективності системи та процесів управління на підприємствах малого та 
середнього бізнесу можна віднести: 

– вдосконалення організаційної структури управління підприємством; 
– раціоналізацію інформаційної системи та документообігу; 
– підвищення кваліфікації працівників, зокрема, управлінських кадрів; 
– використання інструментарію стратегічного управління під час 
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планування діяльності та розвитку бізнесу тощо [2]. 
На нашу думку, державна підтримка малого та середнього бізнесу в 

Україні допоможе створити умови для покращення ринкових відносин, а в 
подальшому забезпечить в країні сталий розвиток. Ми вважаємо, що потрібно 
реформувати податкове законодавство, тобто впровадити зрозумілу та просту 
систему нарахувань і оплати податків, впровадити ефективну систему пільг. 
Державі необхідно залучати представників малого та середнього бізнесу до 
проведення економічних програм. Даний взаємозв’язок створить відповідність 
діючого законодавства із метою і принципами державної підтримки суб’єктів 
середнього і малого бізнесу. 

Отже, можна зробити висновок, що українські програми розвитку 
середнього і малого бізнесу необхідно вдосконалювати. Спершу потрібно на 
законодавчому рівні зменшити податковий тиск і врегулювати обмеження для 
суб’єктів бізнесу. Крім цього, методом впровадження законодавчих норм 
потрібно встановити фінансову підтримку, яка на сьогоднішній день є 
недостатньою. Держава в результаті формування ефективної правової бази, 
поліпшення матеріально-технічної підтримки, кадрового та інформаційного 
забезпечення зможе покращити розвиток середнього і малого бізнесу в Україні. 
Тому уряд країни має направити всі свої сили на поліпшення стану середнього і 
малого бізнесу та наближення його до міжнародного рівня. 
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
В сучасних реаліях економічного життя нашої держави мають місце певні 

кризові явища, що зумовлює потребу в пошуку дієвих інструментів в сфері 
оподаткування, які дозволили б своєчасно виявити та попередити негативні 
тенденції розвитку економіки. Попри таке положення, економіка України має 
значний потенціал до зростання, реалізація якого сприятимете розбудові 
економічно стабільної країни. Задля державного розвитку в галузі економіки 
необхідним є стимулювання такої поведінки суспільства, яка б приносила 
користь для самої держави, що є фундаментальною основою як в теорії, так і в 
практиці. З огляду на те, що саме господарюючі суб’єкти виступають носіями 

https://www.sba.gov/
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податкових зобов’язань, логічним є проведення певних заходів з боку держави, 
орієнтованих на активізацію поведінки таких суб’єктів, що дасть змогу 
задовольнити державні потреби у фінансових ресурсах.  

Активне втручання представників державної влади в український бізнес з 
метою підтримки підприємців є вагомим критерієм як його подальшого 
розвитку, так і зростання макроекономічних показників в цілому. З огляду на 
дане положення сьогодні перед Україною постає одне з першочергових 
завдань, яке стосується розробки та реалізації ефективної політики держави в 
сфері оподаткування та підтримки розвитку бізнесу, зокрема, створення гідних 
умов для його розширення та функціонування. 

Проблематика податкового стимулювання розвитку підприємницької 
діяльності розкривається в наукових здобутках багатьох вчених-економістів, 
зокрема, Н. Сірополіса, Л. Герасимчука, Я. Литвиненка, Ю. Іванова,  
Л. Федоришина, А. Крисоватого, М. Платка, С. Дроб’язка, Д. Серебрянського, 
М. Слатвінської, Л. Гаєвської, О. Лук’янчикова, С. Логвіновської, Т. Буй,  
Л. Наумова, С. Теслі, В. Цимбала, Н. Ногінова, О. Василика, А. Соколовської, 
О. Десятнюка та ін. Однак, попри великий обсяг публікацій з даної проблеми, 
залишається багато невирішених питань щодо підвищення рівня державної 
підтримки бізнес-діяльності, її податкового стимулювання та реформування 
податкової системи України таким чином, щоб було можливим створення умов 
для результативної діяльності в даній галузі, що зумовлює актуальність обраної 
теми.    

Передумовою ефективної циркуляції економіки нашої держави, завдяки 
якій Україна зможе інтегруватися в світовий економічний простір, є розвиток 
підприємницької діяльності: активізація бізнес-процесів, підтримка 
підприємницької ініціативи, формування сприятливого бізнес-середовища 
тощо.  Доказові фактори потреби активної роботи держави саме в цій сфері 
простежуються через виконання важливих соціально-економічних функцій, 
реалізація яких можлива завдяки розвитку підприємництва не тільки на 
місцевому, а й на регіональному рівнях, а саме: збільшення надходжень 
капіталу та інвестицій; пожвавлення економічної активності суб’єктів 
господарювання; створення нових робочих місць; збільшення податкових 
надходжень до бюджетів різних рівнів; підвищення рівня доходів населення, 
його добробуту й платоспроможності; формування конкурентного середовища 
тощо [2]. 

На сьогоднішній день учасники категорії малого і середнього бізнесу є 
найбільш активними, попри ситуацію, яка скалася в сфері охорони здоров’я. 
Проте, складнощі, які виникли на тлі поширення пандемії Covid-19, 
стимулюють до пошуку нових шляхів виведення економіки з кризового стану. 
Наразі відновлювати бізнес-діяльність, стимулювати та розвивати її складно, 
проте, цілком можливо за наступних умов: збалансування податкового 
навантаження; підтримка ліквідності платників податків; приділення особливої 
уваги та підтримка саме малого бізнесу; формування партнерських відносин 
між платниками податків та державою. Світова практика показує, що 
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основними напрямами підтримки та розвитку малого бізнесу є підготовка 
висококваліфікованих кадрів для створення малих підприємств, розробка 
належної нормативно-правової бази, фінансова підтримка бізнесу, 
вдосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності. 

На сучасному етапі функціонування підприємництва в Україні варто 
виокремити той факт, що система оподаткування бізнесу повинна бути 
орієнтована на його ефективну та результативну діяльність, що позитивно 
вплине на подальше наповнення бюджетів за рахунок надходження податків. 
Спрощена система оподаткування є одним із інструментів податкового 
стимулювання бізнесу державою. Така система має певні недоліки та, попри це, 
все ж має стримуючу дію на поширення тіньової економіки та стабільно 
високих показників надходжень єдиного податку до бюджету. Українська 
економіка є волатильною, з огляду на це вважаємо доречним прив’язати 
диференційований граничний обсяг виручки до індексу інфляції чи до обсягу 
мінімальної заробітної плати, що сприятиме гнучкості економіки та її 
стабільності [4]. 

Задля підтримки новостворених підприємств ефективним буде 
запровадження повного звільнення від сплати податків на певний термін, що 
сприятиме не тільки спрощенню адміністрування, але й досягненню таким 
підприємством його фінансової самостійності та стійкості. Така перспектива в 
майбутньому забезпечить досить високі показники наповненості українського 
бюджету. Так, наприклад, в Йорданії новостворені підприємства мають право 
на податкові канікули на період шести років, а в Індонезії підприємства, які 
утворюються в галузях економіки, що є пріоритетними, звільняються від 
сплати податків на період від двох до шести років [1].  

Досить цікавим є зарубіжний досвід податкового стимулювання розвитку 
бізнес-діяльності, переймання якого дозволить Україні інтегруватися в світовий 
економічний простір шляхом поліпшення макроекономічних показників та 
економічної ситуації в цілому. Франція: суб’єкти підприємницької діяльності 
підлягають обов’язковій реєстрації як платники ПДВ, проте, вони мають право 
не сплачувати суму ПДВ у разі, якщо обсяг обороту в рік не вище мінімального 
граничного значення; умова реінвестування частини прибутку в розвиток 
підприємства протягом трьох років є обов’язковою для застосування спрощеної 
системи оподаткування та отримання податкових пільг. Болгарія: малий бізнес 
звільняється від сплати ПДВ у разі сплати єдиного річного патентного податку. 
Естонія: якщо прибуток повністю реінвестується у діяльність підприємства, то 
податок на прибуток не сплачується [3]. 

Таким чином, з огляду на вищезазначене, вважаємо, що формування 
доцільної та чітко узгодженої державної податкової політики з системою 
контролю результатів в контексті розвитку та підтримки бізнесу сприятиме 
мінімізації втручання держави в діяльність суб’єктів підприємництва. 
Реалізація ряду пропозицій щодо удосконалення системи оподаткування 
бізнесу дасть поштовх до розвитку не тільки окремої одиниці господарювання, 
але й економіки цілої держави. На нашу думку, втілення зазначених ініціатив 
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більшою мірою залежить від того, на скільки суспільство готове добровільно 
сплачувати податки від своєї діяльності. Формування податкової етики в 
кожного члена суспільства та партнерських відносин між державою і 
платниками податків, посилення усвідомлення сумлінної сплати податкових 
сум суб’єктами господарювання дасть змогу вийти на новий економічний 
рівень в нашій державі. 
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АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У 

ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Невід’ємною складовою фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

господарювання є дебіторська заборгованість, яка НП(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» трактується як сума заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату [1]. В свою чергу, дебітори – юридичні та фізичні особи, які 
внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми коштів, їх 
еквівалентів або інших активів [1]. Таким чином, для функціонування 
підприємства досить важливого значення набуває управління дебіторською 
заборгованістю та аналіз її стану.  

Дебіторська заборгованість виникає внаслідок розрахунків підприємства з 
покупцями та замовниками, з бюджетом, а також з працівниками. Значна її 
частка в загальній структурі оборотних активів знижує фінансову стійкість, 
ліквідність підприємства та підвищує ризик фінансових збитків. 
Недоотримання коштів по дебіторській заборгованості є однією із проблем 
управління нею, що може впливати на обсяг прибутку підприємства і на 
ризики, що з ним пов’язані. 

В умовах інфляції для покупців дебіторська заборгованість є джерелом 
кредитування їх діяльності на дуже вигідній основі, тому що виступає як 
безвідсотковий кредит. Внаслідок цього необхідно застосовувати ефективні 
управлінські дії, спрямовані на регулювання її величини та періодично 
здійснювати її аналіз. Методика проведення аналізу дебіторської 
заборгованості та виявлені в ній недоліки деяких фахівців-науковців 
узагальнено в табл. 1. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/45.pdf
http://91.198.10.12/handle/lib/31480?locale=cy
http://91.198.10.12/handle/lib/31480?locale=cy
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/50.pdf


167 
 

Таблиця 1 
Відображення методики проведення аналізу дебіторської 

заборгованості науковцями [2, с. 136-140] 
Автор Методика проведення аналізу  

дебіторської заборгованості Виявлені недоліки 

Є. П. Гнатенко 

Аналіз динаміки, структури за 
термінами і видами виникнення для 
виявлення прострочених та безнадійних 
боргів, порівняльний аналіз з 
кредиторською заборгованістю 

Проблема вивчення причин 
виникнення кожного виду 
дебіторської заборгованості, 
виходячи із конкретної ситуації на 
підприємстві. 

Т. С. Єдинак 

Аналіз структури та динаміки 
дебіторської заборгованості, 
класифікація видів заборгованості для її 
ефективного управління, визначення 
суми резерву сумнівних боргів 

Проблема диверсифікації покупців 
продукції, суворого планування 
заборгованості, постійного її 
моніторингу та застосування 
сучасних форм її рефінансування 

М. М. 
Нашкерська 

Аналіз дебіторської заборгованості за 
термінами давності, впродовж яких 
здійснюється повернення заборгованості 
шляхом визначення середнього терміну 
отримання платежів, середнього рівня 
інвестування фінансових ресурсів у 
дебіторську заборгованість 

Не знайдено шляхи збалансування 
кредитної політики підприємства та 
інкасації дебіторської 
заборгованості 

П. Я. Попович 

Аналіз стану дебіторської 
заборгованості: динаміка, величина, 
склад і рух. Розглядається сумнівна і 
безнадійна заборгованість. Аналіз 
кредиторської заборгованості 

Проблема розробки узгодження 
кредитної політики підприємства 
стосовно управління дебіторською 
та кредиторською заборгованістю 

Г. В. Савицька 

Аналіз причин зміни дебіторської 
заборгованості. Оцінка її якості та 
ліквідності. Швидкість інкасації 
дебіторської заборгованості. Збитки від 
невчасного її погашення 

Відсутній аналіз кредиторської 
заборгованості та розробка 
узгодження кредитної політики 
суб’єкта господарювання з 
управління заборгованістю 

 
Методологія проведення аналізу та результати аналізу повинні розкривати 

взаємозв’язок між інформацією про стан дебіторської заборгованості за звітний 
період, загальним напрямом зміни суми дебіторської заборгованості, 
прийнятими рішеннями, що дає можливість оцінити результати діяльності 
суб’єкта господарювання, ефективність управлінських рішень за минулі 
періоди та спрогнозувати діяльність суб’єкта на майбутній період [3, с. 54].  

Інформаційною базою для проведення аналізу дебіторської заборгованості 
є фінансова звітність підприємства, а саме: форма № 1 «Баланс» (Звіт про 
фінансовий стан підприємства), що відображає дебіторську заборгованість 
підприємства на певну дату, та форма № 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності», яка містить аналітичну інформацію про даний вид заборгованості. 

Аналіз дебіторської заборгованості передбачає вивчення її структури, 
динаміки та складу та здійснюється для надання інформації користувачам з 
метою прийняття певних управлінських рішень.  

Для проведення аналізу дебіторської заборгованості використовуються 



168 
 

традиційні методики, процедури; розраховуються аналітичні показники, що 
вивчаються в динаміці. Величина дебіторської заборгованості та її динаміка 
визначають характер управлінських рішень у фінансово-господарській 
діяльності суб’єкта господарювання.  

Оскільки дебіторська заборгованість відноситься до досить ліквідних 
активів, то неналежна увага до аналізу стану розрахунків з дебіторами може 
негативно вплинути на реальну оцінку платоспроможності та 
кредитоспроможності підприємства. Основні види аналізу дебіторської 
заборгованості: горизонтальний, вертикальний, аналіз трендів, аналіз 
фінансових коефіцієнтів.  

Аналітики використовують результати аналізу для складання прогнозів, 
що можуть безпосередньо впливати на рішення, які приймають користувачі 
фінансових звітів. 

Для ефективного управління діяльністю суб’єкта господарювання не 
тільки потрібно здійснювати кількісний аналіз показників оцінки поточного 
стану та стратегічно важливих перспектив управління активами підприємства. 
Доцільно застосовувати якісний аналіз. Основне його завдання – це виявлення 
видів продукції та товарів, за якими виникає найбільша питома вага 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги найчастіших клієнтів 
(споживачів, замовників, покупців) підприємства, основних видів продукції, за 
якими найчастіше виникає дебіторська заборгованість [4, с. 85]. 

Отже, аналіз стану дебіторської заборгованості в системі управління 
підприємством передбачає зовнішній і внутрішній аналіз, виявлення ризиків і 
загроз щодо неповернення боргу, визначення середньої величини дебіторської 
заборгованості, її частку у загальній сумі оборотних активів підприємства, 
оцінку дебіторської заборгованості за строками погашення тощо. Своєчасно 
проведений аналіз дебіторської заборгованості дозволяє виявити прострочену 
та сумнівну заборгованість фізичних та юридичних осіб перед підприємством 
та прийняти ефективні управлінські рішення для запобігання безнадійної 
заборгованості та поліпшення стану платоспроможності суб’єкта 
господарювання. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-
ОПЕРАЦІЯМИ НА РІЗНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ РІВНЯХ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Поступовий розвиток економічних процесів пов’язаний з ефективною 
діяльністю різних бізнес-структур. Важливість окресленої тенденції 
проявляється в тому, що економіка країни в цілому формується саме окремими 
бізнес-одиницями, від ефективної діяльності яких залежить її сталий розвиток. 
Водночас, однією із головних проблем сьогодення виступає відсутність 
управлінських та економічних знань, що, своєю чергою, вкрай несприятливо 
впливає на прийняття рішень у господарських відносинах. 

Для визначення фінансово-економічних аспектів управління бізнесом 
доречно, перш за все, з’ясувати сутність об’єкта управління, тобто бізнес-
операцій. Зауважимо, що наразі існує деяка невизначеність у тлумаченні 
зазначеного поняття, що пов’язано з відсутністю законодавчого визначення. В 
українському законодавстві містяться близькі за змістом тлумачення понять 
«господарська діяльність» та «підприємництво», проте, визначення «бізнес-
операцій» у нормативно-правових актах не застосовується. 

Варто звернути увагу, що поняття «бізнес-операція» широко 
використовується в англомовних джерелах з економічного погляду, набуваючи 
рис складової науково-категоріального апарату. Під бізнес-операціями, на 
думку Дж. Тіммса, слід розуміти комерційне підприємництво, у результаті чого 
відбувається продаж товарів або надання послуг [1]. Відтак, під «управлінням 
бізнес-операціями» варто розглядати процес гарантування цілеспрямованого 
впливу суб’єктів управління на діяльність та систему взаємовідносин із 
компонентами зовнішнього середовища для досягнення поставлених цілей. 

Управління бізнес-операціями являється складним та багатокомпонентним 
процесом, який охоплює всі сфери діяльності, наголошуючи на необхідності 
вивчення основоположних способів організації управлінської діяльності у 
конкретній сфері. На думку М. Льюінсона, управління бізнес-операціями – це 
багаторівнева ієрархія рішень, що включає такі функціональні компоненти як: 
стратегія управління бізнес-операціями, що є вищим рівнем управління, 
присвяченим визначенню та плануванню загальних сфер управління бізнесом, 
спрямованих на досягнення вирішальної стратегічної цілі підприємства; 
тактика управління бізнес-операціями – функціональна група, що визначає 
тактичні підходи та засоби реалізації планів, пов’язаних зі втіленням бізнес-
стратегій; безпосереднє здійснення управління бізнес-операціями – включає 
практичні напрями, рішення та процеси, необхідні для реалізації тактичних 
управлінських заходів [2]. Відтак, процес управління бізнес-операціями 



170 
 

здійснюється на таких ключових рівнях: стратегічному, тактичному та 
оперативному. 

Відмітимо, що умовою розвитку бізнес-операцій є потреби та власні 
економічні інтереси, які є складовою частиною потреб. Тому розвиток бізнес-
операцій неможливий без забезпечення належних умов, що забезпечують 
правову базу, конкурентне середовище, ринкову інфраструктуру та стимули для 
бізнесу. Зокрема, такими умовами є (1) незалежність та свобода дій, (2) вміння 
самостійно розміщувати замовлення та вільно розпоряджатися доходами, (3) 
відповідальність за використання ресурсів, (4) потенційні втрати та неефективні 
рішення, (5) конкуренція як результат великої кількості виробників та 
споживачів товарів [3, с. 136-142]. 

Враховуючи, що управління бізнес-операціями є багатогранним, його слід 
розглядати у контексті основних функціональних фінансово-економічних 
напрямків разом з [4, с. 55-62; 5]: 

− фінансово-економічними результатами (передбачає їх оптимізацію, 
тобто досягнення бажаних результатів у бізнесі з оптимальним рівнем витрат); 

− маркетинговою діяльність (побудова ефективної системи комунікації зі 
споживачем, дослідження його потреб, формування лояльності споживачів до 
бізнесу та ін.); 

− виробничою діяльністю (організація виробничої діяльності або 
діяльності із надання послуг, що гарантує забезпечення ресурсами, 
необхідними для ведення бізнесу, організацію основних бізнес-процесів з 
виробництва продукції або надання послуг); 

− фінансовими ресурсами (окреслює ресурсне забезпечення бізнес-
діяльності шляхом визначення потреб у фінансуванні, формування фінансових 
ресурсів з інших джерел, розподілу відповідних напрямів, контролю 
ефективності використання); 

− розвитком (зумовлене необхідністю еволюційних змін у бізнесі шляхом 
визначення ключових пріоритетів розвитку бізнес-структур); 

− інноваційною та інвестиційною діяльністю (визначення пріоритетних 
напрямів інвестиційної діяльності, ефективність інвестицій, управління усіма 
етапами інноваційного процесу); 

− кризовими ситуаціями (через вплив зовнішніх та внутрішніх факторів в 
управлінні бізнесом можуть виникати кризові ситуації, що призводять до 
зниження його конкурентоспроможності та порушення стабільності. Тому 
управління у кризових ситуаціях спрямоване на своєчасне виявлення кризових 
тенденцій, розробку заходів щодо їх запобігання та швидкого усунення). 

Відмітимо, що забезпечення належного рівня безпеки є одним із 
фундаментальних принципів збереження життєздатності у динамічному 
економічному середовищі. Безпека бізнес-операцій є основою підтримки 
стабільної конкурентної позиції, передумовою ефективного функціонування та 
стабільного розвитку [6, с. 244-249]. Відтак, управління безпекою є 
невід’ємною частиною культури ведення бізнесу, а відповідно до сучасних 
поглядів – показником якості управління бізнес-операціями. 
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Таким чином, основною метою управління бізнес-операціями на різних 
інституційних рівнях розвитку економіки є забезпечення сталого та 
ефективного її функціонування, створення надійного потенціалу для розвитку 
та зростання у майбутньому. Управління бізнес-операціями – це організовані 
дії, які забезпечують злагоджене функціонування суб’єкта з метою запобігання 
або усунення загроз діяльності. Відтак, на кожному з інституційних рівнів 
розвитку економіки перспективною є розробка ефективної стратегії розвитку 
управління бізнес-операціями. 
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН: 

ВІД СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ 
 
Однією із основних економічних функцій банків є кредитування їх 

клієнтів. Саме від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні 
функції, багато в чому залежить економічний стан регіонів, що ними 
обслуговуються. Банківське кредитування безпосередньо впливає на розвиток 
бізнесу в країні: сприяє появі нових підприємств, збільшенню кількості 
робочих місць, будівництву об’єктів соціального та культурного призначення. 
Крім того, банківські кредити забезпечують економічну стабільність.  

За статистичними даними Національного банку України, кредити 
становлять близько 60 % всіх активів банку і забезпечують 2/3 усіх його 
доходів (табл. 1 та табл. 2) [1, с. 4]. Вони є найбільш прибутковою, але й 
найбільш ризиковою частиною банківських активів. Основоположні засади 
кредитування, які використовують фінансово-кредитні установи більшості 
країн світу, часто ґрунтуються на принципах, зароджених ще у стародавні часи. 
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Таблиця 1 
Основні показники банків (кредити) (сформовано на основі [2]) 

Назва показника 
Показники на дату, млн грн 

01.12. 
2021 

01.01. 
2021 

01.01. 
2020 

01.01. 
2019 

01.01. 
2018 

01.01. 
2017 

01.01. 
2016 

Активи 1979298 1822841 1493298 1359703 1333831 1256299 1254385 
Кредити, надані 
клієнтам 1067765 960597 1033430 1118 860 1036745 1005923 1009768 

в % до активів 53,95 52,70 69,20 82,29 77,73 80,07 80,50 
кредити, що 
надані органам 
державної влади 

24999 11641 4724 2865 1517 1427 3360 

кредити, що 
надані суб`єктам 
господарювання 

803069 749335 821936 919071 864412 847092 830632 

кредити, що 
надані фізичним 
особам 

239576 199561 206737 196859 170774 157385 175711 

кредити, надані 
небанківським 
фінансовим 
установам 

120 60 33 66 42 20 65 

 
Вивчення досвіду кредитних відносин має значну наукову цінність, 

оскільки дає змогу не лише більш глибоко вивчити економіко-правову природу 
кредитування, а й застосовувати у складних ситуаціях кредитні моделі й 
інструменти, перевірені багатовіковою практикою. 

Таблиця 2 
Доходи банків (сформовано на основі [2]) 

(млн грн)  

Показники 
січень-

листопад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2021 

січень-
грудень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2020 

січень-
грудень 

2019 

січень-
грудень 

2018 

січень-
грудень 

2017 

січень-
грудень 

2016 
ДОХОДИ 243568 250171 243102 204554 178054 190691 

процентні доходи 152248 147743 152954 140803 124009 135807 
 % 62,50 59,10 62,90 68,80 69,60 71,20 
комісійні доходи 83513 70640 62057 50969 37138 31362 
 % 34,30 28,20 25,50 24,90 20,90 16,40 
результат від переоцінки 
та від операцій купівлі-
продажу 

-2688 21507 16225 1853 7224 8243 

 % -1,10 8,60 6,70 0,90 4,10 4,30 
інші операційні доходи 6201 6813 8147 8589 7264 9605 
 % 2,50 2,70 3,40 4,20 4,10 5,00 
інші доходи 3085 2705 2809 1809 1349 3946 
 % 1,30 1,10 1,20 0,90 0,80 2,10 
повернення списаних 
активів 1210 763 909 532 1070 1728 

% 0,50 0,30 0,40 0,30 0,60 0,90 
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Історія виникнення і зародження перших кредитів представлена в працях 
таких вітчизняних та зарубіжних учених, як І. Б. Івасів, М. І. Савлук,  
Д. І. Коваленко, І. О. Лютий, П. С. Роуз, К. Г. Федоров, М. Скржинська та ін. 
Незважаючи на те, що питання виникнення кредиту досліджувалося 
науковцями, питання історії розвитку кредиту саме для конкретних галузей 
економіки на сьогоднішній день ще потребують наукової розробки. 

Кредит є необхідним джерелом розвитку економіки. Це обумовлено тим, 
що для нормального функціонування будь-якого суб’єкта господарювання 
потрібні обігові кошти на різні потреби, однак, через різні обставини їх може не 
вистачати, що зумовлює необхідність кредиту. Основоположні засади 
кредитування, які використовують у своїй діяльності фінансово-кредитні 
установи більшості країн світу, часто ґрунтуються на ідеях і принципах, 
зароджених ще у стародавні часи. 

Середньовічна Франція мала специфічні умови економічного розвитку, у 
тому числі і в питаннях кредитування. Спочатку застосовувалася 
давньоримська формула позики, але широкого поширення вона не набула. 
Найбільшим позикодавцем у ті часи була Церква, але канонічне право 
забороняло стягнення відсотків, вона ж і запропонувала обхідні шляхи цієї 
заборони. Так, ще до отримання позики боржник сплачував кредитору раніше 
обумовлену суму (до 25 % від отриманого в борг), яка не розглядалася як 
відсотки і не прописувалась у договорі позики [2, с. 229]. 

У Київській Русі договори позики, що охоплювали кредитні операції з 
грішми, продуктами і майном, були не лише поширеними, а й досить детально 
врегульованими [3, с. 71]. Договір позики, як і інші цивільні угоди, укладався 
усно і публічно, тобто у присутності свідків, за винятком дрібних позик – до 
трьох гривень. Взяте у борг поверталося з надбавкою у вигляді «присопу» під 
час позики хліба чи «рез» – під час позики грошей [4, с. 33]. 

Достовірних відомостей про існування грошово-кредитної системи в 
Запорізькій Січі немає. З одного боку, це можна пояснити характером суворого 
військового устрою Січі і зневагою запорожців до комерції, з іншого – 
недостатнім розвитком сфери товарно-грошового обміну, переважно 
натуральним способом ведення господарства, а, починаючи з другої половини 
ХVІІ ст. – і впливом грошово-кредитної політики Росії, що полягала у досить 
регулярній грошовій та хлібній платі козакам (щорічно 6-7 тис. крб за 1000 
пудів борошна) [5, с. 11]. 

Виникнення сталих кредитних відносин та зародження банківської справи 
на українських землях мало місце значно пізніше, ніж у Європі – приблизно в 
середині ХVІІІ ст. Традиційні відносини у середовищі російських купців 
передбачали широке застосування кредиту у формі товарної чи грошової 
позики. Але вже, починаючи з другої половини ХVІІІ ст. сільське господарство 
в Російській імперії набуває товарного характеру і основним кредитором 
коштів у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст., була держава в особі державних 
банків та кредитних установ. 
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Грошово-кредитна система Російської імперії початку ХХ ст. не могла 
забезпечити достатньою кількістю кредитних ресурсів. Основним джерелом 
надання кредитів у той час були ощадні вклади населення [6, с. 69]. Фондовий 
ринок на той час ще не сформувався, тому банки не могли здійснювати 
інвестиційні операції, які мають найвищий рівень прибутковості. Російська 
економіка знаходилась у стані значного дефіциту грошових коштів. 

Після революції в жовтні 1917 року банківська справа була оголошена 
державною монополією, а приватні акціонерні банки та банківські контори, які 
існували в той час, об’єднувалися з Державним банком. На основі державної 
власності було створено низку спеціалізованих банків, які обслуговували ту чи 
іншу галузь народного господарства: Будбанк, Всекомбанк (у 1936 р. був 
перетворений у Торгбанк), відділення Зовнішньоекономбанку СРСР, Промбанк, 
Сільгоспбанк, Цекомбанк. Діяльність цих установ та управління ними, 
грошовим обігом та кредитуванням було жорстко централізованим. 

У 1930-1932 рр. була проведена кредитна реформа, основний зміст якої 
полягав у відмові від комерційного банківського кредитування, переході від 
непрямого до прямого кредитування підприємств. У повоєнний період 
законодавство жорстко регламентувало максимальні строки, на які міг 
надаватися кредит. 

У кінці 50-х – на початку 60-х рр. банківська система пройшла ще одну 
реорганізацію,  

Проте, формування національної банківської системи, а разом з нею і 
кредитних відносин безпосередньо пов’язано з набуттям Україною державного 
суверенітету. Основою його стала Декларація про державний суверенітет 
України від 16 липня 1990 р. № 55-ХІІ, яка проголосила, що Українська РСР 
самостійно створює банківську (включаючи зовнішньоекономічний банк), 
цінову, фінансову, кредитну, митну, податкову систему, формує державний 
бюджет, а при необхідності вводить свою грошову одиницю. Реалізація таких 
устремлінь надалі супроводжувалася послідовним прийняттям Верховною 
Радою УРСР значної кількості нормативних актів, якими передбачався 
розвиток кредитних відносин. Найважливішими у належному регулюванні цих 
відносин є Закони України: «Про економічну самостійність Української РСР» 
від 3 березня 1990 р. № 142-ХІ, «Про прийняття Конституції України і введення 
її в дію» від 28 червня 1996 р. № 254/96-ВР, «Про бюджетну систему 
Української РСР» від 5 грудня 1990 р. № 512-ХІІ, а також «Про банки і 
банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. № 872-ХІІ, за яким на базі 
Української республіканської контори Державного банку СРСР створено 
Національний банк України. 

Кредитні операції для сучасного комерційного банку – важливий вид 
діяльності, що приносить основну частину доходу. На сьогодні вони є досить 
різноманітними.  

Отже, різноманіття кредитних операцій дають банкам основну частину 
доходу (табл. 2). Однак, аналіз ситуації у банківській сфері свідчить, що 
більшість банків зазнає значних фінансових втрат у зв’язку з надзвичайно 
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ризикованою кредитною діяльністю та відсутністю спеціального законодавчо-
кредитного забезпечення. Так, за даними НБУ, станом  на 01.12.2021 року 
кредитний ризик за кредитами, виданими АТ «Ощадбанк» юридичним особам,  
у процентному виразі склав 43,4 %. Найбільша доля кредитного ризику 
припадає на боржників 10 класу (84,5 %), найменша – боржників 2-го класу 
(табл. 3). Сумарно найменші процентні ризики при найбільшому сумарному 
кредитному портфелі у позичальників 2-6 класів  (при сумарному кредитному 
портфелі 31271541 тис. грн (83,7 %)  кредитний ризик 2,7 %). 

 
Таблиця 3 

Розподіл кредитів, наданих АТ «Ощадбанк» юридичним особам у 
національній та іноземній валютах, та розміру кредитного ризику за 

класами боржника відповідно до Положення № 351 станом на 01.12.2021 р. 
(сформовано на основі [2]) 

Показники Всього, 
тис. грн 

в т.ч. по класах позичальників 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума кредитної 
заборгованості 87148103 

31
66

85
9 

18
11

30
7 

25
09

59
8 

10
19

66
85

 

41
54

07
2 

12
59

98
79

 

44
33

89
 

27
08

34
0 

12
20

47
57

 

37
35

32
17

 

Кредитний ризик 37773357 

22
78

96
 

92
25

 

35
16

4 

22
00

77
 

11
11

33
 

47
12

66
 

22
98

0 

77
13

70
 

43
45

72
0 

31
55

85
26

 

Процентне 
співвідношення 43,34 7,20 0,51 1,40 2,16 2,68 3,74 5,18 28,48 35,61 84,49 

 
Крім того, аналіз історичного досвіду банківського кредитування дає 

підстави дійти висновку, що законодавство, яке регулює ці відносини, і досі є 
недосконалим та не забезпечує сталого функціонування і розвитку банківського 
кредитування в Україні.  

Суспільні відносини, що виникають з приводу кредитування, є істотним та 
невід’ємним елементом сучасної економіки. Їх нормальне функціонування – це 
один із найважливіших факторів макроекономічної стабільності та 
економічного розвитку не лише банківської системи, але й держави взагалі. 

Система нормативно-правових актів, що регулює кредитну діяльність 
комерційних банків, потребує докорінних змін з метою її вдосконалення. 
Задача розробки та прийняття низки законів, що регулювали б кредитну 
діяльність комерційних банків, може бути успішно вирішена тільки за умови, 
якщо ці проблеми стануть предметом спеціального та докладного наукового 
дослідження.  

Крім того, правильно розроблена кредитна політика, що своїм корінням 
сягає в далекі історичні часи, охоплює найважливіші елементи та принципи 
організації кредитної роботи в банку та визначає пріоритетні напрями 
кредитування. На сучасному етапі розвитку економіка нашої країни потребує 
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активізації кредитної діяльності, а поліпшення економічної ситуації в Україні 
залежить від удосконалення діяльності банківських установ та оптимізації 
їхньої кредитної політики, що, в свою чергу, потребує подальшого наукового 
дослідження. При цьому досвід зарубіжних країн у цьому питанні є також 
невід’ємною частиною дослідження та впровадження у практику діяльності 
комерційних банків України. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В 
СТРАТЕГІЧНОМУ ПЕРІОДІ 

 
Процес використання ресурсного потенціалу будь-якого підприємства є 

одним з напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й 
організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої 
взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і 
оперативних цілей діяльності. При цьому використовуються такі основні 
наукові підходи [1, с. 252-256; 2, с. 345-350; 3, с. 52-57]: 

− системний підхід, який є одним з основних у процесі формування та 
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. 
Такий підхід передбачає, що для забезпечення високої якості кінцевого 
результату реалізації потенціалу (виходу системи) спочатку необхідно 
забезпечити високу якість ресурсів і інформації на вході, а потім – високу 
якість реалізації процесу та взаємодії з зовнішнім середовищем; 

− маркетинговий підхід передбачає орієнтацію формування можливостей 
підприємства на споживача. Це означає, що формування будь-якого елемента 
ресурсного потенціалу повинне ґрунтуватися на аналізі та прогнозуванні 
ринкових потреб, аналізі та прогнозуванні  конкурентоспроможності; 

− функціональний підхід передбачає пошук нових, оригінальних 
технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб. При 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1
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цьому потреба розглядається як результат підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу; 

− відтворювальний підхід орієнтований на постійне оновлення 
виробництва продукції з меншою ресурсоємністю та вищою якістю порівняно з 
аналогічною продукцією на ринку для задоволення потреб клієнтів; 

− інноваційний підхід орієнтований на активізацію інноваційної 
діяльності, засобами якої повинні бути фактори виробництва й інвестиції; 

− нормативний підхід полягає у встановленні для найважливіших 
елементів потенціалу нормативів: якості та ресурсоємності продукції, 
завантаженості; технічних об’єктів, параметрів ринку; ефективності 
використання ресурсного потенціалу; 

− комплексний підхід передбачає необхідність урахування технічних, 
екологічних, економічних, організаційних, соціальних, психологічних і інших 
аспектів діяльності підприємства; 

− інтеграційний підхід націлений на дослідження посилення 
взаємозв’язків, об’єднання та посилення взаємодії між окремими елементами 
ресурсного потенціалу підприємства; 

− динамічний підхід пов’язаний з необхідністю розгляду потенціалу в 
діалектичному розвитку, у встановленні причинно-наслідкових зв’язків і 
співпідпорядкованості на основі проведення ретроспективного аналізу 
поведінки аналогічних систем на деякому тимчасовому відрізку; 

− оптимізаційний підхід реалізується через визначення кількісних оцінок і 
встановлення залежності між окремими елементами ресурсного потенціалу за 
допомогою економіко-математичних і статистичних методів обробки 
інформації; 

− адміністративний підхід передбачає регламентацію функцій, прав, 
обов’язків, нормативів якості, витрат, пов’язаних з реалізацією елементів 
потенціалу, у нормативних актах за допомогою методів примусу; 

− поведінковий підхід ґрунтується на підвищенні ефективності сукупного 
потенціалу за рахунок підвищення ефективності його кадрової складової; 

− ситуаційний підхід заснований на альтернативності досягнення цілей і 
забезпеченні максимальної адаптації до умов конкретної ситуації в процесі 
формування  підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 
підприємства; 

− структурний підхід у процесі підвищення ефективності використання 
ресурсного потенціалу заснований на його структуризації і визначенні 
значимості, пріоритетів серед елементів потенціалу з метою встановлення 
раціональності співвідношення і підвищення обґрунтованості розподілу 
ресурсів між ними. 

Ефективність використання ресурсного потенціалу дає змогу значно 
скоротити витрати трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів для 
задоволення сьогоднішніх та майбутніх потреб. Розглянута система підходів до 
визначення ефективності вже сама по собі значною мірою розкриває основні 
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напрямки та шляхи пошуку резервів підвищення ефективності діяльності 
підприємства.  

Така система окреслює загальні напрямки аналізу об’єкта. Пріоритетний з 
них – ресурсний – відображає першочергову необхідність аналізу ефективності 
використання наявної матеріальної бази виробництва та живої праці. Водночас, 
для оборотних активів найважливішим показником є швидкість їх обороту і при 
зростанні має позитивний вплив на ефективність господарської діяльності. Але, 
крім цього, треба звернути увагу і на устаткування. Йому належить провідне 
місце в програмі підвищення ефективності, передусім, виробничої, а також 
іншої діяльності підприємства. Продуктивність діючого устаткування залежить 
не тільки від його технічного рівня, але й від належної організації ремонтно-
технічного обслуговування, оптимальних строків експлуатації, змінності 
роботи, на що також треба звернути увагу. Також матеріали та енергія 
позитивно впливають на рівень ефективності, якщо розв’язуються проблеми 
ресурсозабезпечення, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції, 
реалізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерелами 
постачання [4, с. 8-15].  

Важливою складовою підвищення ефективності ресурсного потенціалу 
підприємства, а, отже, і значним резервом його конкурентоспроможності, є 
організація виробничого процесу. Тому слід аналізувати всі аспекти, що 
визначають ефективність організації робіт від рівня робочого місця окремого 
робітника чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому. 

Ще одним стратегічним напрямом покращення ефективності використання 
ресурсного потенціалу підприємства є технологічний. Технологічні 
нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформаційних 
технологій, справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності 
виробництва продукції. Тому впровадження нового, модернізованого 
обладнання та інформаційних технологій за принципом ланцюгової реакції 
спричиняє суттєві зміни в технічному рівні та продуктивності технологічного 
устаткування, методах і формах організації трудових процесів, підготовці та 
кваліфікації кадрів. 

Крім внутрішніх чинників, які можуть покращити роботу підприємства, є 
ще зовнішні, вплив яких є також досить вагомий. До них можна віднести 
соціальну політику країни, структурні зміни в суспільстві, інфраструктуру 
ринку. Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів 
господарювання у країні повинні бути створені відповідні організаційні умови, 
що забезпечуватимуть постійне функціонування спеціальних 
інституціональних механізмів – організацій, таких як дослідні та навчальні 
центри, інститути. Свою діяльність вони зосереджували б на розв’язанні 
ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських 
систем. 

Структурні зміни в суспільстві, а особливо економічного і соціального 
характеру, впливають на показники ефективності використання ресурсного 
потенціалу підприємства, серед них можна виділити [5, с. 171-202]: 
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− технологічні, наукові дослідження та розробки, супроводжувані 
революційними проривами в багатьох галузях знань; 

− склад та технічний рівень основних засобів; 
− масштаби виробництва та діяльності; 
− склад персоналу за ознаками статі, освіченості, кваліфікації. 
Намагання виділити в оцінюванні ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства та в пошуку шляхів підвищення її рівня окремі 
структурні компоненти зумовлено бажанням спростити розуміння зазначених 
проблем. Але зрозуміло, що насправді ці проблеми комплексні.  

Отже, для покращення якості стратегічного управління процесами 
використання ресурсного потенціалу слід застосувати системний підхід, 
ретельно досліджуючи всі підрозділи, служби підприємства та ті процеси, які в 
них відбуваються. Тільки на основі системного аналізу можна отримати справді 
адекватну оцінку рівня ефективності використання ресурсного потенціалу на 
підприємстві та розробити стратегічні заходи щодо його підвищення. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Визначення поняття глобалізації можна сформулювати так: глобалізація – 
це більш тісна форма інтеграції країн і народів світу, спричинена скороченням 
транспортних та комунікаційних витрат, а також руйнуванням штучних 
бар’єрів для руху товарів, послуг, капіталу, знань, людей. 

Розглядаючи глобалізацію як явище XXI століття, можна дійти висновку, 
що це багатовимірне явище, яке охоплює масштаби та динаміку міжнародних 
економічних відносин та міжнародного бізнесу і характеризує високий рівень 
розвитку міжнародної економіки [1]. 
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Міжнародний бізнес відноситься до широкого спектру бізнес-діяльності, 
яка здійснюється за межами національних кордонів. На міжнародному рівні 
глобалізація світової економіки та відмінності між країнами розглядаються як 
можливості та як виклики для бізнес-середовища. Як явище міжнародних 
економічних відносин, міжнародний бізнес – це форма взаємодії суб’єктів 
міжнародної економічної діяльності, спрямована на одержання вигод від 
трансграничного співробітництва. 

Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації та формування 
глобальної економіки зумовлюється еволюцією інтернаціоналізації, 
трансформацією продуктивних сил, впливом зміни середовища міжнародного 
бізнесу та поглиблення взаємозв’язків між національними економіками на рівні 
виробництва, обміну, споживання та розподілу факторів і результатів 
виробництва.  

Найбільш поширеною формою міжнародного бізнесу є здійснення 
експортно-імпортних операцій, лізингу, різних посередницьких, 
консультаційних та маркетингових послуг. Сучасна міжнародна торгівля 
розвивається під знаком глобалізації: розширюються і поглиблюються зв’язки у 
виробничій сфері, у сфері інвестицій, постачання і збуту, інноваційних 
технологій, фінансів. 

У цілому ж тенденції змін середовища функціонування міжнародного 
бізнесу на різних рівнях та етапах інтернаціоналізації стають передумовою 
виникненню або трансформації форм міжнародного підприємництва. На 
сучасному глобальному рівні інтернаціоналізації розвиток форм міжнародного 
бізнесу як сукупності ділових операцій, здійснюваних компаніями, зумовлений 
прагненням посилити інтеграцію національних економік у глобальний 
виробничий процес. Інтеграція економічних агентів виходить за межі 
міжнародної торгівлі та міжнародного інвестування як форм міжнародних 
економічних відносин в умовах глобалізації. 

В умовах інтернаціоналізації підприємства можуть одночасно 
застосовувати різні види міжнародної діяльності на різних ринках і сегментах 
залежно від їх виробничо-комерційних можливостей і прагнень. Проте, свою 
міжнародну діяльність вони, як правило, розпочинають з «домашнього» ринку, 
поступово посилюючи рівень інтернаціоналізації та послідовно ускладнюючи 
управлінські функції забезпечення виробничо-комерційної діяльності в 
міжнародному економічному просторі. Швидкість переходу від національно 
локалізованого бізнесу до стандартизованих форм глобалізації залежить від 
рівня зрілості ринкового середовища, фактори якого можуть підсилювати 
глобалізаційні тенденції або, навпаки, їх пригнічувати [2] . 

Глобальні сили впливають на попит, пропозицію, міжнародну 
конкуренцію на ринках, ставлення компаній до світових проблем, призводять 
до демографічних і політичних змін. Наразі будь-які зміни у світових 
розкладах, навіть відносно незначні, відбиваються на діяльності всього 
міжнародного бізнесу. Ті, хто не може пристосуватись до цього, рано чи пізно 
втрачають свої позиції та починають вести боротьбу за виживання. І, навпаки, 
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компанії, які сприймають глобалізацію як засіб перетворення можливостей у 
стратегії, які вчасно реагують на ринкові зміни, більш ефективно справляються 
з загрозами зовнішнього середовища. 

Концепція глобалізації стала основним фактором міжнародного ділового 
життя та впливає на міжнародний бізнес в наступних напрямках: посилення 
конкуренції у якості, вартості, ціні, адаптації продукції і послуг; підвищення 
рівня знань та технологій; збільшення можливостей для зростання за рахунок 
великої кількості галузей та ресурсів; зростання рівня іноземних інвестицій; 
економія за рахунок ефекту масштабу; інформація стала найціннішим фактором 
виробництва та може легко передаватись; збільшення кількості злиттів, 
поглинань та зареєстрованих спільних підприємств через легкість ведення 
бізнесу; стратегічний менеджмент та маркетинг найчастіше виходять на 
перший план; мультинаціональний менеджмент потребує розвитку навичок 
управління персоналом [3]. 

Глобалізація впливає на всі аспекти діяльності міжнародних компаній:  
– промисловий (поява світового ринку виробництва і більш широкого 

доступу до ряду зарубіжних продуктів);  
– фінансовий (поява світових фінансових ринків, спрощення доступу до 

зовнішнього фінансовування); 
– економічний (існує глобальний спільний ринок, який працює на основі 

свободи обміну товарів і послуг); 
– політичний (уряди регулюють відносини між державами та гарантують 

права та можливості для власних громадян); 
– інформаційний (збільшення інформаційних потоків). 
Параметри глобального бізнесу формуються у гіперконкурентному 

середовищі, де інформаційний ресурс стає ключовим чинником досягнення 
ефективності і довгострокової конкурентоспроможності на світових товарних і 
фінансових ринках. Формування середовища міжнародного бізнесу 
відбувається у масштабах інтенсивних інвестиційних й інноваційних процесів. 
Розподіл і перерозподіл доданої вартості стає актуальним у результаті змін 
технологічних компонентів відтворювального процесу всередині великих 
корпорацій чи країн. Вплив технологічного середовища зумовлює на сьогодні 
функціонування міжнародного бізнесу. Мотивом міжнародного бізнесу стає не 
отримання прибутку, а створення і впровадження комерційного нововведення.  

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується всебічним 
розширенням та поглибленням міжнародних економічних відносин у 
виробничій, торговельній, фінансово-інвестиційній сферах. Під впливом 
процесів транснаціоналізації відбувається якісна трансформація 
світогосподарської структури з переходом до глобальної акумуляції та 
перерозподілу ресурсів. Основою такого висновку є фундаментальне 
положення про взаємодію рівня продуктивних сил з характером виробничих 
відносин. Нові елементи продуктивних сил у формі інформаційно-
комунікаційних технологій мають вплив на економічні відносини, результатом 
чого стали більш сучасні з точки зору технологій форми міжнародного бізнесу, 
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нові продукти, нові відносини продавця з покупцем, нові конкурентні та бізнес-
стратегії. 

Отже, ера глобалізації приводить до того, що міжнародні економічні 
зв’язки охоплюють практично всі країни планети і кожна з них неодмінно 
залежить від міжнародного бізнесу. 
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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У господарській діяльності підприємству постійно доводиться визначати, 

відповідають чи не відповідають ресурси, які до нього надходять (наявні, ті, що 
вибувають), вимогам, які пред’являються до активів. Результати таких операцій 
необхідні, перш за все, самому підприємству, а також користувачам його 
фінансової звітності для отримання об’єктивної інформації про реальний розмір 
вартості майна підприємства. 

На даний час існує певна невизначеність у питаннях визнання оборотними 
активами, адже у нормативно-правовій базі не встановлені чіткі критерії їх 
визнання. Такі критерії є сформовані лише для деяких видів активів. Так, 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (далі 
– П(С)БО) запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що 
підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з 
їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. В свою чергу, 
відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська 
заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 
підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно 
визначена її сума [3]. 

Така ж невизначеність є у наукових колах. Зокрема, є спроби визнання 
активів через притаманні їм властивості. Часто використовується поняття 
активу як джерела потенційного доходу або майбутньої вигоди. Наприклад: 
джерело майбутніх доходів; будь-який майбутній дохід; сукупність доходного 
потенціалу; будь-який економічний ресурс, здатний приносити дохід суб’єктові 
господарювання; ймовірні майбутні економічні вигоди, які можна виміряти; 
майбутні економічні вигоди [1]. 

Поряд з цим, характеризуючи активи як джерело майбутніх доходів, різні 
автори підкреслюють також різні їх риси, наприклад, конвертованість у грошові 
кошти або вимірювання ними права на майбутні доходи та ін. М. Метьюс і  
М. Перера, наприклад, називають активами будь-який майбутній дохід, 
визначений у грошовому вираженні або конвертований у грошові кошти. Вони 
визначають, що «актив повинен бути відображений у звіті про фінансовий стан 
тоді і тільки тоді, коли:  

– існує ймовірність, що втілений в активі потенційний доход або майбутні 
економічні вигоди реалізуються;  

– актив має вартість або якусь іншу цінність, яку можна достовірно 
виміряти (визначити)» [2]. 
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Дж. Штаубус також зосереджує увагу у своєму визначенні активів на їх 
вимірюваність у грошових засобах [4]. 

На нашу думку, для визнання активом необхідно виконання двох умов: 
1) знаходитись у володінні підприємства (контролюватись підприємством); 
2) мати достовірно визначену вартість у грошовому вираженні. 
Зважаючи на невизначеність у питаннях відповідності оборотним активам 

як в нормативній базі, так і наукових колах, ми пропонуємо перелік критеріїв, 
який дозволить чіткіше визначати приналежність ресурсів до оборотних активів 
[4]. Відповідно оборотними активами визнаються ресурси: 

– контрольовані суб’єктом господарювання; 
– існує ймовірність одержання в майбутньому вигод економічного 

характеру, пов’язаних із їх застосуванням; 
– вартість яких може бути достовірно визначена; 
– можуть бути використані чи перетворені на грошові кошти протягом 

одного операційного циклу 
Тому від того, наскільки об’єктивно оцінені оборотні активи у обліку та 

фінансовій звітності, залежать управлінські рішення щодо їх формування та 
використання. Концепція оцінки оборотних активів відіграє важливу роль у 
системі теоретичних засад формування і застосування їх у господарській 
діяльності. Правильно створена система оцінки потрібна для чіткого та 
достовірного визначення економічного стану підприємства з метою 
формування доцільних управлінських рішень щодо їх використання в 
майбутньому. 

 
Список використаних джерел 

1. Донін Є. О. Політика управління обротними активами сучасного підприємства. Наковий 
вісник ДНУ ім. Василя Стуса. 2017. № 1(22). С. 231-240. 
2. Мэтьюс М. Р., Перера М. Х. Б. Теория бухгалтерского учета : учеб. Москва : Аудит, 
ЮНИТИ, 1999. 663 с. 
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (із 
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 304 від 30.11.2000, № 363 від 
23.05.2003, № 731 від 22.11.2004, № 1213 від 19.12.2006). URL: http://buhgalter911.com/ 
Res/PSBO/PSBO10.aspx. 
4. Straubus G. J. Making Accounting Decisions. Scholars Book Co, 1977. 245 р. 

 
Гавришенко Ю. І. 

          Науковий керівник: Пиріжок С. Є., к.е.н. 
Вінницький кооперативний інститут 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ НАРАХУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

СПРАВЛЯННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
 

Система справляння мита та митного контролю завжди мала вагомий 
вплив на розвиток держави, тому вона завжди удосконалювалася та керувалася 
документами, встановленими державою. Тому і при отриманні незалежності 
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Україна теж була змушена для захисту економічних інтересів держави створити 
законодавство, яке б регулювало митні відносини. 

На даний час поняття «мито» розглядають як збір у грошовому вигляді або 
податок, який держава бере з товарів та інших цінних речей при перетині 
кордону [1]. «Митом» згідно Митного кодексу України є непрямий податок, що 
нараховується на товари, транспортні засоби та інші предмети, які 
переміщують через митний кордон України; він регулюється Податковим та 
Митним кодексом України та має різні види; може обраховуватися у відсотках, 
у грошовому розмірі або комбіновано. Ставки мита встановлюються 
Верховною Радою України. Не слід плутати мито з державним митом, адже 
державне мито – це грошова сума, що сплачується в судових і арбітражних 
органах, нотаріусах, органах Міністерства закордонних справ та Міністерства 
внутрішніх справ, радах та інших уповноважених органах при виконанні ними 
операцій з об’єктами нерухомості та при видачі документів, юридичного 
значення. 

На даний момент у світі можна побачити, що товаровиробники, які мають 
досить великі обороти, або підприємства, що виготовляють багато продукції, не 
завжди можуть її реалізувати в межах своєї країни і тому вони змушені шукати 
нові канали збуту. Зазвичай новим каналом збуту стають сусідні країни. Але 
так як кожна країна має свої кордони, свої обмеження та свої правила, просто 
доставити свій товар в місце призначення неможливо. Дані дії доставки завжди 
будуть супроводжуватися певними особливими діями. Однією із таких 
особливостей при переміщенні товарів через митний кордон України є 
застосування мита, яке, у свою чергу, може бути різним. Тому в Україні згідно 
законодавства виділяють такі види мита: 

– ввізне мито – це непрямий податок, що застосовується до імпортних 
товарів, тобто до товарів, які ввозяться на митну територію України; 

– вивізне мито – це непрямий податок, що встановлюється на експортні 
товари, тобто на товари, які вивозяться з митної території України; 

– сезонне мито – це непрямий податок, що встановлюється на окремі 
товари терміном від 60 до 120 календарних днів з дня застосування такого 
мита. Нараховується за ставками, встановленими згідно Закону України «Про 
державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» [2].  

Також згідно ст. 275 Митного кодексу України (якщо інше не 
передбачається міжнародним договором, узгодженим Верховною Радою 
України) існують інші, особливі види мита, які встановлено з метою захисту 
економічних інтересів України та її товаровиробників [3]. До таких особливих 
видів відносять: 

– спеціальне мито – встановлюється відповідно до Закону України «Про 
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» [4]. 
Використовується у вигляді захисту українських товаровиробників від 
імпортних товарів, які можуть спричинити для нього загрозу заподіяння шкоди. 
Або застосовуються як відповідь на дискримінаційні дії, які обмежують права 
та інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України; 
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– антидемпінгове мито – регулюється Законом України «Про захист 
національного товаровиробника від демпінгового імпорту» [5] при здійсненні 
ввезення на митну територію України товарів, що являються об’єктом демпінгу 
та які несуть за собою загрозу заподіяння шкоди українському 
товаровиробнику; 

– компенсаційне мито – податок, що встановлюється згідно Закону 
України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого 
імпорту» [6] на товари субсидованого імпорту, які несуть за собою загрозу 
національному товаровиробнику; 

– додатковий імпортний збір – здійснюється, коли погіршується стан 
платіжного балансу та коли скорочується золотовалютний резерв з метою 
забезпечення їх рівноваги. Регулюється законом відповідно до ст. XII 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 року та Домовленості про 
положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу [7]. 

Такі особливі види мита нараховуються за ставками, що встановлює 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відповідно до законів України. 

Згідно ст. 276 Митного кодексу України, платниками мита є: той, хто 
завозить на митну територію України або вивозить з неї товари згідно умов та 
порядку даного Кодексу; отримувач товару, який надходить через міжнародну 
пошту або способом експрес-відправлення; особа, яка повинна дотримуватися 
вимог митного режиму, що передбачає звільнення від митного оподаткування 
при порушенні такої вимоги; особи, які використовують податкову пільгу 
(митне оформлення з використанням умовного звільнення від оподаткування 
згідно Митного Кодексу та законодавства України); особа, яка реалізує товари, 
що були випущені на митній території України із звільненням від 
оподаткування; ті, хто здійснює реалізацію транспортних засобів комерційного 
призначення, що знаходяться на зберіганні митних органів, термін зберігання 
яких минув.  

Об’єктом оподаткування митом є товари, що ввозяться або вивозяться з 
митної території України вартістю більше 150 євро, товари, що підпадають під 
оподаткування митними платежами відповідно до Митного та Податкового 
кодексу України та транспортні засоби, що відповідають  ст. 243 Митного 
кодексу України [3; 8]. 

Митні платежі нараховуються декларантом або особою, на яку покладено 
такий обов’язок, самостійно, крім випадків, зазначених в Митному та 
Податковому кодексі України та інших законодавчих актів. Таке нарахування 
здійснюється у гривнях (у разі необхідності застосовують курси валют) та за 
ставками, які діють на день оформлення митної декларації або на день 
здійснення митного оформлення. 

В Україні, згідно ст. 280 Митного кодексу України, є лише три види ставок 
мита:  

– адвалорна – у відсотках до встановленої бази оподаткування (митної 
вартості товару); 
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– специфічна – у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування 
(кількість товарів в одиницях виміру, встановлених згідно законодавства); 

– комбінована – складається і з адвалорної, і з специфічної ставок мита; 
– інші ставки заборонено застосовувати згідно чинного законодавства 

України.  
Ввізне мито встановлюється за ставками Митного тарифу України [9]. 

Також такі ставки застосовують для українських товарів та товарів держав, що 
є членами Світової організації торгівлі, або для товарів держав, з якими 
укладено угоди. 

До ставок Митного тарифу України дозволяється встановлювати тарифні 
пільги (преференції) у вигляді звільнення від оподаткування, зниження ставок 
або застосування квот, які встановлюються окремими законами. Від 
оподаткування митом звільняються згідно ст. 282 Митного кодексу України: 
транспортні засоби регулярного міжнародного перевезення; предмети, що 
вивозяться за межі митної території з метою забезпечення виробництва 
українських підприємств та суден, що зайняті в морському промислі, та їх 
продукція видобута у морській економічній зоні України, що ввозиться на  
митну територію України та що вивозиться за її межі згідно Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції» [10]; валюта; цінні папери; банківські 
метали; товари, що переходять у власність держави; товари, які згідно 
договорів, що узгодженні Верховною Радою України, користуються правом 
ввезення і вивезення товарів із застосуванням звільнення від сплати мита; 
товари міжнародної технічної допомоги, в тому числі товари, необхідні для 
робіт на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС); товари іноземного 
походження, що ввозяться та вивозяться повторно та тимчасово, наприклад, з 
метою ремонту; документація, яка підпадає під міжнародний обмін до архівних 
установ, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України та що придбана 
для внесення до Національного архівного фонду; фармацевтична продукція та 
матеріали для її виготовлення; обладнання та машини (перелік яких встановлює 
Кабінет Міністрів України), що працюють з джерелами енергії, засоби 
вимірювання та виробництва палива, які використовуються для власного 
виробництва; техніка для розвідувальних органів України; самохідні 
сільськогосподарські машини на біопаливі; бланки книжок МДП 
(міжнародного дорожнього перевезення)  та карнетів АТА (уніфікованих 
міжнародних митних документів); оборонна техніка та інша супутня продукція, 
визначена  Законом України «Про державне оборонне замовлення». 

Якщо підприємство порушить порядок використання товарів, що є 
звільненими від оподаткування, то такі підприємства (їх посадові особи) будуть 
притягнуті до адміністративної відповідальності згідно Митного кодексу 
України та Податкового кодексу України. 

Від мита звільняються товари, що знаходяться у митному режимі 
реімпорту (режим, коли товари, що призначені для вивезення з митної території 
України, випускаються у вільний обіг на митній території) або реекспорту 
(режим, відповідно якого раніше ввезені товари на митну територію України, 
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вивозяться за межі такої території без сплати вивізного мита) та від яких 
відмовилися на користь держави [11]. 

Отже, митний платіж потрібно сплачувати при ввезенні або при вивезені 
товарів з митної території України в момент фактичного ввезення або вивезення 
цих товарів. Обов’язок до сплати митних платежів може бути припинений при 
виконанні сплати митних платежів, при знищенні або безповоротній втраті 
товарів, при передачі товарів у власність держави, при конфіскації. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Оскільки організаційною структурою управління підприємства є характер, 
порядок відносин і зв’язків між формально відокремленими підрозділами і 
рівнями управління, то характерними рисами організаційної структури 
управління є сукупність підрозділів, окремих посадових осіб і взаємозв’язки 
між ними. Для того, щоб уникнути кризових явищ має здійснюватися 
ефективне керівництво процесом розвитку підприємства [1, c. 8]. 

Структура управління організацією або організаційна структура 
управління (ОСУ) – одне з ключових понять менеджменту, тісно зв’язане з 
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метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між 
ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський 
процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому 
беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. 
Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, 
побудованим для того, щоб всі, що протікають в ній процеси, здійснювались 
вчасно і якісно. Звідси увага, яку керівники організацій приділяють принципам 
і методам побудови структур управління, вибору їхніх типів і видів, вивченню 
тенденцій зміни і оцінкам відповідності завданням організацій. Ключовими 
поняттями структур управління є елементи, зв’язки (відношення), рівні і 
повноваження.  

Елементами ОСУ можуть бути як окремі працівники (керівники, фахівці, 
службовці), так і служби або органи апарату управління, що виконають певні 
функціональні обов’язки [2, c. 24]. 

Організаційна структура управління повинна бути адекватною соціально-
культурним умовам організації, що виявляє істотний вплив на рішення 
відносно рівня централізації і деталізації, розподілу повноважень і 
відповідальності, міри самостійності і масштабів контролю керівників і 
менеджерів. Практично це означає, що спроби сліпо копіювати структури 
управління, що успішно функціонують в інших соціально-культурних умовах, 
не гарантують бажаного результату. По суті, структура управління – це 
організаційна форма поділу праці з прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Управління людьми має важливе значення для всіх організацій – великих і 
малих, комерційних і некомерційних, промислових і діючих у сфері послуг. 
Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є одним із найважливіших 
аспектів теорії і практики управління. Якщо не будуть чітко визначені і 
скоординовані відносини між людьми і організаційними підрозділами, 
ефективність спеціалізації буде загублена. 

Щоб плани були реалізовані, хтось повинен фактично виконати кожне із 
завдань, що випливають з цілей організації. Для цього керівництво зобов’язане 
знайти ефективний спосіб поєднання ключових змінних, що характеризують 
завдання і людей. Більшість фахівців в галузі управління бачать в органічному 
підході майбутнє і критикує бюрократичні структури [2, c. 35]. 

Однак, при виборі структури необхідно брати до уваги умови, в яких діє 
конкретне підприємство. Справа в тому, що бюрократичні та адаптивні 
структури являють собою лише крайні точки в складі таких фірм. Конкретні 
структури реальних підприємств (фірм) лежать між ними, володіючи ознаками 
тих і інших у різних співвідношеннях.  Іншими словами, в управлінні, як і в 
будь-якій інший сфері соціальної активності людини, не існує поняття 
«хороша» чи «погана» система. Є вибір, відповідає чи не відповідає наявним 
умовам. Можна сказати, що відсутність організаційної структури створює хаос: 
працівники не розуміють, що вони повинні робити, як їм потрібно це робити і з 
ким їм слід працювати; керівники різних підрозділів не уявляють собі, як їх 
робота поєднується з роботою інших підрозділів. За відсутності схеми 
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організаційної структури можуть з’явитися нелогічні зв’язки, що створюють 
плутанину. 

З метою своєчасного виявлення резервів підвищення ефективності діючих 
організаційних структур управління підприємствами в сучасних умовах 
господарювання необхідно систематично здійснювати аналіз функціонування 
всіх елементів структури підприємства. Особливу увагу слід звертати на рівень 
підтримання постійних прямих і зворотних зв’язків між ланками управління, 
чітке виконання кожною із них визначених поточних завдань, забезпеченість 
необхідними ресурсами для досягнення поставлених цілей. В разі виявлення 
суттєвого відхилення окремих ланок від поставлених цілей необхідно 
оперативно вносити відповідні зміни (коригування) в побудову структури 
управління. Ці завдання мають виконувати керівники та їх заступники вищої 
ланки управління підприємством. 

Управління персоналом є однією із найважливіших сфер діяльності 
організації, яка може багаторазово підвищити ефективність будь-якого 
виробництва, а вивчення проблем ефективного управління персоналу аграрних 
підприємств обумовлено об’єктивними якісними змінами, що характеризують 
сучасну діяльність і трансформації в аграрному секторі, активну і визначальну 
роль людських ресурсів в управлінні підприємством. Люди вирішують, 
процвітати підприємству чи бути банкрутом. Виникла необхідність 
використання ринкових форм, методів і технологій кадрової роботи, 
опанування високоефективним стилем управління персоналом [3, с. 9]. 

Рішення важливих проблем інноваційного економічного і соціального 
розвитку країни неможливе без організації принципово нових ринкових 
відносин між партнерами, удосконалення методів керівництва, зміни стилю 
господарювання, психології і мислення керівників, розширення та поглиблення 
демократії, подальшого поліпшення дисципліни, підвищення відповідальності 
персоналу всіх ланок виробництва та управління. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ 
СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ 

 
Формування ринкових відносин в Україні призвело до значних змін 

економічних умов функціонування сучасних суб’єктів бізнесу. Зокрема, 
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спостерігається посилення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, невизначеність і нестабільність економічного середовища, вичерпаність 
традиційних способів отримання доходів і прибутків, дефіцитність капіталу 
тощо. 

Ефективне функціонування суб’єктів спільної діяльності в Україні вимагає 
сучасних підходів до організації інформаційного забезпечення та вирішення 
ряду проблем бухгалтерського обліку, аналізу і контролю. 

Методика організації обліку спільної діяльності суб’єктів господарювання 
є неординарною та дискусійною. Відсутність належного нормативного 
законодавства уповільнює процес трансформації вітчизняного бухгалтерського 
обліку до загальноприйнятих норм міжнародної практики [1]. Основні правила 
ведення бухгалтерського обліку спільної діяльності відображені в П(С)БО 12 
«Фінансові інвестиції» [2]. Методологія спільної діяльності постійно потребує 
свого удосконалення, оскільки характеризується своїм специфічним обліком, 
розбіжностями у законодавстві щодо ведення відповідних операцій, а також 
недосконалим інформаційним забезпеченням. 

Спільна діяльність може існувати за формою простого товариства, тобто 
сторони (учасники) діють згідно договору про спільну діяльність, а також за 
формою, що передбачає створення юридичної особи.  

Зумовлена особливим правовим характером, спільна діяльність без 
створення юридичної особи характеризується специфічним бухгалтерським 
обліком її результатів і належить, водночас, до операцій особливого виду 
«податкового» обліку [3].   

Учасниками спільної діяльності виступають фізичні, юридичні особи та 
іноземні суб’єкти, які об’єднують власні або придбані ресурси (фінансові, 
матеріальні, трудові) для досягнення загальної мети та спільного виготовлення 
й реалізації продукції, одержання й розподілу прибутку відповідно до їх внесків 
чи інших умов, передбачених договором.  

При укладанні договору про спільну діяльність, учасники стають 
зобов’язаними діяти в інтересах об’єкта господарювання та повинні 
дотримуватись відповідних норм, встановлених даною письмовою угодою 
задля досягнення загальної мети. Ведення бухгалтерського та податкового 
обліку повинно бути дорученим одній із сторін договору – уповноваженій 
особі. 

Для відображення в обліку операцій за спільної діяльності суб’єкти 
господарювання використовують рахунки бухгалтерського обліку відповідно 
до розробленого робочого Плану рахунків. 

Слід зазначити, що кожна із сторін повинна відображати облік спільної 
діяльності та облік власної господарської діяльності. У своїх облікових 
регістрах та у фінансовій звітності учасник наводить інформацію стосовно: 
активів, задіяних в спільній діяльності та над якими він здійснює безпосередній 
контроль; частку належних йому зобов’язань для здійснення спільної діяльності  
та доходів і витрат, накопичених в процесі спільної діяльності.  
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У примітках до фінансової звітності учасники повинні надавати, 
відповідно, інформацію про: розмір частки, якою вони володіють у спільній 
діяльності; строк дії договору спільної діяльності; інформацію про 
уповноважену особу, що здійснює бухгалтерський та податковий облік; 
загальну вартість вкладу у спільну діяльність; суму загальних зобов’язань 
спільної діяльності; загальну суму доходів і витрат спільної діяльності, яка була 
включена до інших операційних доходів і витрат.  

Таблиця 1 
Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку  

спільної діяльності 
 

 
Документування господарських операцій, пов’язаних із спільною 

діяльністю, здійснюється на загальних підставах з дотриманням вимог 
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
однак, при застосуванні інформаційних систем обліку в одній базі первинні 
документи обов’язково можуть мати додатковий реквізит «Спільна діяльність», 
що дозволить ідентифікувати первинні документи спільної діяльності від 
первинних документів, пов’язаних з іншими видами діяльності.  

Звітність спільної діяльності представляє собою завершальний етап 
облікових робіт і є необхідною для всіх зацікавлених сторін з метою прийняття 
економічних рішень. 
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ОБЛІК ПРОКАТУ МАЙНА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Предмети прокату відіграють важливу роль у господарській діяльності 
підприємств, які займаються здаванням у користування (короткострокове та 
довгострокове) іншим особам такого майна. Основним джерелом інформації 
про стан і ефективність використання такого майна є підсистема обліку та 
внутрішньогосподарського контролю. Відповідно, результати досліджень 
діючої практики обліку і контролю майна прокатного фонду в сучасних умовах 
дають змогу визначити коло проблем, що гальмують процес управління 
основним видом активів підприємств, які здійснюють такий вид діяльності. 

Що стосується порядку відображення предметів прокату в 
бухгалтерському обліку, то він відповідає підходу, передбаченому для обліку 
основних засобів, а тому регулюється нормами П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]. 
У відповідності до положення, їх включають до складу інших необоротних 
матеріальних активів. Для обліку предметів прокату призначений субрахунок 
116 «Предмети прокату» [2]. З одного боку, логічним є віднесення майна 
прокатного фонду до групи необоротних активів, так як вони 
використовуються неодноразово і частинами переносять свою вартість 
(амортизуються витрати на їх придбання чи створення) на вартість наданих 
послуг. З іншого боку, серед майна прокату можуть бути предмети зі строком 
корисного використання до одного року, а, виходячи з чинної нормативної 
бази, основним критерієм розмежування активів на оборотні та необоротні є 
термін їх експлуатації. Відповідно постає проблема – до складу якої групи 
активів включати такі предмети? 

У працях вітчизняних вчених немає одностайного підходу щодо вирішення 
проблемного питання кваліфікації предметів прокатного фонду. Одні 
зазначають, що принципово невиправданим є облік предметів прокату в складі 
оборотних активів підприємств, адже господарський оборот відбувається не 
шляхом перетворення таких предметів в іншу форму, а полягає в отриманні 
певної платні за надані послуги прокату. Інші пропонують у пунктах прокату 
виділити дві групи об’єктів, що надаються в тимчасове користування: майно 
прокату, термін корисного використання якого більше одного року; майно 
прокату, термін корисного використання якого менше одного року. Віднесення 
предметів прокатного фонду до однієї із зазначених груп визначатиме 
організаційні та методичні особливості їх обліку, а також положення 
бухгалтерського обліку, якими необхідно керуватися. 

Враховуючи різні підходи до даної проблеми, вважаємо, що доречно для 
обліку майна, яке здається на прокат, використовувати рахунок 22 «Малоцінні 
та швидкозношувані предмети» (окремий субрахунок), оскільки він 
призначений для відображення майна, термін використання якого менше 
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одного року. Однак, і тут виникає проблемна ситуація. Вартість предметів, які 
обліковують як малоцінні та швидкозношувані предмети підлягає 
одномоментному списанню під час їх передачі в користування. Враховуючи, 
що предмети прокату використовуються неодноразово і витрати на їх 
придбання підлягають амортизації, порядок відображення їх у складі оборотних 
активів потребує подальшого дослідження. 

Також важливого значення набуває дослідження питання формування 
амортизаційної політики підприємств, які надають майно в прокат. По-перше, 
метод нарахування амортизації є важливим елементом облікової політики, адже 
суттєво впливає на результати діяльності підприємства. Суб’єктам бізнесу 
дозволяється застосовувати два методи з п’яти можливих: прямолінійний або 
виробничий. Проте, на нашу думку, всі методи нарахування амортизації 
об’єктів основних засобів можуть використовуватися підприємствами прокату 
в залежності від видів предметів. По-друге, проблематичним є визначення 
термінів корисного використання предметів прокатного фонду, оскільки 
самостійне їх встановлення підприємствами має низку серйозних недоліків і 
може призвести до викривлення інформації. Тому необхідно виявити чинники, 
з урахуванням яких визначатимуться терміни експлуатації об’єктів, що 
надаються у прокат. Натомість, Податковим кодексом України чітко 
встановлено, що мінімально допустимий строк корисного використання 
предметів прокату становить п’ять років [3]. Це викликає принципові 
зауваження, тому що у зв’язку з багаторазовим прийняттям участі в наданні 
послуг прокату та функціональним призначенням окремі види предметів 
прокату амортизуються набагато швидше. 

Проблемним є питання, пов’язане з відсутністю спеціалізованих форм 
документації для обліку предметів прокатного фонду, що обумовлює високу 
трудомісткість робіт і знижує цінність оперативних даних. Тому з метою 
підвищення рівня інформаційного забезпечення управління виникає потреба в 
подальшому вдосконаленні первинних документів і регістрів аналітичного 
обліку прокатного майна. 

Отже, враховуючи викладене вище, зазначені питання потребують 
вирішення, так як інформація, сформована у підсистемі обліку, є невід’ємною 
складовою процесу управління майном, яке передається в прокат, і діяльності 
суб’єктів бізнесу. 
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МЕТОДЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 
Бюджетирование расходов на оплату труда имеет важное значение для 

сбалансированности денежных потоков и укрепления платежеспособности 
организации. Инструментом оперативного управления денежными потоками 
организации, используемым как в мировой, так и в отечественной практике 
является платежный календарь. При прогнозировании денежных потоков 
определяется, когда конкретно и сколько денег поступит или будет уплачено по 
счетам, чтобы обеспечить нормальную деятельность организации [1]. В общем 
виде бюджетирование расходов на оплату труда рассматривают как 
календарное планирование организации финансирования расходов, связанных с 
персоналом и оплатой его труда. В бюджете расходов на оплату труда 
отражаются планируемые затраты, связанные с содержанием сотрудников на 
определенный период. Чаще всего можно наблюдать, что бюджетирование 
производится на календарный год с разбивкой по месяцам.  

Бюджет расходов на оплату труда состоит из следующих этапов [2]: 
− составление проекта будущего бюджета; 
− анализ готового проекта на предмет его эффективности; 
− утверждение (при положительных результатах бюджета); 
− использование на практике и контроль его исполнения; 
− анализ результатов работы по окончанию отчетного периода. 
К основным методам бюджетирования расходов на оплату труда в 

экономической литературе относят:  
− метод «сверху вниз»; 
− метод «снизу вверх»; 
− метод «встречного потока».  
Первый метод характеризуется тем, что составлением бюджета на оплату 

труда занимается только высшее руководство организации, в то время как в 
методе «снизу вверх» бюджет формирует каждое подразделение организации. 
Метод «встречного потока» включает в себя два первых метода: в составлении 
бюджета участвуют и руководство организации, и конкретные подразделения.  

В. Е. Корнеева отмечает такие методы составления бюджетирования 
расходов на оплату труда, как прямой и обратный. 

Прямой метод заключается в том, что данные расходы рассчитываются на 
основании плановой численности, системы оплаты труда с учетом потребности 
в обучении и развитии персонала, подборе и т.д. При обратном методе расходы 
рассчитываются как процент от выручки, а численность персонала 
определяется на основании установленного лимита затрат.  
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Для составления бюджета расходов на оплату труда необходимо 
классифицировать расходы  по статьям затрат. Статьи затрат каждая 
организация может определять сама. В. Е. Корнеева выделила следующий 
примерный перечень затрат на оплату труда [3, с. 114]: 

− фонд оплаты труда; 
− страховые взносы; 
− социальные льготы и гарантии; 
− услуги по подбору и адаптации; 
− услуги по обучению и развитию; 
− оценка персонала; 
− развитие корпоративной культуры; 
− информационно-консультативные услуги. 
Размер каждой из перечисленных выше статей затрат для включения в 

бюджет должен соответствовать определенным критериям. Например, если 
организация предоставляет услуги по обучению персонала, то именно отдельно 
для этой категории затрат применяют такие методы, как: оценка персонала, 
метод экспертных оценок, социологическое исследование. 

Метод экспертных оценок заключается в том, что потребность в обучении 
определяют на основании заявок от руководителей различных подразделений. 
Социологическое исследование заключается в проведении различных опросов 
самих сотрудников.  Метод оценки персонала является наиболее расходным 
методом, но и в тоже время наиболее эффективным. При нем определяют 
сотрудников, которые нуждаются в обучении. Таким образом, при исполнении 
составленного бюджета необходимо помнить, что участок учета расходов на 
оплату труда является одним из трудоемких, где сокращение контролируемых 
расходов дает не всегда эффективный результат. А главное – необходимо 
ориентироваться на потребности работников, их желание работать.  
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недостатньо, це не є абсолютною перевагою – володіння потрібною та 
своєчасною інформацією є не менш, а в окремих випадках навіть більш 
вагомим фактором. Тому вченими всього світу зараз активно досліджується 
таке поняття як «інформаційні потоки підприємства». Інформація – це капіляри, 
які пронизують все підприємство. Тому це питання має величезну вагу для 
української та світової економіки. Саме правильно організована та налагоджена 
система інформаційних потоків підприємства може забезпечити підприємству 
конкурентну перевагу.  Несвоєчасність та недостатність інформації впливає на  
якість прийнятих рішень на всіх рівнях управління підприємством,  а,  отже,  і 
на діяльність підприємства в цілому. 

Щодо того, чи є інформація та інформаційні потоки ресурсом 
підприємства, то на думку видатного винахідника в сфері вдосконалення 
ефективності виробництва і якості продукції Джеймса Харінгтона [4], для 
досягнення ефективної роботи підприємства необхідно, в першу чергу, 
навчитися правильно і творчо управляти п’ятьма основними елементами, 
притаманними будь-якій організації – процесами, проєктами, змінами, 
знаннями і ресурсами. Крім того, автор поділяє ресурси на фінансові, фізичні, 
людські, інтелектуальні, інформаційні, організаційні і технічні. Тобто вчені  
наголошують, що інформація є важливим ресурсом підприємства. Тому 
ефективне управління нею є найбільш важливим і складним завданням будь-
якої організації. Інші науковці також наголошують на величезній значимості 
інформаційних ресурсів, які «…не тільки не поступаються іншим видам 
стратегічної сировини, але і відносяться до найбільш важливих ресурсів, що 
визначає, насамперед, інтелектуальну, а також економічну, політичну і 
військову міць їхнього власника» [2, с. 266]. 

Але для управління інформаційними ресурсами важливо враховувати те, 
що цей вид ресурсу має свої унікальні властивості. Вони є нематеріальними, 
цінність інформаційних ресурсів визначається корисністю для окремого 
споживача цієї інформації: для різних споживачів вона може бути різною. Крім 
того, як і всі інші ресурси, інформація піддається зносу, в даному випадку –
моральному зносу. Важливо оперативно збирати та обновляти інформацію, 
слідкувати за її актуальністю. З цим погоджуються й інші науковці. Як 
зазначають О. В. Лопушинська та А. Р. Дмитренко [3, с. 631], збиранню, аналізу 
і використанню інформації необхідно приділяти велику увагу, адже інформація 
формує основу для аналізу господарської діяльності, розробки оперативних, 
поточних і стратегічних прогнозів та планів. Несвоєчасність, неактуальність 
інформації може зашкодити нормальному функціонуванню підприємства, 
особливо, при реалізації такої функції управління як планування. Наприклад, 
закладання у собівартість продукції застарілих цін на сировину напряму вплине 
на величину прибутку підприємства, спотворить її. 

Раніше інформацію опрацьовували вручну, кожен працівник підприємства 
ніс відповідальність за своєчасне подання інформації його області роботи. Але 
зараз масиви інформації є надзвичайно великі і для їх опрацювання потрібна 
величезна кількість працівників; звісно, такі затрати є невигідними для 
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підприємства. До того ж велика ймовірність помилки окремої людини при 
опрацюванні величезного об’єму інформації. Тому активно використовуються 
автоматизовані системи опрацювання та управління інформацією (Project 
Expert, MS Project, 1С:Підприємство, SAP, хмарні технології та ін.). 

Цей підхід є найбільш доцільним. Але автоматизовані системи 
опрацювання мають низку недоліків. Їх розглядають як окремі елементи 
операційної та іншої діяльності підприємства, які допомагають оперувати 
необхідною інформацією в департаментах підприємства. Найбільша проблема 
виникає тоді, коли з’являється необхідність в консолідованій інформації з 
різних відділів підприємства [1, с. 99]. Тому, на нашу думку, потрібно 
працювати над удосконаленням механізму консолідації інформації в 
автоматизованих системах опрацювання інформації. І, якщо для великих 
корпорацій такі системи існують (наприклад, SAP), то невеликі підприємства 
не можуть собі дозволити такі системи, та вони не й розраховані на такі 
підприємства. Тобто існує проблема відсутності автоматизованих систем 
опрацювання, які можуть збирати всю інформацію не тільки великих  
підприємств,  але малих і середніх. 

Отже, на даний момент точно встановлена важливість управління 
інформаційними ресурсами. Але інструментарій, особливо для українських 
підприємств, є не надто великий та потребує удосконалення в умовах 
щоденного збільшення масивів інформації. 
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Конкуренція – це поняття, яке можна трактувати як механізм, який 

регулює ринок і забезпечує виробництво суспільних благ, як правило, всупереч 
бажанням окремих його учасників. 
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За класичним визначенням М. Вебера, конкуренція – це «мирні спроби 
встановити контроль над можливостями та перевагами, які також бажають 
інші». Таким чином, першою причиною конкуренції є наявність обмежених 
ресурсів, на які одночасно спрямовуються і бажання кількох агентів, здатних 
при певних зусиллях зі свого боку отримати цей ресурс. Усі ці елементи – 
обмеженість ресурсу, його привабливість та охоплення кількох учасників ринку 
– є обов’язковими для конкуренції. Якщо ресурс не обмежений або не 
привабливий, проблема конкуренції не виникає [3, с. 212]. 

Отже, конкуренція – це дії двох або більше агентів, які прагнуть отримати 
однакові обмежені ресурси за допомогою певних зусиль. 

Досконала конкуренція належить до фундаментальних економічних 
понять. Її вивчення передбачає розуміння внутрішніх закономірностей розвитку 
економічної науки, тобто звернення до методології та історії економічної 
думки, а також до підручників з економічної теорії, на основі яких формується 
сучасне економічне мислення. Ставлення до цього поняття подвійне. 

У той час, коли Адам Сміт почав замислюватися про природу ринків, вони 
були влаштовані приблизно так: більшість товарів, що споживалися в 
європейських економіках, виробляли багато мануфактур і ремісників, які 
використовували переважно ремісничі вироби. Різноманітності марок і видів 
товарів, до яких ми звикли в сучасному суспільстві споживання, тоді не було. 
Фірма була дуже обмеженою за розміром і використовувала роботу максимум 
кількох десятків співробітників, часто 3-4 співробітників. У той час таких 
мануфактур і ремісників було багато, і вони є досить однорідними виробниками 
[2, с. 212]. Ці ознаки привели А. Сміта до висновку, що ні споживачі, ні 
виробники не мають ринкової влади, а ціни встановлюються вільно у взаємодії 
тисяч покупців і продавців. Спостерігаючи за характеристиками ринку 
наприкінці X ст., А. Сміт зробив висновок, що покупці і продавці рухаються до 
рівноваги «невидимих рук». А. Сміт використав термін «досконала 
конкуренція», щоб узагальнити характеристики ринку того часу. 

Досконала конкуренція визначається у літературі як «ринкова структура, 
що характеризується такими ознаками: 

1) велика кількість продавців та покупців товару; 
2) однорідність продукції; 
3) абсолютна мобільність руху ресурсів, відсутність бар’єрів входження у 

галузь та виходу з неї; 
4) жоден економічний агент не має влади над цінами; 
5) повна поінформованість учасників про ціни та умови виробництва» [4, с. 

19]. 
Колись більшість ринків справді виглядали як досконала конкуренція, але 

в кінці XIX і на початку XX століття, коли світ був індустріалізований і багато 
галузей (видобуток вугілля, металургія, залізниця, банки) утворили монополії, 
було очевидно, що ідеальна модель більше не підходить для опису реального 
стану речей. 
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Сучасна ринкова структура далека від характеристик досконалої 
конкуренції, тому досконала конкуренція – це сучасна ідеальна економічна 
модель (наприклад, ідеальний газ у фізиці), яка не може бути досягнута в 
реальності через численні сили тертя [1, с. 463]. 

Досконалу конкуренцію в сучасній економічній реальності важко 
здійснити через специфіку життя і виробництва в цілому, саме досконала 
конкуренція є на сьогодні ідеальною економічною моделлю, яка фактично 
недосяжна через численні умови та вимоги життя. На  ринку все  частіше 
зустрічаються різні прояви монополії, які близькі до цієї моделі 
(монополістична конкуренція), і далекі (монополія). 

Модель досконалої конкуренції є зразком, за яким можна порівняти і 
оцінити стан реальної економіки. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТРАНСПОРТНО-

ЕКСПЕДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Динаміка розвитку суспільно-економічних відносин та інтенсифікація 

зв’язків між суб’єктами господарської діяльності призводять до необхідності 
врахування низки факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ 
підприємства під час прийняття управлінських рішень. Транспортний ризик, 
займаючи важливе місце в бізнес-процесах транспортних та логістичних 
компаній, торговельних підприємств, може часто ігноруватися та призводити 
до небажаних та непередбачуваних витрат. 

Специфіка правових та економічних міжнародних торговельних відносин, 
неоднакові внутрішньодержавні умови постачання товарів, різний рівень 
сервісу та інформаційного забезпечення перевезень, своєрідність транспортного 
законодавства та митних процедур у кожній країні ускладнюють зв’язки між 
учасниками транспортно-експедиторської діяльності, що призводить до появи 
ризикових ситуацій. Аналіз та контроль ризикових ситуацій на кожному етапі 
процесу перевезень є важливою складовою митного контролю. Це пов’язано з 
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тим, що всі транспортно-експедиційні процеси взаємопов’язані і збій у одному 
з процесів автоматично впливає на весь логістичний ланцюг. 

Транспортно-експедиторський ризик розглядається як ризик порушення 
координації оптимальної роботи учасників перевізного процесу в транспортно-
експедиторській діяльності, що призводить до непередбачених витрат (збитків) 
або втраченого прибутку. Як показують дослідження, інструментарій, що 
застосовується в практиці управління суб’єктами господарювання в ланцюгах 
поставок, здебільшого орієнтований на аналіз та оптимізацію витрат. Це дійсно 
відповідає основній меті логістики, виконанню правила «з мінімальними 
витратами необхідний товар у потрібне місце і необхідний час за належного 
рівня сервісу» [1]. Крім того, якщо ми говоримо про міжнародні перевезення, 
то невизначеність, пов’язана з їх організацією, може бути значно вищою, ніж у 
межах однієї держави. Ризики пов’язані з нестабільним попитом, термінами 
поставок, рівнями товарних запасів та замовлень, виробничими можливостями, 
специфікою митного адміністрування, часом транспортування, природними та 
людськими факторами тощо. Для того, щоб їх знизити та забезпечити високий 
рівень обслуговування, необхідно усунути джерела нестабільності та 
невизначеності [2]. 

При наданні експедиторських послуг у повному обсязі транспортна 
експедиція має на увазі організацію перевезення вантажів від дверей складу 
вантажовідправника до дверей складу вантажоодержувача (використовується 
термін «від дверей до дверей»). У цьому випадку повний комплекс послуг з 
доставки вантажу включає: 

− доставку від складу вантажовідправника на вантажну залізничну 
станцію, в порт, в аеропорт; 

− навантаження на транспортний засіб (автомобіль, вагон, корабель, 
літак); 

− оплату за тарифом за перевезення вантажів; 
− вивантаження з транспортного засобу, наприклад, вагона на станції 

призначення; 
− доставку вантажу автомобільним транспортом до складу 

вантажоодержувача. 
До переліку транспортно-експедиторських послуг входять [4]: 
− розробка за дорученням клієнта маршруту перевезення вантажу при 

перевезеннях декількома видами транспорту (змішані або так звані 
мультимодальні та інтермодальні перевезення); 

− укладання договорів з іншими експедиторами та учасниками перевізного 
процесу для фрахтування морських та річкових суден, літаків, вагонів та 
автомобілів; 

− оформлення транспортних документів: транспортних накладних, 
коносаментів та інших документів, необхідних для доставки вантажів за 
призначенням; 

− оплата тарифів за перевезення та інших платежів та зборів; 
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− страхування вантажів, участь у оформленні документів при 
пошкодженні, псуванні чи нестачі вантажів (так звані незбережені 
перевезення); 

− виконання обов’язків митного брокера під час перевезення експортно-
імпортних вантажів; 

− інформування відправників вантажу про просування вантажів, розшук 
вантажів у разі їх втрати; 

− організація за необхідності переадресовування вантажів у дорозі; 
− отримання дозволів та оформлення документів на перевезення 

небезпечних, великогабаритних та великовагових вантажів; 
− інші послуги за дорученням клієнтів. 
Кожна ланка логістичного ланцюга схильна до ризиків. Особливість 

полягає в тому, що дані ризики не можна розглядати окремо один від одного. 
Виділимо основні види ризиків, які виникають під час організації перевізного 
процесу (табл. 1). 

У сучасному діловому середовищі, де організації та ринки утворюють 
складну взаємопов’язану глобальну мережу, ризики можуть виникати швидко, 
провокуючи ланцюгову реакцію на інших ринках, крім того, існує взаємний 
вплив ризиків [5]. Подібний ефект визначається терміном «логістична синергія» 
[6]. На ступінь загального транспортно-експедиторського ризику впливає 
багато процесів, що відбуваються під час перевезення. Так, запровадження 
санкцій Євросоюзом проти РФ значно вплинуло на конфігурацію і 
функціонування ланцюгів поставок. Багато учасників були змушені 
переорієнтувати свої ланцюги поставок у бік Азії або призупинити рух 
матеріальних потоків. 

Необхідно навчитися оцінювати загальний ризик та мінімізувати його, 
виявляючи слабкі ланки у логістичному ланцюзі. Збій в одній з ланок 
логістичного ланцюга автоматично підвищує ймовірність ризикової ситуації 
протягом усього ланцюга. Саме тому необхідно будувати логістичний ланцюг, 
виходячи з оцінки стійкості кожної його ланки. Для того, щоб визначати 
ступінь вразливості ланки і всього ланцюга поставок в цілому, необхідно вміти 
проводити оцінку ризиків всіх процесів, що протікають у ланцюзі. Точність 
результату залежатиме від кількості процесів (числа ланок). 

Варто підкреслити, що причини виникнення окремих ризиків не залежать 
від управлінських рішень (ДТП, затримка рейсу, митний контроль та митне 
оформлення тощо), проте, реалізація таких ризиків стає причиною появи 
ризику пошкодження вантажу або його затримки, що відносить їх до 
транспортно-експедиторських. Таким чином, транспортно-експедиторський 
ризик не просто супроводжує логістичні операції транспортування, а й впливає 
на ефективність роботи ланцюга поставок. 

Таким чином, транспортно-експедиторський ризик безпосередньо 
пов’язаний з наданням транспортно-експедиторських послуг. Основною рисою 
транспортно-експедиторського ризику є той факт, що його не можна розглядати 
окремо у призмі транспортного та експедиторського ризику. Це пов’язано з 
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тим, що підприємства, які здійснюють такого роду діяльність, повинні 
аналізувати дані області як єдине ціле з метою грамотної та синхронної 
координації перевізного процесу. Необхідно прагнути до того, щоб чутливість 
до ризиків та їх запобігання забезпечувалися за рахунок аналізу та моніторингу 
в режимі реального часу.  

 
Таблиця 1 

Основні види транспортно-експедиторських ризиків (узагальнено за [3]) 
Ланки Ризики 

I. Підготовка 
до процесу 
вантажо-
перевезення 

Отримання недостовірної (неповної) інформації про вантаж 
Неправильна оцінка витрат на доставку вантажу 
Недостовірне інформування клієнта з питань перевезення/митного 
оформлення 
Зазначення недостовірних/неправильних даних у перевізних документах 
Недотримання термінів надання документів у процесі перевезення 
Ризик корекції рахунку у процесі транспортування 
Ризик несплати 
Ризик несповіщення приймаючого офісу 
Невідповідність документів необхідним в країні 

ІІ. Підготовка 
вантажу до 
основного 
відправлення 

Запізнення машини 
Помилка у заповненні експедиторської розписки 
Пошкодження вантажу під час транспортування 
Пошкодження вантажу під час навантажувально-розвантажувальних робіт 
Помилка при занесенні даних до інформаційної бази 
Пошкодження, крадіжка тощо на складі 
Неякісне виконання упаковки, маркування тощо 
Неправильний розподіл вантажу в автомобілі 
Невідповідність бронювання інформації щодо термінів, наданих клієнту 
Помилка при заповненні або невідповідність документів вимогам правил 
міжнародних перевезень вантажів 
Пошкодження вантажу при доставці, під час навантажувально-
розвантажувальних робіт 
Невідповідність документів для в’їзду машини на навантажувально-
розвантажувальні роботи в порту, аеропорту, залізниці тощо 
Митні ризики 
Ризик наднормативного зберігання вантажу на терміналі 

ІІІ. Основне 
відправлення 

Пошкодження вантажу 
Невідповідність умовам перевезення даного вантажу 
Втрата вантажу під час консолідації в інших портах 
Пошкодження вантажу 
Ризик непроходження фітосанітарного та радіоактивного митного контролю 
Втрата документів на вантаж 
Наднормативне зберігання вантажу на терміналі 

IV. Підготовка 
вантажу до 
фінальної 
доставки 

Митний ризик 
Пошкодження вантажу 

V. Фінальна стадія доставки вантажу 
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Управління ризиками має бути формалізоване у всіх ланках ланцюга, але 
при цьому має залишатися гнучким і навіть при незначних змінах в ланцюзі 
поставок забезпечувати можливість швидкого реагування та адаптації. 
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РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ: 

СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМИ 
 
Діяльність будь-якого підприємства пов’язана з певною сукупністю 

процесів, які складають кругообіг коштів на підприємстві. Процес придбання 
предметів та засобів виробництва є важливою передумовою для здійснення 
основної діяльності підприємства і одним з основних господарських процесів 
кругообігу капіталу, який здійснюється в ході нормального операційного циклу 
діяльності будь-якого підприємства. 

Процес постачання передбачає закупівлю підприємством матеріалів, 
необхідних для його функціонування, а, отже, під час реалізації цього процесу 
підприємства вступають у взаємовідносини з постачальниками товарно-
матеріальних цінностей та, отримавши необхідні цінності, розраховуються з 
ними. Крім закупівлі цінностей, в ході господарської діяльності у 
господарюючих суб’єктів виникає також необхідність придбання різного роду 
робіт та послуг і тоді підприємства вступають у відносини з підрядниками. 
Отже, основними контрагентами підприємств при закупівлі предметів та 
засобів праці є постачальники, а при отриманні робіт та послуг – підрядники. 

Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють 
постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, 
запасних частин, МШП), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, 
води, пари тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних 
засобів тощо). Підрядники – спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які 
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виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі 
договорів підряду на капітальне будівництво». 

Для якісного здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками 
операції, що супроводжують процес закупівлі, повинні бути відображені в 
обліку. Такі операції називаються розрахунковими. 

За словами О. В. Пустяка, «Розрахунки представляють собою відносини, 
що виникають між підприємствами і організаціями в процесі реалізації, 
розподілу та перерозподілу суспільного продукту на підставі здійснення 
статутної діяльності. Розрахунки базуються на переміщенні товарів у 
відповідності до укладених договорів. Господарські договори укладають 
безпосередньо підприємства, а розрахунки за продукцію, що відпускається по 
цих договорах, здійснюються, як правило, через банк» [1]. При цьому сам 
процес організації розрахункових відносин є досить складним, адже 
підписанню договорів постачання передує складна робота щодо визначення 
потреби в цінностях, їх асортименті та виборі постачальників. 

Отже, здійснюючи безперебійну господарську діяльність, підприємство 
постійно вступає в розрахунки з постачальниками та підрядниками, тому 
правильна організація їх обліку має важливе значення для ефективного 
використання засобів підприємства. 

Логічно, що при розрахунках з постачальниками та підрядниками 
кредиторська заборгованість виникає частіше, ніж дебіторська. Вона 
відображається в обліку як зобов’язання підприємства. Законодавче визначення 
поняття «Зобов’язання» наведене в однойменному П(С)БО 11, в якому 
зазначено: «Зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла 
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні 
вигоди» [2, с. 63-65]. 

Н. В. Лобова зазначає, що розмір кредиторської заборгованості за 
напрямками її виникнення обов’язково повинен показуватися в пасиві балансу 
підприємства. Для її відображення передбачено спеціальні статті. Дані цих 
статей дають змогу інвесторам оцінити фінансовий стан підприємства, рівень 
його платоспроможності [3]. 

Для відображення кредиторської заборгованості за розрахунками з 
постачальниками та підрядниками в бухгалтерському обліку та балансі 
підприємства її слід розділити на дві групи відповідно до класифікації 
зобов’язань, передбаченої в П(С)БО 11 [2, с. 3-65]. 

Правильна організація розрахункових операцій забезпечує стійкість 
оборотності коштів підприємства, закріплення договірної і розрахункової 
дисципліни та покращує його фінансовий стан. 

Ми вважаємо, що велике значення мають обставини виникнення 
заборгованості. З цієї точки зору її, насамперед, треба поділити на грошову і 
товарну, що має активізувати роботу з аналізу заборгованостей та підвищити 
контроль за дотриманням розрахункової дисципліни з боку керівництва. 
Кредиторська заборгованість поділяється на: грошово-кредиторську, тобто яка 
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виникла у зв’язку з отриманням коштів; товарно-кредиторську, що виникла у 
зв’язку з отриманням матеріальних цінностей; бартерно-кредиторську, яка 
виникає при відвантаженні товарів за бартерним контрактом Таким чином, 
налагоджена система обліку та організація своєчасного контролю за станом 
розрахунків на підприємствах забезпечить виконання обліком всіх вище 
перерахованих завдань та своєчасне прийняття управлінських рішень. При 
цьому раціональний облік та якісний контроль розрахунків з постачальниками 
та підрядниками можливий лише за умови дотримання законодавства, що 
регламентує проведення розрахунків за певними видами та формами. 
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ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В ринкових умовах господарювання найважливішими цілями 
торговельного підприємства є поліпшення рентабельності, забезпечення 
ліквідності та підвищення ефективності роботи. Досягнення поставлених цілей 
залежить від ефективності системи управління фінансовими результатами. 

Для поліпшення стану торговельного підприємства необхідно 
впроваджувати нові чи додаткові методи й інструменти управління. Для цього 
торговельним підприємствам необхідно підтримувати рівновагу між 
товарооборотом, витратами і прибутком. Відхилення повинні бути вчасно 
визначені, щоб керівництво торговельного підприємства могло негайно 
здійснити регулювальні дії. У довгостроковому плані торговельне підприємство 
тільки тоді зможе успішно продовжити свою діяльність, коли всі три 
компоненти будуть збалансовані за допомогою цільової картини. 

На нашу думку, засоби оперативного управління фінансовими результатами 
торговельного підприємства повинні бути спрямовані на корегування дій, 
передбачених прийнятими управлінськими рішеннями, стосовно заходів щодо 
підвищення фінансових результатів торговельного підприємства. Розмір прибутку 
і гарантії його одержання є головними показниками успішного управління 
фінансовим станом торговельного підприємства. 

В сучасних умовах постає проблема створення такої системи обліку, 
аналізу і контролю фінансових результатів операційної діяльності, яка була б 
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спроможна задовольняти запити всіх користувачів облікової інформації, 
особливо, потреби управління. Тільки за умови існування науково 
обґрунтованої системи обліку, аналізу і контролю можливе достовірне 
обчислення прибутку. 

Бухгалтерський облік повинен бути організований так, щоб формувати 
повну і достовірну інформацію про господарські процеси і результати 
діяльності, необхідні керівникам підприємств, інвесторам, зовнішнім діловим 
партнерам, податковим інспекціям, банкам, аудиторам тощо. 

Т. П. Добрунік стверджує, що для торговельних підприємств основною 
діяльністю є операції, пов’язані з придбанням та реалізацією товарів. 
Формування фінансових результатів на підприємствах оптової та роздрібної 
торгівлі має особливості, що випливають зі специфіки торговельної діяльності 
та порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого порядку 
обліку доходів і витрат обігу [3]. 

Вчений С. Л. Демиденко вважає, що для вирішення задач, що стоять перед 
оперативним управлінням господарською діяльністю підприємства, найбільш 
доцільним є використання оперативного економічного аналізу.Оперативний 
аналіз є системою щоденного вивчення показників діяльності підприємства та 
його виробничих підрозділів з метою швидкого втручання в процес виробництва 
для забезпечення безперервної та ефективної роботи підприємства [2]. 

Слід зазначити, що у сучасних умовах зростає роль контролю, який є 
обґрунтованою системою активної перевірки, спостереження і впливу на 
результати діяльності, що є вагомим фактором ефективного управління, 
здійснюваного для отримання максимального прибутку. 

На думку П. О. Куцика, К. І. Редченка і Р. М. Воронка, контроль є однією 
із функцій управління, яка дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати ті 
передумови і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, 
успішному досягненню поставленої мети, відкорегувати діяльність 
підприємства чи його структурних підрозділів [1]. 

За таких умов, вважаємо, що система контролю за фінансовими 
результатами діяльності повинна набувати постійного характеру. Система 
контролю повинна спрямовуватись на виявлення об’єктивних і суб’єктивних 
причин та відхилень, передбачати розроблення заходів для їх усунення та 
мотивації щодо їх недопущення.  

Не можна залишати поза увагою можливості використання цінових 
факторів впливу на товари, питання зниження їх собівартості та підвищення 
рентабельності підприємства. Ці проблеми мають бути в числі найбільш 
пріоритетних як у системі контролю, так і в управлінні торговельним 
підприємством. 

Отже, ефективність прийняття управлінських рішень залежить від 
побудови інформаційної системи, складовими якої є система обліку, аналізу і 
контролю, що дозволить торговельним підприємствам більш впевнено і 
розсудливо здійснювати свою діяльність в умовах конкуренції і ринкової 
нестабільності. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Мотиваційний механізм являє собою комплекс організаційно-економічних, 

матеріально-технічних, соціально-психологічних інструментів у системі 
управління. Важливу роль він відіграє саме завдяки мотивації і стимулювання 
персоналу. Якщо він дієвий, то повинен викликати зацікавленість, 
забезпечувати зростання кадрів, стабілізувати роботу колективу. 

Щоб мотиваційний механізм в системі мотивації праці персоналу на 
підприємстві був ефективним, необхідно, у першу чергу, звертати увагу на 
існуючу систему матеріального й нематеріального стимулювання, а також 
брати до уваги стратегію розвитку підприємства. Мотиваційний механізм може 
бути ефективним, якщо враховувати всі особливості діяльності окремого 
підприємства і можливості оперування тими методами мотивації, що є 
найбільш актуальними для цього підприємства, та сприяють здійсненню 
мотивації персоналу  [1]. 

Мотивація як механізм сприяє підвищенню рівня освіти та кваліфікації 
співробітників, їх інноваційної та творчої активності, забезпеченню 
конкурентоспроможності та якості партнерських відносин та відносин з 
клієнтами, збільшенню продуктивності праці. В його основі є такі чинники: 
система формальних процедур і правил виконання функцій і робіт, існуючих 
для досягнення цілей підприємства, і уявлення керівництва про актуальні 
потреби, мотиви, інтереси працюючих, способи їх задоволення, значущі 
цінності та норми поведінки [2]. 

Мотиваційна складова утворює механізм, який взаємодіє з іншими 
процесами інтелектуалізації і має функціонувати з урахуванням потреб та 
інтересів як співробітників, так і споживачів, свідомість яких сформована під 
тиском зовнішніх соціальних факторів та повинна розглядатись як 
послідовність п’яти чинників: попит – інтерес – мотив – дія – результат [3]. 

Стратегію підприємства слід розуміти як упорядковану в часі систему 
пріоритетних методів, форм, напрямів, засобів, правил, прийомів застосування 
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науково-технічного, ресурсного та виробничо-збутового потенціалу 
підприємства, спрямовану на підтримку конкурентної переваги та економічно 
ефективне досягнення висунутих завдань [3]. 

Мотивація праці – це вплив на працівника, фактори, завдяки яким зростає 
продуктивність праці, активність суб’єкта, спонукання до діяльності. Вона не є 
процесом який завжди рівномірний, а формується вже під час виробничих 
процесів. Також в працівника може бути свій власний мотив або ж конкретна 
ціль. 

Мотивом діяльності людини є задоволення своїх потреб, які мають 
складну ієрархічну структуру, різну у різних індивідуумів. Кожна людина 
направляє свої зусилля на досягнення тих цілей, які дозволяють задовольнити її 
потреби. Тому найбільш ефективна мотивація досягається тоді, коли 
працівники чекають, що якнайкраще виконуючи свої обов’язки і сприяючи 
досягненню цілей організації, вони отримають достатню винагороду 
(матеріальну і моральну), що дозволить задовольнити їх власні потреби [4]. 

Робітники будуть працювати добре, якщо знатимуть, що компанія має на 
ринку міцні позиції, її діяльність – суспільно корисна, а місія – висока й 
гідна. Особливо продуктивною буде праця працівників, коли очевидна особиста 
роль у процесі досягнення компанією заслужених висот, відчутна причетність 
до збільшення обсягів  прибутку й підвищення економічної вартості компанії, 
зростання лояльності споживачів. 

Мотивація може бути зовнішня та внутрішня. Якщо зовнішня формується 
під впливом таких факторів, як соціальні гарантії, умови оплати праці, 
просування по службі, то внутрішня – залежить від виконуваної роботи, 
інтересу до діяльності, свободи дій. 

Система мотивування має бути побудована таким чином, щоб співробітник 
був впевнений у перспективі подальшого задоволення потреб. Помилково 
вважати, що тільки створення системи грошових винагород та санкцій 
вирішить проблему мотивування. Необхідно розробити цілий комплекс заходів, 
які мають передбачати задоволення духовних, внутрішніх потреб (потреб в 
престижі, самоповазі, самореалізації, розвитку особистості) [5]. 

Наприклад, підвищення робітником кваліфікації позначається на рівні 
оплати, оскільки підвищується вага фактору «знання» і зарплата зросте. До того 
ж, на великих підприємствах існує значна кількість посад, що створюють 
багато проблем. Тому в більшості систем мотивування персоналу на 
підприємствах доводиться формально іменувати посади, щоб розмістити їх по 
вертикалі задля підвищення окладу. 

Є три види мотивації: матеріальна, адміністративна, моральна. Кожен із 
цих видів спонукає працівника до ефективного виконання трудових обов’язків 
за допомогою  впливу на цілі, потреби, вподобання.  

Винагорода має зацікавити людину, відповідати її очікуванням, також має 
бути індивідуальний підхід. Наприклад, жінці, яка має дитину або працює за 
сумісництвом, достатньо буде гнучкого графіка; в той час, для самотнього  
чоловіка це може бути несуттєво. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Зовнішня включає різні матеріальні форми. Це, звичайно, заробітна плата, 
збільшення заробітної плати, різного роду надбавки і премії (за підсумками 
року, за досягнення рівня якості, за збільшення обсягу продажів і т.д.); 
додаткові пільги – тут у роботодавця величезний вибір можливостей: медична 
страховка, страхування життя, виплата додаткових пенсій, додаткова 
оплачувана відпустка, оплата харчування або надання знижок на харчування, 
оплата путівок на відпочинок і додаткові виплати до відпустки або, навпаки, 
при виході з відпустки, корпоративні подарунки, проїзні квитки на транспорт, 
абонементи в спортивні зали, компенсація витрат на оплату дитячих садків. 
Статусні форми: підвищення на посаді з усіма витікаючими з цього наслідками, 
привілейоване робоче місце або окремий кабінет, статусні меблі і брендовий 
комп’ютер, престижні відрядження або стажування, персональний автомобіль; 
моральні форми: усна похвала в присутності колег працівника, оголошення 
подяки в наказі по підприємству, нагородження почесною грамотою [5]. Вибір 
конкретної форми винагороди залежить від фінансових можливостей компанії, 
складу колективу і винахідливості керівника;  

Мотиваційний процес, як і будь-який інший, набуває певних змін у часі. 
Зміна обставин роботи, зміна пріоритетів працівника тощо змінює і силу 
мотивації. Тому в організації потрібно постійно здійснювати моніторинг 
мотивуючого середовища, своєчасно уловлюючи зміни, реагуючи на них 
зміною мотивуючих факторів [5]. 

Враховуючи нинішню економічну нестабільність, особливо актуальними є 
питання мотивації персоналу підприємства. За умов кризи підприємства 
ризикують не лише втратити зайняті позиції на ринку і погіршити свій 
фінансовий стан, але й залишитися без кваліфікованих кадрів. Одним із базових 
завдань управління на етапі кризи є утримання основних співробітників. Для 
цього слід своєчасно інформувати персонал і реалізовувати адекватну систему 
мотивації, застосовуючи дієвий мотиваційний механізм у системі стратегічного 
управління людськими ресурсами [2]. 

Отже, «мотиваційний механізм у системі стратегічного управління 
людськими ресурсами» – це комплекс засобів і методів спонукання персоналу 
до ефективної діяльності у довгостроковій перспективі з розробкою 
послідовних рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, а також 
забезпечення стратегічної конкурентної переваги підприємства [2]. 
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КОНТРОЛЮ БАНКІВ 
 

Система ефективного внутрішнього контролю – це важлива складова 
управління комерційним банком, яка є основою безперебійного його 
функціонування. Дієві заходи внутрішнього контролю сприяють виконанню 
головних задач банку, досягненню ним стратегічних та оперативних цілей. Така 
система спонукає співробітників банку дотримуватися чинного законодавства 
та нормативних актів, а також розробленої банком політики, планів, внутрішніх 
правил та процедур, вчасно виявляти та знижувати ризик непередбачених 
витрат чи втрати репутації банку [2]. 

З метою забезпечення надійності, законності, ефективності, а також 
безпеки банківських операцій та діяльності кожен комерційний банк повинен 
мати внутрішній механізм, який захищає від потенційних помилок, втрат та 
різноманітних порушень. Саме цю роль виконує система внутрішнього 
контролю банку. 

Система внутрішнього контролю банку має забезпечувати досягнення 
таких цілей: 

– операційні цілі – забезпечення спрямованості процедур контролю на 
ефективність управління активами банку з метою досягнення банком 
прибутковості його діяльності, уникаючи або обмежуючи втрати унаслідок 
впливу негативних внутрішніх та зовнішніх факторів, здійснення 
систематичного процесу виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, 
звітування та пом’якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях 
банку; 

– інформаційні цілі – забезпечення цілісності, повноти та достовірності 
фінансової та управлінської інформації, що використовується для ухвалення 
управлінських рішень; створення інформаційних систем як по вертикалі, так і 
по горизонталі організаційної структури банку. Така інформація включає 
зовнішню та внутрішню фінансову звітність з фінансових та нефінансових 
питань; 

– комплаєнс-цілі – забезпечення організації діяльності банку з 
дотриманням вимог законодавства, нормативно-правових і розпорядчих актів 
НБУ, внутрішньобанківських документів, стандартів професійних об’єднань, 
дія яких поширюється на банк [1]. 

Тому в комерційних банках створюють комплексну, ефективну та 
адекватну систему внутрішнього контролю з дотриманням таких принципів: 
усебічність та комплексність, ефективність, адекватність, обачність, ризик-
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орієнтованість, інтегрованість, завчасність, незалежність, належний розподіл 
обов’язків та повноважень, безперервність та конфіденційність, які мають 
реалізуватися на кожному з організаційних рівнів банку [1]. 

Принцип усебічності та комплексності передбачає, що процедури з 
внутрішнього контролю вбудовані в усі суттєві процеси діяльності в усіх 
підрозділах банку на всіх організаційних рівнях. Водночас, банк має 
забезпечити здійснення внутрішнього контролю також і щодо операцій банку, 
що передані на договірній основі іншим особам на аутсорсинг. 

Особливо важливим при організації системи внутрішнього контролю є 
дотримання принципу ефективності. При цьому процедури та заходи з 
контролю мають бути дієвими та забезпечувати досягнення банком визначених 
цілей діяльності й обґрунтовану упевненість в тому, що: здійснювані банком 
операції є ефективними та результативними; операції відображено коректно; 
фінансова, статистична, управлінська, податкова та інша звітність є 
достовірною; система управління ризиками банку є комплексною, ефективною, 
адекватною, забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, 
звітування, контроль та пом’якшення всіх суттєвих ризиків банку. Усе це в 
комплексі повинно відповідати вимогам Політики управління суттєвими 
ризиками банку.  

Водночас, банк повинен дотримуватися вимог законодавства, нормативно-
правових і розпорядчих актів НБУ, внутрішньобанківських документів; 
впроваджувати у свою діяльність кожен з п’яти компонентів системи 
внутрішнього контролю та забезпечувати їх виконання у взаємоінтегрований 
спосіб, тобто результати виконання такого компоненту використовуються при 
виконанні інших компонентів системи внутрішнього контролю.  

Також працівники банку мають володіти необхідною інформацією щодо 
компонентів системи внутрішнього контролю та забезпечувати виконання цих 
компонентів в межах компетенції та повноважень, визначених посадовими 
інструкціями. При цьому керівництво банку має забезпечувати виявлення та 
оцінку недоліків системи внутрішнього контролю та вживати своєчасних, 
адекватних та достатніх коригуючих заходів з метою виправлення таких 
недоліків. 

Дотримання принципу адекватності забезпечує умови, при яких система 
внутрішнього контролю відповідає особливостям діяльності банку, включаючи 
розмір, бізнес-модель, масштаб діяльності, види, складність операцій, профіль 
ризику банку. 

Принцип обачності системи внутрішнього контролю повинен 
забезпечувати достатню впевненість керівників банку щодо досягнення цілей 
діяльності банку, виходячи з консервативних припущень та беручи до уваги 
певну вірогідність помилкових суджень чи рішень керівників та/або 
працівників банку. 

Керівництво банку повинно забезпечувати організацію та функціонування 
системи внутрішнього контролю, ґрунтуючись на ризик-орієнтованому підході, 
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що передбачає застосування більш поглиблених та частіших заходів з контролю 
до тих сфер діяльності банку, яким притаманні більші ризики. 

Принцип інтегрованості передбачає, що процедури контролю є складовою 
частиною всіх суттєвих процесів діяльності та корпоративного управління 
банком. 

Спроможність системи внутрішнього контролю банку забезпечувати 
виявлення потенційно можливих загроз негативного впливу на діяльність банку 
раніше, ніж такі загрози фактично виникнуть, відповідає принципу завчасності 
проведення контрольних процедур. 

Особливістю системи внутрішнього контролю має бути дотримання 
принципу незалежності, тобто уникнення обставин, що можуть становити 
загрозу для неупередженого виконання суб’єктами системи внутрішнього 
контролю своїх функцій. При цьому має здійснюватися належний розподіл 
обов’язків та повноважень між персоналом банку з одночасним виконанням 
щонайменше наступних умов:  

– працівники підрозділів банку, які виконують функції внутрішнього 
контролю, не виконують жодних операційних завдань, які віднесені до сфери їх 
контролю;  

– керівники банку, відповідальні за здійснення внутрішнього контролю, є 
незалежними від осіб, які несуть відповідальність за управління діяльністю, що 
підлягає такому контролю;  

– винагорода працівникам підрозділів банку, що виконують функції 
внутрішнього контролю, не пов’язана з показниками діяльності бізнес-
підрозділів банку, що контролюються цими працівниками. 

Здійснення діяльності з внутрішнього контролю дозволяє своєчасно 
попереджати, виявляти та усувати недоліки в системі внутрішнього контролю 
на постійній основі тобто безперервно. 

І наостанок, суворо має дотримуватися принцип конфіденційності, який 
передбачає недопущення розголошення інформації особам, у яких немає 
повноважень щодо її отримання. 

Система внутрішнього контролю банку може складатися з таких 
компонентів:  

– контрольного середовища;  
– управління ризиками, притаманними діяльності банку;  
– контрольної діяльності в банку; 
– контролю за інформаційними потоками та комунікаціями банку;  
– моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю банку [1]. 
На сьогодні у банківські системі України запроваджується проведення 

незалежної кваліфікованої оцінки відповідності внутрішнього аудиту як 
скдадової системи внутрішнього контролю положенням Міжнародних 
стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Оцінку відповідності 
функції внутрішнього аудиту банку зазначеним вимогам можуть проводити 
консалтингові компанії. Погоджений план впровадження рекомендацій 
зовнішньої оцінки є фактично визначеними напрямами щодо вдосконалення 
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системи внутрішнього аудиту та її функцій, оптимізації і підвищення 
результативності аудиту на найближчі роки. 
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Операції з давальницькою сировиною стали невід’ємною частиною 

сучасної економіки. В Україні актуальність операцій з давальницькою 
сировиною пов’язана з тим, що вони дозволяють українським підприємствам 
поліпшити використання виробничих потужностей, особливо, в умовах нестачі 
оборотних коштів, надати роботу незавантаженому виробничому персоналу, а з 
іншої – вивчити потреби світового ринку щодо якості та асортименту продукції, 
підвищити конкурентоспроможність власної продукції на основі використання 
брендів провідних виробників, а також освоїти сучасні технології й організацію 
виробництва, методи забезпечення якості продукції, яка відповідає вимогам 
міжнародних стандартів. 

Операції з давальницькою сировиною є досить складними і 
неоднозначними, що зумовлено порядком визнання права власності на 
передану сировину та вироблену з неї продукцію, а також наявністю різних 
«видів» таких операцій, шляхів реалізації готової продукції і способів 
розрахунку за переробку сировини.  

Зазначені особливості ускладнюють процес організації та ведення 
бухгалтерського обліку на промислових підприємствах. Тому підвищення 
ефективності здійснення операцій з давальницькою сировиною потребує 
наукового обґрунтування й удосконалення низка питань з організації 
бухгалтерського обліку таких операцій.  

Серед наукових досліджень вітчизняних науковців з питань удосконалення 
організації бухгалтерського обліку можна виділити праці П. Куцика [1; 2],  
Ю. Кузьмінського, М. Корягіна [3], М. Чік [3], О. Савченко, І. Прибеги та ін. 
Проте, питанням організації бухгалтерського обліку операцій з давальницькою 
сировиною серед вітчизняних суб’єктів бізнесу приділялось мало уваги.  

Розглядаючи давальницьку сировину як окремий об’єкт обліку, слід 
наголосити на необхідність розробки належного методологічного, 
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організаційного та методичного забезпечення, причому як на рівні держави, так 
і на рівні підприємства. Одним із основних аспектів розвитку діяльності 
підприємств із залученням давальницької сировини є належна організація їх 
обліку, яка повинна відповідати вимогам законодавства та забезпечувати 
адаптацію бухгалтерського обліку до розвитку господарської діяльності, а 
також передбачити потреби широкого кола користувачів у якісній і достовірній 
інформації.  

Передумовою ефективності операцій з давальницькою сировиною, на 
нашу думку, є розуміння і, передусім, посилання у діяльності на ряд основних 
вимог щодо організації обліку, серед яких є розробка основних складових 
облікової політики. 

Основними етапами формування облікової політики є: визначення об’єктів 
обліку; первинне спостереження об’єктів обліку; аналітичне і вартісне 
вимірювання чинників, за допомогою яких здійснюється вибір способів 
ведення обліку; підбір для кожного об’єкта обліку відповідних йому способів, 
методів і прийомів; зведення обліку операцій з давальницькою сировиною; 
контроль за виконанням положень облікової політики.  

Традиційно організаційні аспекти бухгалтерського обліку операцій з 
давальницькою сировиною розглядаються у таких учасників ринку, як: 
підприємство-замовник – придбання (виробництво), передача у виробництво 
давальницької сировини та отримання продуктів її переробки; підприємство-
виконавець – надання послуг з переробки давальницької сировини. 

Операції з давальницькою сировиною є зовнішньоекономічними 
операціями, що передбачають передачу виконавцю сировини на термін, що не 
перевищує відповідну кількість днів, з обов’язковим поверненням готової 
продукції, виготовленої з цієї сировини. Особливістю операцій з 
давальницькою сировиною є те, що підприємство-виконавець, отримавши 
сировину, не може обліковувати її в себе на балансі; для цього застосовуються 
позабалансові рахунки, так як право власності на давальницьку сировину 
залишається у підприємства-замовника. Та й готова продукція не належить 
надавачу послуг, а належить вона замовнику переробки. 

Таким чином, належна організація бухгалтерського обліку дає можливість 
вирішувати основне питання – ефективне управління діяльністю щодо операцій 
з давальницькою сировиною, а також забезпечити контроль за законністю та 
доцільністю їх здійснення. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ СИСТЕМІ ОБЛІКУ НА 

М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Підвищення ролі обліку в системі управління підприємством неможливе 

без використання ефективних методів обліку вибуття запасів, і, особливо, 
методу оцінки вибуття запасів за нормативними витратами. Це завдання 
набуває особливої актуальності за сучасних умов, коли необхідно більш 
оперативне управління господарською діяльністю м’ясопереробних 
підприємств. Традиційні системи обліку не можуть забезпечити гнучкості в 
управлінні затратами, оскільки в переважній своїй більшості носять характер 
історичного обліку. Управління ж потребує інформації про хід господарських 
процесів в момент їх здійснення, а також для ефективного прогнозування дій в 
найближчій перспективі. 

На м’ясопереробних підприємствах наявними є певні особливості з 
придбання і виробничого споживання запасів. За п. 4 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1, с. 1; 2, с. 2], запаси – це активи, які: 
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством. Таке визначення охоплює усі види та галузі діяльності 
суб’єктів господарської діяльності, однак, для досліджуваних (виробничих) 
підприємств відповідним буде друга і третя частина цього визначення, що 
окреслює саме виробничу сферу діяльності м’ясопереробного підприємства. 

За П(С)БО 9 «Запаси» підприємствам надається право вибору найбільш 
відповідних методів вибуття запасів з переліку, наведеного у п. 16. Такими 
методами є: метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження 
запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу.  

Теоретичний аналіз та практика застосування перелічених методів 
свідчать, що для м’ясопереробних підприємств найбільш відповідним методом 
є метод оцінки вибуття запасів за нормативними затратами [3, с. 205-221]. 
Такий підхід обґрунтовується тим, що основним видом виробничого запасу 
м’ясопереробного підприємства є м’ясо, яке отримується, переважно, як 
результат розроблення м’ясних туш, напівтуш чи їхніх частин, вартість яких 
формується у процесі заготівлі або придбання м’ясосировини від 
постачальників за відповідними видами (свинина, конятина, воловина, пташина 
тощо). Отримання окремих видів сировини, наприклад, зі свинини (м’ясо 
певних категорій, сало, баки, субпродукти 1 та 2 категорій і т.ін.) та їх оцінка 
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вимагає подальшого процесу переробки вхідної сировини. Отже, визначення 
вартості таких складових м’ясосировини потребує спеціальних підходів і 
способів та врахування технологічних особливостей підготовки сировинних 
ресурсів. 

Так, для підприємств з випуску ковбасних та солоно-копчених виробів 
характерними є безперервність і невелика тривалість виробничого циклу; 
масовість виробництва продукції; висока матеріалоємність готової продукції; 
виготовлення кінцевої продукції шляхом послідовної обробки сировини за 
технологічними  фазами, стадіями, переділами; різноманітність номенклатури і 
асортименту виробів та можливість виготовлення декількох видів ковбасних 
виробів із одного виду м’ясосировини.   

Важливо також врахувати особливості технологічного процесу 
виробництва і виникнення відходів, втрат сировини і матеріалів. 

Технологічний процес виготовлення ковбасних виробів характеризується 
послідовною механічною і фізико-хімічною переробкою м’яса та інших 
матеріалів в широкий асортимент ковбасних виробів і складається із чотирьох 
основних фаз: обробка сировини, просіл, машино-технічна обробка ковбасного 
фаршу та термічна обробка ковбасних виробів.  

На першій  фазі здійснюється розробка, обкачування і жилкування м’яса. 
Внаслідок цього отримують жилковане м’ясо різних гатунків, яке є 
напівфабрикатом для ковбасного виробництва. Коефіцієнт фактичного виходу 
жилкованого м’яса визначається як відношення маси отриманого жилкованого 
м’яса до маси м’яса на кістках. 

Облік обкачування і жилкування м’яса повинен забезпечити чітке 
відображення цього виробничого процесу та сприяти зниженню собівартості 
напівфабрикатів. 

На другій фазі виробництва ковбасних виробів м’ясні напівфабрикати 
піддають попередньому посолу. Термін посолу може тривати до 28 годин, а для 
деяких видів виробів – до 7 діб, а тому ця фаза повинна особливо 
контролюватись не лише засобами оперативного обліку, але й системного 
нормативного.  

На третій фазі сировина і жири піддаються механічній обробці. При цьому 
шляхом подрібнення м’яса і жирової маси та змішуванням різних її частин, 
спецій приготовляють фарш. Фаршем заповнюють оболонку для надання йому 
форми ковбас  та уникнення впливу зовнішнього середовища. 

На четвертій фазі здійснюється термічна обробка ковбасних і солоно-
копчених виробів. Це завершальний етап технологічного процесу, під час якого 
вироби доводяться до готовності. 

Отож, на кожному етапі є необхідність визначення не лише змін кількості 
видів сировини, але й вартості м’ясних продуктів і  напівфабрикатів. 

Окрім відзначеного, варто відмітити, що цим вимогам найбільш відповідає 
нормативний метод обліку витрат, оскільки дозволяє за допомогою своїх 
методів підготувати інформацію про відхилення від встановлених параметрів 
розвитку підприємства як до початку господарських операцій, так і зразу ж 
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після їх завершення. Він значно ефективніше організовує виробничий процес та 
працю на підприємстві. 

Нормативний облік в результаті своєї еволюції показав високу 
ефективність в якості складової частини управління собівартістю. Так, при 
допомозі чітко організованої системи контролю і обліку відхилень від діючих 
норм безпосередньо в процесі виробництва продукції, оперативно, за порівняно 
невеликі звітні періоди встановлюються причини та винуватці цих відхилень, 
здійснюється поточний контроль за якістю норм, зниженням собівартості, 
виявляються внутрішньовиробничі резерви.  

Нормативний метод забезпечує органічний взаємозв’язок 
конструкторської, технологічної, матеріальної підготовки виробництва, 
оперативно-технічного планування, організації всієї виробничо-господарської 
діяльності. Використання принципів управління за відхиленнями при цьому 
методі робить його універсальним для всіх галузей промисловості. Саме 
нормативний метод, на відміну від інших методів обліку, є адекватним 
управлінню за відхиленнями [3, с. 205-221]. 

Проте, в багатьох роботах з нормативного методу обліку не приділяється 
належна увага управлінській стороні цього методу і в більшості випадків 
значення його трактується обмежено з акцентуванням уваги на обліково-
технічний аспект. 

В багатьох зарубіжних країнах він зарекомендував себе більш 
прогресивним  порівняно з іншими методами обліку.   

Основне призначення нормативного обліку витрат – подавати щоденну 
інформацію про хід виробничих процесів. Лише в такій ролі він є ефективним, 
потрібним і окуповує витрати на його впровадження. 

Проведені нами дослідження організації та стану обліку на 
м’ясопереробних підприємствах України свідчать про те, що цей прогресивний 
метод в повному обсязі не впроваджений ні на одному підприємстві. На 
невеликій кількості підприємств застосовуються окремі його елементи і тільки 
для обліку виробничого споживання матеріальних ресурсів. 

Повільне впровадження нормативного обліку пояснюється рядом причин: 
− зростанням обсягів облікових робіт при відсутності автоматизованої 

обробки даних; 
− неузгодженістю різних економічних служб щодо розподілу обов’язків в 

організації і здійснені нормативного обліку; 
− відсутністю розроблених методик обліку для даного виду виробничої 

діяльності; 
− неупорядкованістю нормативної бази; 
− недостатньою розробкою організаційно-технічних заходів; 
− неналагодженістю нормування матеріальних і трудових витрат та 

незадовільним станом складського господарства;  
− низьким рівнем впровадження нової техніки і технологій, норм 

витрачанням матеріалів і витрат праці; 
− надаванням переваги плановим калькуляціям; 
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− небажанням адміністрації підприємств викривати недоліки своєї ж 
роботи тощо. 

Підсумовуючи викладене, необхідно відмітити, що впровадження  
нормативного методу вимагає високої організованості всього персоналу 
підприємства: технологів, плановиків, цехової адміністрації, робітників і 
бухгалтерського апарату. Одночасно він сприяє підвищенню дієвості апарату 
управління, економічних і технологічних служб, праці робітників підприємств. 
Тому невідкладним завданням апарату управління підприємств (організацій) 
повинно бути усунення всіх перешкод, що ускладнюють впровадження 
нормативного методу. 

До основних передумов впровадження нормативного обліку витрат 
відносяться:  

− зміна економічної ситуації в Україні та перехід до ринкових умов 
господарювання; 

− оновлення нормативної бази та затвердження Типового положення з 
планування, обліку  і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у 
промисловості; 

− кризовий стан економіки споживчої кооперації та необхідність переходу 
до нових більш ефективних методів обліку витрат і доходів; 

− масовий характер м’ясопереробних виробництв; 
− незадовільний стан організації обліку витрат на виробництво ковбасних 

і солоно-копчених виробів; 
− наявність рецептур та норм виходу напівфабрикатів та ковбасних 

виробів; 
− відносно невеликі розміри м’ясопереробних виробництв тощо. 
Нормативний  облік витрат за місцями їх виникнення необхідно 

організувати в оперативному порядку. До таких місць можна віднести  
холодильно-компресорний відділ, групу обкачування і жилкування м’яса,  
групу підготовки і формування виробів, термічне відділення та експедицію. 

Для раціональної організації нормативної системи обліку, яка б 
відповідала сучасним вимогам управління, планування і аналізу, необхідно 
створити відповідні умови, в яких буде здійснюватися збір, обробка,  
інтерпретація облікової інформації для цілей оперативного контролю за 
економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 
підприємства. 
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ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ 

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У процесі своєї господарської діяльності підприємства зіштовхуються з 

певними підприємницькими ризиками, які необхідно вчасно виявляти та 
здійснювати управління ними. Для цього на підприємстві має бути створена 
ефективна система управління ризиками.  

У процесі управління ризиками менеджери виділяють шість стадій: 
визначення мети, виявлення ризику, аналіз та оцінка ризику, пошук методів 
управління ризиком, використання обраного методу, оцінка результатів. 

Одним із ключових етапів управління ризиками є аналіз та оцінка. Для 
того, щоб проаналізувати, наскільки той чи інший ризик впливає на діяльність 
організації, українськими та зарубіжними вченими розроблено низку методів. 
Усі методи оцінки можна розділити на дві групи: кількісні та якісні. До 
кількісних методів відносять об’єктивну, чисельну оцінку ймовірності втрати 
капіталу чи грошей і використовують для цього статистичні методи аналізу. 
Якісні методи дають суб’єктивну оцінку можливості виникнення ризику на 
підставі думок експертів. 

Перевагою використання кількісних методів є можливість швидкого 
розрахунку та діагностики поточного рівня ризику. До переваг якісних методів 
можна віднести можливість оцінки якісних факторів, що впливають на 
виникнення ризику. 

Під час кількісної оцінки ризику застосовуються різні методи, найбільш 
поширеними з яких є: 

− статистичний метод; 
− аналіз доцільності витрат; 
− метод експертних оцінок; 
− аналітичні методи; 
− метод аналогій; 
− фінансовий аналіз підприємства (оцінка платоспроможності та 

ліквідності підприємства, аналіз фінансової стійкості та прибутковості). 
Зупинимося детальніше на такому методі оцінки ризиків як фінансовий 

аналіз підприємства. Оцінити ризики підприємства можна на основі 
фінансового аналізу, що базується на вивченні бухгалтерської звітності 
підприємства. Провівши фінансовий аналіз, можна виявити такі ризики: ризик 
ліквідності, ризик фінансової стійкості, ризик ділової активності, ризик 
рентабельності активів, ризик платоспроможності, ризик банкрутства.  

Розглянемо систему показників, які застосовуються для аналізу кожного 
виду ризику. 

Для оцінки ризику зниження ліквідності діяльності організації спочатку 
проводиться аналіз структури бухгалтерського балансу. Активи підприємства 
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діляться по ступеню ліквідності (найбільш ліквідні, швидкореалізовувані, 
повільнореалізовувані, важкореалізовувані), а пасиви – за термінами 
погашення. 

Структура балансу дозволяє розрахувати коефіцієнти ліквідності та 
зробити висновок про те, чи є загроза зниження ліквідності та 
платоспроможності на підприємстві. Для цього розраховуються коефіцієнти 
ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності 
та  коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття). 

Якщо коефіцієнти ліквідності відповідають рекомендованим значенням, то 
можна зробити висновок, що ризик зниження ліквідності та платоспроможності 
не притаманний організації, в іншому випадку після аналізу ліквідності 
компанія має розробити заходи щодо поліпшення даних показників. 
Підприємству необхідно оперативно відстежувати рівень платоспроможності, 
яка безпосередньо визначає його фінансовий стан та стійкість довгострокового 
розвитку. 

Для розрахунку ризику зниження фінансової стійкості використовується 
система таких коефіцієнтів: 

− коефіцієнт автономії: показує частку власних коштів у вартості майна 
підприємства: чим вище ця частка, тим вища фінансова незалежність; 

− коефіцієнт фінансової стійкості: показує питому вагу тих джерел 
фінансування, які підприємство може використовувати у своїй діяльності 
тривалий час; 

− коефіцієнт фінансування: показує, яка частина діяльності фінансується 
за рахунок власних коштів; 

− коефіцієнт фінансового левериджу: відображає співвідношення 
довгострокових позикових засобів і власного капіталу підприємства; 

− коефіцієнт заборгованості: відношення позикових коштів до суми 
активів підприємства; чим більше значення цього показника, тим вище ступінь 
ризику акціонерів підприємства, так як у разі невиконання платіжних 
зобов’язань зростає можливість банкрутства; 

− коефіцієнт маневреності власного капіталу: показує співвідношення між 
власними оборотними коштами та власним капіталом підприємства; показник 
дозволяє оцінювати, наскільки незалежним є підприємство від позикового 
капіталу [1, с. 137]. 

Сукупність перелічених вище показників дозволяє зробити висновок про 
вплив конкретних чинників на діяльність організації, що у подальшому 
допоможе розробити заходи задля мінімізацію ризиків, пов’язаних із 
фінансовою стійкістю підприємства. 

Ризики зниження ділової активності організації можуть бути оцінені на 
основі коефіцієнтів оборотності, які розраховуються діленням виручки на 
відповідні активи та пасиви підприємства. 

Фінансове благополуччя будь-якого підприємства безпосередньо залежить 
від того, як швидко вкладені гроші будуть приносити чистий прибуток. 



222 
 

Основними показниками, що характеризують вплив ризиків на фінансовий стан 
та прибутковість організації, є різні види показників рентабельності: 

− рентабельність продажу: показує, яку суму операційного прибутку 
отримує підприємство з кожної грошової одиниці реалізованої продукції; 

− рентабельність активів: показує, яку суму операційного прибутку 
отримує підприємство з кожної грошової одиниці вкладених активів; 

− рентабельність власного капіталу: показує ефективність використання 
власного капіталу та який прибуток отримало підприємство на грошову 
одиницю власних коштів. 

Також у процесі фінансового аналізу оцінюється ймовірність банкрутства 
організації. Найбільш поширеними моделями аналізу ймовірності банкрутства 
підприємства є такі економетричні моделі іноземних та вітчизняних авторів, як 
п’ятифакторна модель Альтмана, модель Спрингейта, модель Р. Ліса, модель 
Дж. Таффлера, модель О. Терещенка [2, с. 129]. 

Таким чином, невизначеність та ризиковість у господарській діяльності 
підприємства зумовлює необхідність оцінки та аналізу підприємницьких 
ризиків. Для цього є досить значна кількість різноманітних методів. Слід 
зазначити, що перелічені методи оцінки ризиків охоплюють лише найбільш 
поширені методики аналізу. На практиці їх значно більше, кожне підприємство 
може використовувати способи та методи оцінки підприємницьких ризиків, які 
найбільш відповідають специфіці його діяльності. При цьому вони можуть бути 
взаємопов’язані між собою і доповнювати одне одного. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ 
СТАРТАПІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Глобалізація світової економіки, бурхливий розвиток інформатизації та 

цифровізації об’єктивно обумовлюють й динамізм створення 
високотехнологічних стартапів у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій. Відтак, державним структурам слід здійснювати регулярну 
актуалізацію переліку пріоритетних для державної підтримки проєктів, а 



223 
 

особливо в нашій державі, яка перебуває у кризовому економічному становищі, 
посилюючи власну залежність від зовнішнього капіталу, технологій, продукції 
(послуг). 

Вирішення цих завдань значною мірою залежить від здатності 
високотехнологічних стартапів розробляти, продукувати та постачати 
інноваційну продукцію на ринок інформаційно-комунікаційних технологій, що 
тісно пов’язано з техніко-технологічною модернізацією його суб’єктів, 
інвестиціями у розвиток матеріально-технічного, технологічного, 
інтелектуально-кадрового, науково-дослідного, маркетингового та іншого 
забезпечення як основи зміцнення конкурентних позицій на внутрішньому та 
зовнішньому технологічних ринках [1, с. 64-76]. 

Переваги реалізації державної політики підтримки високотехнологічних 
стартапів у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки, у 
тому числі вітчизняних підприємств, сьогодні є очевидними, а його вплив на 
виробництво продукції – радикальним і комплексним. Саме вирішення проблем 
реалізації державної підтримки сфери інформаційно-комунікаційних технологій 
є головною запорукою забезпечення успіху державних інституційних і 
структурних реформ.  

Крім того, світовий досвід показує, що вихід з економічної кризи, яка 
породжує високу залежність внутрішнього ринку від імпорту, неможливий без 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. Тому в державній 
політиці варто передбачити комплекс стратегічних завдань інформаційно-
комунікаційного характеру, зокрема, такі, які б стосувалися створення умов для 
комерціалізації інновацій, розвитку технологічної сфери та наукомісткого 
виробництва, поширення науково-виробничої кооперації, участі малого бізнесу 
в розвитку технологічних парків та бізнес-інкубаторів. 

Останніми роками роль високотехнологічних стартапів у забезпеченні 
конкурентоспроможності національної економіки стає все більш визначальною. 
В епоху розвитку інформатизації суспільства, техніко-технологічних відносин 
тощо традиційні чинники конкурентоспроможності стають неголовними, 
поступаючись нововведенням та інноваційним рішенням, а також можливостям 
доступу до природних та інших ресурсів і активів. Але, з іншої сторони, 
здатність створювати, залучати та ефективно використовувати 
високотехнологічні стартапи залежить від сформованості та реалізації 
конкурентного потенціалу.  

Все це обумовлює залежність між процесами використання 
високотехнологічних стартапів, забезпечення державної підтримки та 
розширення сфери інформаційно-комунікаційних технологій. 

Як свідчить світовий досвід, держава є важливим суб’єктом розвитку 
екосистеми високотехнологічних стартапів.  

Державна підтримка спрямовується, головним чином, на удосконалення 
інституційно-правового регулювання, забезпечення належного фінансування, 
розвиток освіти та системи навчання фахівців, покращення інфраструктурного 
забезпечення розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій і, 
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відповідно, у результаті таких дій можна розраховувати на успішне створення 
високотехнологічних стартапів. 

Згідно з такими характеристиками, до пріоритетних напрямів реалізації 
державної політики підтримки високотехнологічних стартапів у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій слід віднести (1) прийняття 
законодавчих ініціатив, спрямованих на лібералізацію умов створення 
високотехнологічних стартапів; (2) збільшення обсягів державних інвестицій у 
найбільш перспективні високотехнологічні стартапи; (3) розвиток людського 
інтелектуального ресурсу, спрямованого на формування інформаційно-
комунікаційних технологій та бізнес-компетенцій на ринку інновацій; (4) 
створення центрів реалізації інформаційно-комунікаційних технологій 
(інтегрованих підприємницьких систем замкнутого циклу виробництва 
інформаційно-технологічної продукції (послуг), державно-приватних платформ 
зі спільної розробки і впровадження інформаційних технологій та програмного 
забезпечення, створення інноваційно-технологічних парків реалізації 
інформаційно-технологічних проєктів та інше); (5) посилення медіа- та івент-
менеджменту, що забезпечують формування та розширення мережевих зв’язків 
у стартап-екосистемі, створення позитивного іміджу та популяризацію 
високотехнологічних стартапів [2, с. 55-62]. 

Очевидно, що все більше посилюється роль сфери інформаційно-
комунікаційних технологій у системі забезпечення розвитку та 
конкурентоспроможності національної економіки і за таких обставин 
вирішальна роль належить органам державного регулювання, від яких 
вимагається активно здійснювати підтримку створення та реалізації 
високотехнологічних стартапів.  

Згідно з такими висновками перспективними напрямами наукових 
досліджень створення високотехнологічних стартапів у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій слід розглядати розроблення відповідного 
організаційно-економічного механізму, завданнями якого буде визначення 
організаційно-структурних характеристик побудови інституційної системи 
регулювання ринку інформаційно-комунікаційних технологій і економічних 
основ ресурсного забезпечення реалізації стратегічних завдань у досліджуваній 
сфері. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Після проголошення незалежності Україна розпочала багатоступінчастий 
та складний процес ринкової трансформації. Він передбачає становлення 
валютно-грошової системи, власних законодавчих інституцій, проведення 
приватизації, земельної реформи тощо. 

Процес становлення малого підприємництва в молодій українській державі 
особливо актуальний сьогодні. В умовах гігантизму, вкрай невідлагоджених 
господарських зв’язків та кризової економіки в цілому малий бізнес виступає 
одним із засобів вирішення багатьох соціально-економічних завдань. Він 
сприяє послабленню монополістичних тенденцій шляхом розвитку 
внутрішньогалузевої конкуренції у національній економіці. 

Особлива роль малих підприємств полягає у підтримці і розвитку деяких 
галузей, зокрема, торгівлі, послуг та громадського харчування. За часів 
командної економіки ці галузі розвивалися надзвичайно слабко, оскільки 
держава акцентувала свою увагу на великому виробництві. Деформацію 
галузевої структури національної економіки можна значною мірою виправити 
за допомогою ефективного малого приватного бізнесу. 

Однак, незважаючи на всі позитивні зрушення, мале підприємництво 
стикається з великою кількістю перешкод. Його розвиток відбувається 
нерівномірно, хаотично та суперечливо, йому не приділяють належної уваги 
державні органи: програми підтримки є декларативними, немає узгодженості у 
діях центральної та місцевої влади, слабка фінансова допомога тощо. 

Процес становлення малого приватного бізнесу в економіці України 
потребує подальшого ґрунтовного дослідження. Ця тема особливо актуальна 
сьогодні, коли процеси, які супроводжують становлення підприємництва, ще 
недостатньо вивчені. Західна економічна наука поглиблено вивчає мале 
підприємництво уже не одне десятиліття. Вітчизняні економісти тільки 
розпочали дослідження цього явища в добу незалежності України. 

Проте, навіть сучасні дослідження не дають вичерпної оцінки тих 
глибинних перетворень, які відбуваються у секторі малого приватного бізнесу, 
оскільки він перебуває у постійній динаміці. Щоразу науковці-дослідники 
феномену підприємництва стикаються з якісно новими його проявами. 
Подальшого дослідження потребують проблеми визначення оптимальних 
розмірів малих підприємств, вироблення ефективної системи державного 
регулювання та підтримки вітчизняного підприємництва, досвід країн Східної 
та Центральної Європи у справі розвитку приватного бізнесу з проекцією на 
специфіку українського ринку. 

Вихідним пунктом виступає категорія власності та одна із її форм – 
приватна власність. Відносини власності, які панують у суспільстві, впливають 
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на суспільно-політичний лад, економічний розвиток, формування інтересів 
різних соціальних прошарків. Вони формують економічну систему країни та 
мережу інституцій, які підтримують її функціонування. 

Важливе значення має фінансово-кредитна підтримка малого 
підприємництва. Державну політику щодо його фінансового забезпечення слід 
проводити у напрямі створення розвинутої мережі фінансово-кредитних 
установ, страхових фірм, інвестиційних та страхових фондів; розвитку 
товариств взаємного кредитування та страхування; розробки і впровадження 
системи стимулювання комерційних банків, які надавали б пільгові кредити 
малим підприємствам. Доцільно активізувати діяльність Українського фонду 
підтримки підприємництва, сприяти розвитку регіональних фондів (відділень) 
для фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва; розробити чіткий 
механізм направлення певної частини коштів, отриманих від приватизації 
державного майна, на підтримку малих підприємств; створити систему гарантій 
для забезпечення кредитів, що надаються фінансово-кредитними установами 
суб’єктам малого та середнього підприємництва, які функціонують у 
пріоритетних напрямках господарської діяльності; забезпечити сприятливі 
умови для розвитку такої перспективної форми фінансування малого бізнесу, як 
лізинг. 

Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва 
може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
приватних вітчизняних та іноземних інвесторів. Крім того, для фінансування 
суб’єктів малого підприємництва державним структурам доцільно використати 
можливості залучення коштів Світового Банку, Європейського банку 
реконструкції і розвитку, інших міжнародних фінансових організацій. 

Однім із значущих напрямків розвитку малого підприємництва є 
матеріально-технічна та інноваційна підтримка. Забезпечення сприятливих 
матеріальних умов та інноваційного клімату для розвитку малих підприємств 
передбачає розробку та впровадження механізму передачі малим 
підприємствам виробничих площ і виробничих потужностей та розширення 
сфери надання робіт і поставок для державних потреб та сприяння 
забезпеченню їх матеріально-технічними й іншими ресурсами з боку 
державних структур. 

Мале підприємство не може успішно розвиватися без створення 
розвинутої системи інформаційного обслуговування. Державну підтримку 
суб’єктів малого підприємництва щодо цього доцільно здійснювати шляхом 
створення розвинутої мережі консультативних, юридичних, бухгалтерських 
фірм, регіональних інформаційно-аналітичних центрів тощо. 

У сфері зовнішньоекономічної діяльності малих форм господарювання 
державна політика спрямовується на підвищення їх експортних можливостей, 
розвиток торговельних, науково-технічних, виробничо-технологічних відносин 
з іноземними партнерами по бізнесу, створення сприятливих умов для 
залучення іноземних інвестицій у вітчизняний бізнес. 
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Держава, спрямуючи діяльність підприємців на забезпечення високої 
ефективності в економіці, підтримує їх, захищаючи малі та середні 
підприємства та їхню власність, контролюючи виконання законів. 

Мале та середнє підприємництво як самостійний і незамінний елемент 
ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці 
країни, робить певний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, 
роздрібного товарообороту, сприяє економії та раціональному використанню 
всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та 
усунення монополізму в здійсненні підприємницької діяльності, забезпечує 
сильнодіючі стимули до інноваційних процесів та високоефективної праці. 

Пропонуючи свою продукцію на товарний ринок для реалізації, малі 
підприємства сприяють зовнішньому задоволенню споживчого попиту 
населення. Вони створюють нові робочі місця, залучають працюючих та 
непрацюючих до суспільно-корисної діяльності, сприяють формуванню 
середнього класу суспільства. 

Загальновизнані переваги малого та середнього бізнесу – це мобільність, 
гнучкість, раціональна організаційна структура підприємства, здатність 
швидкого пристосування до змін споживчого попиту, оперативність освоєння 
випуску нової продукції малими партіями, невисокі експлуатаційні витрати. 

З теоретичних позицій мале підприємництво розглядається як особлива 
форма економічної активності, що передбачає: орієнтацією на досягнення 
комерційного успіху; інноваційний та ризиковий характер діяльності; 
перспективність, спрямування на подальший розвиток, розширення масштабів і 
сфер діяльності; несення майнової відповідальності підприємцем за результати 
господарювання; свободу та самостійність суб’єктів у прийнятті управлінських 
рішень та здійсненні бізнесу; постійний характер господарської діяльності, 
укладання регулярних, а не одноразових угод. 

Як певний стиль (тип) господарської поведінки, мале підприємництво має 
такі характерні риси: динамічність, цілеспрямованість, наполегливість у 
здійсненні бізнесу, ініціативність, підприємливість, творче ставлення до 
справи, пошук нетрадиційних рішень і нових способів дій, готовність до ризику 
та вміння ним управляти, комунікативність, оперативність, орієнтація на 
потреби споживачів та їх поведінку на ринку. 

Головна (кінцева) мета малого та середнього підприємництва – отримання 
прибутку. Проміжними цілями їх діяльності є найповніше задоволення 
споживчого попиту на товари та послуги, зміцнення позицій на ринку, 
обслуговування певної групи клієнтів (сегмента ринку), підвищення іміджу 
фірми. 

Відсутність сучасного досвіду цивілізованої підприємницької діяльності у 
підприємців – одна з основних причин фінансового краху більшості малих 
підприємств. Створення малого підприємства завжди пов’язане з величезним 
ризиком та переборенням опору, що неминуче виникає при народженні 
нового. Становлення малого та середнього бізнесу в Україні – тривалий процес, 
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який повинен мати певну етапність, виходячи з економічного стану країни, 
існуючих проблем на макро- та мікрорівнях. 
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ГРАНИЧНІ СТАНИ ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ СТІЙКОСТІ-

НЕСТІЙКОСТІ 
 

На даний час в період пандемії діяльність підприємств у всіх сферах 
економіки може бути нестабільною. В сучасному світі посилюється 
конкурентна боротьба, зростає рівень невизначеності, нестабільності та ризиків 
у всіх сферах економіки. Питаннями порушення стабільності підприємств та 
відновленням рівноваги займається достатньо молода наука «Теорія хаосу». 
Цей напрямок виник в 30-х роках ХХI століття, де хаос розуміється як певний 
порядок – «керований хаос». Теорію хаосу економісти запозичили у фізиків та 
математиків, які використовують її для дослідження певних нелінійних та 
динамічних природних процесів, наприклад, клімату. Основна її ідея полягає в 
тому, що будь-яка хаотична система, природна чи штучна, складається з певних 
елементів, що постійно взаємодіють між собою. Ці численні взаємозв’язки між 
елементами мають тенденцію спонтанно виникати та певним чином 
адаптуватись до системних змін. Основні питання з теорії хаосу в економіці 
викладені в роботі [1]. 

Основна ціль нашого дослідження полягає у використанні теорії хаосу в 
процесі управління промисловими підприємствами в умовах невизначеності. 

Багато економічних систем сильно залежать від початкових умов і 
невеликі зміни в навколишньому середовищі ведуть до непередбачуваних 
наслідків. Математичні системи з хаотичною поведінкою є детермінованими 
або впорядкованими. Для математичного опису хаотичних (катастрофічних) 
станів застосовується поняття біфуркації. У точках біфуркації траєкторія 
можливого розвитку системи розгалужується. Між порушенням стійкості та 
біфуркацією існує тісний зв’язок. Зміна якісних властивостей, зазвичай, 
порушує стійкість вихідної системи, і, відповідно, у цьому випадку система 
повинна мати ще якийсь стан, відмінний від вихідного.  

Теорія хаосу розглядає граничні стани підприємства в аспекті стійкості-
нестійкості, тому на цій основі можна в загальному вигляді отримати лише 
загальне уявлення про ті умови, які супроводжують перехід підприємства з 
одного стану в інший, в тому числі його стабілізації. 

Криза на підприємстві може спричинюватись певними видами шоку, 
одним з яких є екзогенний шок. Це – шок, який зумовлюється різкою зміною 
ситуації, випадковістю, неконтрольованістю та ризиком. Наслідками його дії є 
наявність збитків, втрата майна, криза та невизначеність. Також власне криза 
може провокувати іншу кризу. 
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Для стабілізації ситуації та відновлення рівноваги у відповідь на 
екзогенний шок є вбудовані в економіку стабілізатори. Непрямі податки, такі, 
як податок на додану вартість, податок з продажу, податок з обігу також 
забезпечують вбудовану стабільність, так як вони є частиною ціни товару. Коли 
загальний об’єм продажу зменшується в період рецесії, то надходження від 
непрямих податків скорочуються. При перегріванні, навпаки, ростуть сукупні 
доходи і об’єм продаж, що збільшує надходження від непрямих податків. 

Для того, щоб порушити стійкість підприємства, досить впливати на 
окремі показники його економічного розвитку. Найпростіша програма 
прогнозування елементарної катастрофи в економічній системі може бути 
побудована на основі даних про зв’язки змінних, які характеризують її 
поведінку. Математична модель, яка описує ці зв’язки, може бути складена і за 
допомогою економетричних методів. Якщо виявити, що між змінними, які 
характеризують поведінку системи, зв’язок описується поліномом третього 
ступеня у вигляді 3y x ax b= + + , то можна стверджувати, що в системі можливі 
прояви нестійкості [2]. Якщо ж параметр a  позитивний, але має місце 
тенденція його зменшення, то можна вважати, що система наближається до 
катастрофи. В обох випадках необхідно продовжити вивчення системи і 
виявити умови або можливі терміни настання катастрофи, оцінити її ймовірні 
наслідки. Під дією певних стабілізаторів відновлення рівноваги та стабілізація 
стану підприємства буде відбуватися автоматично. 

Розглянемо фінансові показники на прикладі енергопостачального 
підприємства «Львівобленерго». «Львівобленерго» (Приватне акціонерне 
товариство «Львівобленерго», ПрАТ «Львівобленерго») – компанія, що 
здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом споживачам 
Львівської області та передачу електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами. ПрАТ «Львівобленерго» у 2021р. здійснювало діяльність з 
розподілу та постачання електроенергії відповідно до затверджених 
постановами НКРЕКП Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності. Продаж електроенергії споживачам є основним видом діяльності 
ПрАТ «Львівобленерго». В загальній структурі продажу електроенергії у 2021 
р. обсяг електроенергії, реалізованої юридичним особам (промисловим та 
непромисловим споживачам), становив 55 %, побутовим споживачам – 45 %. За 
допомогою регресійного аналізу можна зробити висновок, що економічний 
стан ПрАТ «Львівобленерго» можна охарактеризувати як сталий розвиток.  

Отже, практичне застосування економетричних методів та елементів теорії 
хаосу дозволяє оцінити можливі зміни стійкості розвитку підприємства під 
впливом визначальних критеріїв оцінки, а також виявити основні позитивні 
напрямки зміни показників для підвищення стійкості підприємства в умовах 
невизначеності. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 

 
Незважаючи на науково-технічний прогрес та його беззаперечні здобутки, 

людство знаходиться на межі екологічної катастрофи. Тому нa сьогодні 
позитивний імідж держави потребує ефективної природоохоронної політики, 
оскільки відношення людини до природи є не лише показником 
цивілізованості, а ще й проявом турботи про нашу планету. 

В Україні досить широко постає питання забезпечення екологічної 
безпеки, оскільки сучасний стан економічного розвитку характеризується 
посиленням конфліктності взаємодії суспільства з навколишнім природним 
середовищем. Згідно ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», екологічна безпека – це такий стан навколишнього 
середовища, коли гарантується запобігання погіршення  екологічної ситуації та 
здоров’я людини. 

Ефективна екологічна безпека має ґрунтуватися на фундаментальних 
еколого-соціальних та біосферних закономірностях, що мають комплексний 
характер і тісно пов’язані з різними сферами суспільного життя. Для України 
питання екологічної безпеки зараз набувають пріоритетного значення, тому їх 
розглядаються крізь призму національної безпеки. Екологічна політика України 
базується на концепції сталого розвитку, яка передбачає відтворення і 
збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. 

Виробничо-господарська діяльність підприємств в силу об’єктивних 
економічних законів може вступати в конфлікт з соціальними та природними 
аспектами. Тобто при розгляді сутнісного наповнення поняття «екологічна 
безпека підприємства» мають враховуватися матеріальні та екологічні інтереси 
суб’єкта господарювання. 

У широкому сенсі під екологічною безпекою розуміють сукупність певних 
властивостей навколишнього середовища і створюваних цілеспрямованою 
діяльністю людини умов, за яких з урахуванням економічних, соціальних 
чинників і науково обґрунтованих допустимих навантажень на об’єкти 
біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризики антропогенного 
впливу на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в ньому, 
забезпечується збереження здоров’я, життєдіяльності людей і виключаються 
віддалені наслідки цього впливу для наступних поколінь[1, с. 588]. 

Екологічна безпека є комплексним та багатогранним поняттям, а її 
забезпечення є одним із найважливіших завдань сучасного суспільства. Метою 
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екологічної безпеки є забезпечення сталого, безпечного з екологічної точки 
зору розвитку людини, суспільства та природи [2, с. 136]. 

З урахуванням вищенаведеного та на основі опрацювання економічної 
навчально-наукової літератури можна виокремити два сформованих підходи до 
визначення сутнісного наповнення поняття «екологічна безпека»: по-перше, як 
стану захищеності життєво важливих інтересів особистості, громадянського 
суспільства та держави від загроз, що виникають у результаті антропогенного 
впливу на природні екосистеми, становища, за якого відсутня загроза нанесення 
шкоди природному навколишньому середовищу та здоров’ю населення країни; 
по-друге, як виду господарської діяльності, спрямованої на відновлення й 
збереження екологічної рівноваги та захисту навколишнього природного 
середовища. 

Ефективна екологічна безпека має грунтуватися на фундаментальних 
еколого-соціальних та біосферних закономірностях, що мають комплексний 
характер і тісно пов’язані з різними сферами суспільного життя. 

Для України питання екологічної безпеки зараз набувають пріоритетного 
значення, тому їх розглядають крізь призму національної безпеки. Концепція 
екологічної безпеки має органічно включати гуманістичні ідеали, дедалі ширше 
впроваджувати екогуманістичні принципи [3, с. 57]. 

Об’єктами екологічної безпеки є все, що має життєво важливе значення 
для суб’єктів безпеки: права, матеріальні та духовні потреби особистості, 
природні ресурси та довкілля як матеріальна основа державного та суспільного 
розвитку. Суб’єктами екологічної безпеки є індивідуум, суспільство, біосфера, 
держава. 

Екологічна безпека передбачає розумне задоволення екопотреб будь-якої 
людини та суспільства загалом у всіх виявах життєдіяльності, гарантію 
проживання в екологічно чистому та сприятливому для життєдіяльності 
середовищі. 

Як свідчить практика, витрати і зобов’язання, обумовлені 
природоохоронною діяльністю, стають настільки значними, що недостатня 
увага до них істотно збільшує ризик спотворення картини фінансового стану 
підприємств, що формується в бухгалтерському обліку і звітності. А це, у свою 
чергу, відображається на об’єктивності і ефективності ухвалення управлінських 
рішень, які формують екологічну спроможність суб’єктів господарювання, що 
може значно змінювати інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність 
та в цілому імідж підприємства [2, с. 138]. 

Вчені-економісти зазначають, що екологічна звітність на сьогодні повинна 
стати важливим елементом сталого економічного розвитку підприємства, 
оскільки вона є не тільки механізмом демонстрації для громадськості 
готовності до дій з охорони навколишнього природного середовища, а й 
результатом самих дій. 

Бухгалтерський облік, економічний аналіз та господарський контроль в 
контексті забезпечення екологічної безпеки має бути спрямований на 
забезпечення інформацією для прийняття рішень щодо зниження та 
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попередження екологічних ризиків, мінімізації їх впливу на виробничо-
господарську діяльність. Крім того, бухгалтерський облік має надавати 
інформацію про екологічну діяльність зовнішнім зацікавленим користувачам 
(засобам масової інформації, громадськості, органам влади, інвесторам тощо). 

Таким чином, бездумна експлуатація природних ресурсів (вирубка лісу, 
застосування пестицидів, забруднення водойм, промислові викиди тощо) та 
посилення антропогенного навантаження на природні екосистеми призводять 
до загострення існуючих та появи нових екологічних проблем. Вирішити 
зазначені проблеми та забезпечити екологічну безпеку нашої держави можна 
лише спільно за рахунок координації зусиль органів державної влади, 
громадянського суспільства та бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ 
ТОРГІВЛІ 

 
В умовах гострої конкуренції та пандемії як товаровиробники, так і 

торговельні підприємства, повинні постійно дбати про забезпечення ефективної 
організації реалізації товарів і послуг, зокрема, застосування дистанційної 
торгівлі. Цьому сприяє розвиток інформаційних технологій та стрімке 
розширення аудиторії українських користувачів мережі Інтернет як 
потенційних клієнтів в період гострої пандемії.  

Актуальність обраної теми зумовлює необхідність дослідження обліку та 
оподаткування операцій в сфері дистанційної торгівлі. Питанням особливостей 
обліку та оподаткування дистанційної торгівлі присвячені праці науковців  
Ф.Ф. Бутинця, В. Л. Плекач, Л. В. Нападовської, О. В. Фоміна  та інших. Але 
більшість досліджень розкриває особливості створення та функціонування 
інтернет-магазинів як одного з видів дистанційної торгівлі, в цілому не 
враховуючи бухгалтерського обліку.  

Чинне законодавство не має ніяких нормативних документів, котрі б 
регулювали діяльність інтернет-магазинів та давали чітке визначення цьому 
поняттю.  
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Основним нормативним документом, який регламентує здійснення 
дистанційної торгівлі, є Закон «Про електронну комерцію», відповідно до якого 
інтернет-торгівля належить до електронної торгівлі (яка згідно зі ст. 3 цього 
Закону є господарською діяльністю у сфері електронної купівлі-продажу, 
реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення 
електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем). 

Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-
XII у новій  редакції [1] законодавчо закріплено так звану дистанційну 
торгівлю. Зокрема, визначені поняття «договір, укладений на відстані» та 
«засоби дистанційного зв’язку». Так, договір, укладений на відстані – це 
договір, укладений продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою 
засобів дистанційного зв’язку, тобто телекомунікаційних мереж, поштового 
зв’язку, телебачення, інформаційних мереж, зокрема, Інтернету, які можуть 
використовуватися для укладення договорів на відстані. 

Продаж (реалізація) товарів визначається у ст. 14.1.202 Податкового 
кодексу України як «будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами 
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-
правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі 
товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також 
операції з безоплатного надання товарів» [2]. 

Необхідно звернути увагу, що на продаж товарів поштою поширюються 
норми ст. 702, 704 ЦКУ [3] щодо договору роздрібної купівлі-продажу. Такий 
договір є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене угодою. 
Покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови 
відшкодування продавцеві витрат, пов’язаних із вчиненням дій щодо виконання 
договору. 

Облік торговельних операцій при дистанційній торгівлі здійснюється в 
загальновстановленому порядку. Однак, необхідно відмітити, що при 
дистанційному продажі товарів матимуть місце часові розриви між датами 
відвантаження товару, його отриманням покупцем і одержанням повідомлення 
поштового відділення про вручення товару. При цьому дохід у бухгалтерському 
обліку відображається в момент передачі права власності на товар покупцеві. 
Це відбувається, як правило, у момент вручення товару покупцеві.  Отже, до 
моменту вручення відправлення адресату право власності на нього належить 
продавцю і він може заборонити його видачу, оформити повернення товару, 
переадресувати відправлення іншому замовнику, зменшити суму накладної 
плати, визначеної при оформленні відправлення, та ін. Це важливо для 
визначення доходів і витрат, тому продаж таких товарів доцільно вести на 
окремому субрахунку «Товари в дорозі» (наприклад, субрахунок 287). 

Дистанційний продаж  товарів може здійснюватися за передоплатою чи 
післяплатою, коли покупець оплачує товар при його отриманні. У такому разі 
продавець доручає підприємству поштового зв’язку або кур’єрській службі  
одержати від покупця вказану вартість товару. Зазвичай у таких випадках 
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витрати на пересилання товару сплачує покупець. Якщо ж він не отримує 
замовлення,  то продавець повинен відшкодувати поштовому відділенню 
витрати на зберігання товару та доставку в обидва кінці. 

Доходи та витрати при дистанційному продажу товарів у бухгалтерському 
та податковому обліку слід відображати за датою отримання товару покупцем, 
а податкові зобов’язання з ПДВ – за датою передачі товару поштовому 
оператору або кур’єрській службі, оскільки податківці пов’язують дату їх 
виникнення саме з датою початку переміщення товару до покупця. 

Для оцінки товарів під час їх продажу інтернет-магазин може 
використовувати методи, наведені в п. 16-22 П(С)БО 9 «Запаси», а саме:  

– собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО); 
– ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
– середньозваженої собівартості;  
– нормативних затрат;  
– ціни продажу. 
 Витрати на доставку товарів у бухгалтерському обліку продавця, 

відповідно до п. 19 П(С)БО 16 «Витрати» включатимуться до складу витрат на 
збут, серед яких поштові витрати можна віднести до «інших витрат, пов’язаних 
зі збутом продукції, товарів». 

У податковому обліку з податку на прибуток витрати на оплату послуг 
зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс та інші подібні витрати) 
передбачено враховувати при обчисленні об’єкта оподаткування у складі 
адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління 
підприємством, і їх відносять до інших витрат відповідно до пп. «ґ» пп. 138.10.2 
ПКУ [5]. Проте, поштові витрати, пов’язані зі збутом товарів, у продавця 
можна вважати витратами на збут, які також належать до інших витрат  (пп. «е» 
пп. 138.10.3 ПКУ). Водночас, у покупця такі затрати можуть виявитись 
складовою собівартості, тобто витратами операційної діяльності (пп. 14.1.228, 
пп. 138.1.1, п. 138.6, п. 138.8 ПКУ). Пунктом 138.5 ПКУ визначено, що інші 
витрати вважають витратами того звітного періоду, в якому вони були 
здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку.  

Незважаючи на стрімкий розвиток інтернет-торгівлі, ця сфера досі 
лишається недостатньо врегульованою на законодавчому рівні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

 
Розробники CRM систем стверджують, що  впровадження CRM-системи 

на підприємстві виведе бізнес на новий рівень.  Інколи їм вдається переконати 
керівництво бізнесу в цьому і от підприємство придбало CRM-систему. 
Більшість працівників не розуміють, навіщо потрібна ще одна програма, коли є 
програмне забезпечення, яке автоматизувало функції діяльності бізнесу до 
цього моменту: 1C:Бухгалтерія, Viber. Їм потрібно витрачати додатковий час на 
опанування цією системою, постійно перевіряти, чи не відбулися зміни в ній. В 
окремих випадках, як показує досвід, CRM система використовується як чат. 
Інколи  несе ряд негативних емоцій: співробітники виконуючи свої обов’язки у 
спеціалізованій програмі, забувають систематично переглядати  CRM додаток, 
пропускають важливі повідомлення, керівництво дорікає, що працівник 
тривалий час не заходить в систему. 

Але, щоб дійсно сталося так, як переконують нас розробники CRM систем, 
треба ще до впровадження  підготуватися: зрозуміти, для чого саме потрібна 
CRM на кожному робочому місці, працівник повинен усвідомити її переваги, а 
керівництву варто визначити, як мотивувати співробітників. 

Насамперед, треба розібратися, які завдання буде вирішувати CRM. 
Перший і, як завжди при впровадження будь-яких інформаційних систем, 

найважливіший етап – постановка завдань і цілей, які ця система буде 
вирішувати та пріоритети впровадження CRM системи. За відсутністю таких 
можуть виникнути додаткові потреби та побажання, реалізація проєкту 
розтягнеться, витрати зростуть, а зацікавленість зникне. 

Надалі потрібно визначитися, які бізнес-процеси і в якій послідовності 
будуть автоматизуватися. 

Наприклад, найбільш поширеними для будь-якої компанії є: 
− узгодити документ або договір;  
− виставити або оплатити рахунок; 
− оформити відрядження.  
На досліджуваному підприємстві впровадження CRM системи почалося з 

формуванням чек-листів впровадження проєктів. Це дозволило усім 
зацікавленим працівникам спостерігати просування виконання проєкту та 
визначати свою діяльність в певний проміжок часу. 

Перед початком роботи  потрібно навчити персонал роботі з системою. 
Окрім цього, повноцінне впровадження CRM системи узгоджує порядок та 
правила виконання існуючих процесів взаємодії і всередині компанії, і з 
партнерами, а також з клієнтами та постачальниками. Контрагенти повинні 
бути також заздалегідь проінформовані про зміни у правилах роботи. 

https://www.bitrix24.ua/features/bp.php
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Бізнес – це динамічна система, тому з часом знадобляться доопрацювання 
та додаткові витрати. 

Розробники, стверджують що в CRM системах є все, що необхідно для 
організації роботи компанії, інструменти тісно взаємопов’язані і не доведеться 
перемикатися між різними сервісами, почати працювати можна відразу після 
реєстрації. І, як не дивно, не потрібно вчитися, щоб освоїти [1]. 

Але на практиці не так все просто та прозоро. Перед впровадженням CRM 
системи на підприємстві повинні бути визначені мета та цілі впровадження 
системи, обговорені бізнес-процеси, що підлягають автоматизації даним 
програмним забезпеченням, колектив має бути ознайомленим з функціоналом 
системи. Кожен користувач системи в компанії повинен усвідомити переваги її 
застосування. І тільки тоді результат буде найефективнішим. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Результати господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

багато в чому визначаються не лише успішною політикою в сфері реалізації 
товарно-матеріальних цінностей, а й внутрішньоорганізаційною дисципліною 
та налагодженою якісною системою управління, які значною мірою залежать 
від ефективного вирішення питань, пов’язаних із проведенням інвентаризації, 
врегулюванням інвентаризаційних різниць, відшкодуванням завданих втрат. 

Належне зберігання матеріальних цінностей дозволяє уникнути втрат від 
нестач, мінімізувати збитки від простоїв, створити умови для безперебійного 
функціонування підприємства. Інвентаризація як одна з важливих процедур 
механізму внутрішньогосподарського контролю покликана забезпечити 
повноту та максимальну достовірність даних, що генеруються обліковою 
системою. Зростання вимог до підвищення ефективності інвентаризації з метою 
покращення управління та контролю в сучасних умовах господарювання 
зумовлює необхідність наукового дослідження даної проблеми. 

Питання інвентаризації як методу обліку та елементу контролю у своїх 
працях розглядали такі вчені, як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, М. І. Карауш, 
Л. М. Крамаровський, М. В. Кужельний, П. П. Німчинов, В. К. Радостовець, 
Ю. С. Цал-Цалко, М. Я. Штейнман та ін. 

Динамічність бухгалтерського обліку як системи, що супроводжується 
частою зміною законодавчої і нормативної бази в Україні, зумовлює 
необхідність додаткового дослідження теоретичних засад інвентаризації та 
вимагає розробки нових підходів до її здійснення. 

https://www.bitrix24.ua/articles/
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Виконання великого обсягу робіт при проведенні інвентаризації є досить 
трудомісткою ділянкою, тому останнім часом на інвентаризацію дивляться як 
на щось формальне, переносячи дані з бухгалтерського обліку до акту 
інвентаризації. Метою дослідження є вивчення напрямків підвищення 
ефективності практики інвентаризації на роздрібних торговельних 
підприємствах для забезпечення умов збереження товарно-матеріальних 
цінностей. 

Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 
затверджено єдине «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» [1], 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 р. за № 1365/26142, 
що набуло чинності 01.01.2015 р. Дане положення є універсальним, тобто 
обов’язковим для підприємств усіх організаційно-правових форм і форм 
власності (крім банків, на яких дія положення не поширюється), а також 
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та бюджетних 
установ. Прийняте «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» 
більш детально та структурно розкриває види обов’язкової інвентаризації, її 
строки та періодизацію, документальне оформлення, склад інвентаризаційної 
комісії. 

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються 
власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є 
обов’язковим згідно законодавства, а це: зміна статусу держвласності; зміна 
матеріально-відповідальних осіб; встановлення фактів крадіжок або 
зловживань; псування цінностей; за розпорядженням судово-слідчих органів; у 
випадку пожежі чи стихійного лиха; при зміні керівника колективу; при вибутті 
більше половини членів бригади при колективній матеріальній 
відповідальності. 

Методика проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на 
роздрібних торговельних підприємствах багатогранна і кожне підприємство має 
свої, суто індивідуальні підходи до її проведення, до того ж динамічність і 
постійний розвиток бізнесового середовища постійно вимагає удосконалення 
методів інвентаризації. 

З метою ефективної розробки і впровадження системи внутрішнього 
контролю підприємствам торгівлі доцільно застосовувати методи вибіркової 
інвентаризації. Вибіркова інвентаризація охоплює фактичною перевіркою 
тільки окремі назви цінностей і доцільна в тих випадках, коли порівняно 
нещодавно проводилася повна інвентаризація. 

Вибірковий метод перевірки дає змогу з найменшими втратами часу і 
праці отримати результат щодо достовірності даних бухгалтерського обліку, 
довіри до системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Основним 
завданням вибіркової інвентаризації в міжінвентаризаційний період є контроль 
за збереженням матеріальних цінностей, дотриманням правил їх зберігання і 
належним чином ведення первинного обліку матеріально відповідальними 
особами в установленому порядку. 
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При періодичному проведенні інвентаризацій для формування вибірки 
доцільно використовувати засоби управлінського обліку. Практично всі 
системи управління товарами, що на сучасному етапі використовуються в 
роздрібній торговельній мережі, пов’язані з певним процесом контролю їх 
фактичного рівня, що вимагає значних фінансових, трудових та інформаційних 
ресурсів, особливо, для багатономенклатурних запасів. 

Вибірковій інвентаризації зазвичай піддаються товари з найбільш високою 
ціною, які довгий час зберігаються або мають наднормативні запаси, та ті, які 
підлягають переоцінці. Вона також проводиться в тих випадках, якщо: 

– виявлено порушення порядку; 
– встановлені факти списання матеріальних цінностей за незаконними 

операціями; 
– виявлені неправильно оформлені документи; 
– порушені терміни проведення інвентаризації; 
– встановлені факти порушення правил відвантаження, приймання та 

реалізації товарів; 
– виявлені надлишок або нестача в замовленні клієнта. 
Зазвичай із великої кількості найменувань найбільша вартість запасів (або 

основна частка витрат на управління ними) припадає на відносно невелику 
їхню кількість. Дану залежність демонструє АВС-аналіз, що у загальному 
випадку є методом, за допомогою якого визначають ступінь розподілу 
конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. 

У його основі припущення, що відносно невелика кількість видів запасів, 
що повинні неодноразово закуповуватись, складає велику частину загальної 
вартості запасів, що закуповуються. Щодо управління матеріальними запасами 
метод АВС – спосіб нормування і контролю запасів, що полягає в розбитті 
номенклатури N на три нерівнопотужних підмножини А, В і С на основі 
деякого формального алгоритму. Для цього потрібно встановити вартість 
кожного виду запасів за закупівельними цінами, розташувати їх за зменшенням 
цін, підсумувати кількість і витрати на придбання, розбити їх на групи залежно 
від питомої ваги в загальних витратах. Таким чином, застосування АВС-аналізу 
дозволить визначити найбільш цінні і використовувані види матеріальних 
цінностей з тим, щоб акцентувати контроль саме на їх використанні і 
збереженні. 

В зарубіжних країнах (зокрема, США) інвентаризація в більшості випадків 
проводиться так званим «циклічним методом» [3] – суть якого в тому, що 
зняття залишків відбувається так, щоб перевірка конкретного виду запасів 
проводилась у момент його найменшої наявності на складі, але відбувалась не 
рідше одного разу на рік. В такому випадку часто залишки, що існують в 
аналітичному обліку, є фактично відсутніми в зв’язку з їх природнім убутком 
(що підлягає перевірці і коригуванню відповідно до норм убутку/втрат) чи є 
бракованими (а, отже, спрямовує на перегляд відносин з постачальником таких 
запасів, вказує на проблеми в складському господарстві), чи втратили свою 
первісну вартість і стали непридатними для цільового використання (а, отже, їх 
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потрібно переоцінити чи списати). 
Використання даного методу вибіркової перевірки дозволить скласти 

такий порядок проведення інвентаризації, щоб перевірка ніяким чином не 
впливала на нормальну роботу підприємств, оскільки однією з проблем 
практики інвентаризації є виконання великого обсягу робіт при знятті 
фактичних залишків. 

В сучасних умовах за автоматизації систем управлінського обліку та 
логістики ще одним з методів інвентаризації є неперервна/перманентна 
інвентаризація [2], суть якої полягає в тому, що її проводять на підприємстві 
протягом усього року. Головною її умовою є визначення повної номенклатури 
товарно-матеріальних цінностей так, щоб протягом року всі цінності були 
проінвентаризовані. Цей метод дає можливість не тільки здійснювати 
систематичний контроль за наявністю, зберіганням і використанням запасів на 
складах, але й допомагає оперативно виявити недоліки і помилки в 
аналітичному обліку. Тому актуальною залишається проблема комп’ютеризації 
на підприємствах роздрібної торгівельної мережі. Впровадження маркування 
штрих-кодами і використання електронних зчитувачів (сканерів) дозволяє 
значно спростити процес інвентаризації при багатономенклатурних запасах 
товарно-матеріальних цінностей. Таким чином можна вирішити відразу кілька 
проблемних питань практики інвентаризації – дотримання об’єктивності, 
підвищення точності результатів, зменшення термінів проведення та зниження 
обсягу трудових затрат. 

Ефективність та результативність інвентаризаційного процесу неможливо 
забезпечити без наявності та чіткої методики проведення інвентаризації. 
Відсутність їх на практиці призводить до формалізації інвентаризаційної 
роботи, недотримання правильності та послідовності виконання окремих 
інвентаризаційних процедур, порушень чинних законодавчо-нормативних 
актів. Отож, використання методів вибіркової інвентаризації дозволить 
підвищити ефективність інвентаризації та системи внутрішнього контролю 
підприємств торгівлі завдяки: 

1) значній економії матеріальних та трудових ресурсів, а також коштів за 
рахунок скорочення обсягів роботи; 

2) високій оперативності. Вибіркове спостереження не потребує значних 
термінів проведення перевірки порівняно з суцільним; 

3) забезпеченню достовірність даних обліку; 
4) вчасному виявленню порушень і прийняттю рішень для їх усунення або 

профілактики зловживань. 
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У недалекому минулому цифрові перетворення були перевагами окремих 
інноваційних компаній, у наш час вони стали масовим явищем. Світова 
економіка активно впроваджує діджиталізацію, основою якої є інформація, 
представлена у формі нематеріального активу в межах  господарюючого 
суб’єкта. Процес діджиталізації, у першу чергу, впливає на інформаційну 
складову, яка є основним джерелом інформаційної системи. У процесі 
діджиталізації якість та зміст інформації не змінюються, а лише 
перетворюються в електронну форму для наступної обробки в цифровому 
форматі з метою удосконалення існуючих бізнес-процесів. Діджиталізація 
обліку включає оцифрування облікової інформації та впровадження цифрових 
технологій для обробки облікових даних [1, с. 35].  

Усі управлінські рішення пов’язані з використанням наявних ресурсів 
підприємства. Бухгалтерський облік є основним джерелом інформаційного 
забезпечення управління підприємством, тобто повні та достовірні дані 
бухгалтерського обліку є основою прийняття управлінських рішень 
керівниками. Імпульсом процесу діджиталізації стала пандемія Covid-19, яка  
дала зрозуміти управлінцям, що слід зробити бухгалтерський облік можливим з 
будь-якого засобу у віддаленому доступі [2]. 

Класичне визначення бухгалтерського обліку передбачає процеси 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 
передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень. На даний час усі ці процеси є повністю 
або частково автоматизованими бухгалтерськими системами, які 
застосовуються в Україні.  

Більшість бухгалтерських систем надають можливість автоматизації 
операцій, зручний інтерфейс, цілодобову допомогу від розробників та ін. 
Бухгалтерські системи за своїми характеристиками перебувають нарівні  із 
зарубіжними аналогічними системами. Вони оптимізують ведення обліку 
розрахунків, товарних операцій, дебіторської та кредиторської заборгованості; 
складання фінансової та податкової звітності та ін. [4, с. 146]. Також програмні 
продукти дозволяють покращити процеси бухгалтерського обліку на 
підприємстві. Зокрема, полегшується робота з введенням, завантаженням, 
контролем та аналізом виконання договорів; автоматизацією роботи щодо   
нарахування заробітної плати та проведення утримань із неї; формуванням 
податкової звітності та інше [4, с.147]. 

Діджиталізація призводить до змін елементів методу обліку [3, с. 74]. 
Одним із елементів методу бухгалтерського обліку є інвентаризація. Під 

час інвентаризації левова частка часу та зусиль інвентаризаційної комісії 
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витрачається на перевірку фактичної наявності об’єктів, що інвентаризуються, 
їх комплектності, цілісності та ін. Полегшують процес технології безконтактної 
ідентифікації інформації штрих- та QR-кодування, радіочастотна ідентифікація 
об’єктів (RFID-мітки). Їх перевагою є можливість швидко закодувати велику 
кількість інформації та отримати її за необхідності завдяки сучасним цифровим 
пристроям. Кодування полегшує та прискорює процеси документування, 
інвентаризації та зведення даних, а це, у свою чергу, впливає на швидкість 
прийняття управлінських рішень. Недоліками штрих- та QR-кодування є 
технічні проблеми та низький рівень обізнаності. 

Майбутнім інвентаризації є технології блокчейну, штучного інтелекту, 
робототехніка, веб-камери, пристрої Інтернету речей тощо для дистанційної 
перевірки фактичної наявності об’єктів інвентаризації, у тому числі в режимі 
реального часу та з мінімальним залученням людських ресурсів. 

Діджиталізується також процес складання фінансової звітності. Цифрова 
фінансова звітність передбачає використання структурованої комп’ютерно-
орієнтованої форми. Переваги електронної звітності над традиційною є 
безперечними, оскільки вона дає можливість централізовано відслідковувати 
рух документів і коштів організацій у реальному масштабі часу. 

У бухгалтерському обліку часто застосувують хмарні технології – он-лайн 
сховища, в яких інформація зберігається на серверах. Перевагою хмарних 
технологій є доступність інформації для користувача незалежно від місця його 
перебування та пристрою, який він використовує.  

Таким чином, в Україні в наш час діджиталізація бухгалтерського обліку 
проходить дуже активно. Наявні бухгалтерські системи допомагають обліковим 
працівникам автоматизувати практично усі завдання обліку. Роль працівників 
при цьому зводиться до нагляду за обліковими процесами. Поєднання 
інформаційних, мобільних, хмарних технологій, технологій аналізу даних, 
блокчейну, Інтернету, заміна паперової роботи автоматизованими системами 
призводять до трансформаційних змін в бухгалтерському обліку та підвищують 
його значимість для процесів управління.  
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«СКБАРА»  – НОВІТНЯ УНІКАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ БАРУ 
 

Готельно-ресторанні господарства використовують інноваційні системи 
контрою захисту закладу як в цілому, так і бару зокрема. З метою автоматизації 
бізнес-процесів у закладах ресторанного господарства впроваджують програми 
електронної обробки інформації, це: 

– обслуговування клієнтів; 
– автоматизація фінансово-господарської діяльності; 
– автоматизація складського обліку. 
В закладах ресторанного господарства України здебільшого 

використовують наступні автоматизовані системи: «1C:Підприємництво. 
Ресторан», «Парус Ресторан», АС «Рестарт», «Ресторан +», «R-Keeper». 

«СКБАРА» – професійне вирішення контролю продажу напоїв у барі. Ця 
автоматизована система була створена у 2008 році компанією з однойменною 
назвою разом із BERG. «СКБАРА» – професійна система поліпшення якості 
напоїв, швидкості обслуговування, точності продажів та розрахунків, що 
дозволяє вести постійний контроль розливу як алкогольних, так і 
безалкогольних напоїв в барі закладу в режимі реального часу, а власнику 
повністю взяти під контроль свій заклад, запобігаючи крадіжкам, замінам 
напоїв [1; 2]. 

Система контролю бару «СКБАРА» може бути повністю інтегрованою з 
системами автоматизації кафе, барів і ресторанів, а також може працювати в 
автономному режимі. На даний час має 4 різновиди обліку найбільш 
популярних груп напоїв в барі: 

– e Bar Man – контроль розливу алкоголю; 
– e BEER – контроль продажу пива в барі (магазині); 
– e Cola – контроль продажів Post-Mix напоїв; 
– e COFFEE – контроль продажів кави. 
е Bar Man працює наступним чином: кожну пляшку бару оснащують 

гейзерами з електронними мікро-чіпами, що дозволяє тримати алкоголь в 
закритому для бармена доступі. Алкоголь-система надасть споживачу 
замовлення в кількості та якості, яку дозволить каса системи в варіанті 
проходження сплати або за клубною карткою постійного клієнта. При цьому 
похибка при наливанні складе менше 1 % (дозволена допустима похибка –2,5 
%), цю функцію забезпечує контролююче кільце, в яке вбудований мікро-чип, 
лазер, що зчитує об’єм дози. Система запам’ятовує до 500 брендів і дозволяє 
встановити будь-яку кількість порцій на напій. У разі неповного дозування при 
закінченні вмісту пляшки бармену відводиться певний час для заміни пляшки 
для доливу решти. 
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При приготуванні коктейлів бармен обирає на дисплеї назву бажаного 
коктейлю, система висвічує складові, послідовність додавання, кількість 
компонентів. Бармену не потрібно більше запам’ятовувати компоненти 
коктейлю. Натиснувши на відповідну кнопку, система автоматично відміряє 
стільки, скільки запрограмовано у технологічній карті. На екран можна вивести 
до 15 коктейлів одночасно. Система може запам’ятовувати до 500 позицій, 
наприклад, 200 позицій алкоголю і 300 коктейлів. Вбудована функція таймінгу 
встановлює тривалість видачі готового коктейлю. 

Система оснащена функціями:  
– контроль порції: за допомогою лазера система бачить кінець порції; 
– контроль за якістю порції: якщо бармен не долив або забув додати 

компонент коктейлю, система засвідчить про це в звіті; 
– контроль часу приготування коктейлю: виставляється час приготування 

коктейлю і якщо бармен не встигне його приготувати за відведений час, 
компоненти коктейлю не будуть наливатися, а система сповістить про це 
адміністратора. 

Система e Beer працює в аналогічному режимі, тому не потребує великих 
товарних запасів, виключає пересортицю, розбавлення дорогого пива дешевим, 
вбудований піногасник дозує пиво, а не піну, запобігає зливу пива при заміні 
кеги. Подібний контроль пива приваблює споживачів, збільшує продажі на 15-
20 %, застосування піногасника збільшує на 3,5-5 % отримання пива з кожної 
кеги. 

Система e Cola призначена для контролю продажів Post-Mix напоїв, 
працює в автоматичному режимі. У компанії Coca-cola є подібна система, в яку 
закладено дозування, але вона, на відміну від «СКБАРА eCola», не сполучена з 
«R-keeper». 

Постмікс (POSTMIX) – система розливу, в якій змішуються карбонизована 
(газована) вода і будь-який концентрат (сироп), причому цей процес 
відбувається безпосередньо в момент розливу. 

Професійна система контролю продажів кави e Coffee повністю 
інтегрована з «R-keeper», має підключення з автоматичними і 
напівавтоматичними кавомашинами. Система «СКБАРА e Coffee» дозволяє 
об’єднати касовий термінал і кавомашину, тому жодної порції кави не буде 
приготовлено, адже поки замовлення не буде внесене до POS-терміналу, 
система не дозволить заварити каву. 

Система контролю «СКБАРА» – комплексне рішення процесів продажів 
розливних напоїв в барах, а саме: 

– дозування; 
– контроль пересортиці; 
– неправомірного недоливу; 
– крадіжок; 
– непробиття по касі. 
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Включення системи «СКБАРА» в систему бухгалтерського і матеріального 
обліку закладу у вигляді поштучного контролю дороговартісних бутильованих 
напоїв дозволяє контролювати продажі, залишки, зменшувати запаси напоїв. 

Запровадження «СКБАРА» суттєво скорочує процес замовлення, 
приготування напою, максимально автоматизує розрахунки. Характерним 
наслідком безманіпуляційної роботи офіціантів є покращення якості виданої 
продукції, збільшення продажів на 10-40 %. 

Проаналізувавши систему контролю «СКБАРА», можна стверджувати, що 
це альтернативне рішення для власника закладу ресторанного господарства, яка 
дасть змогу взяти під контроль заклад, контролювати продажі розливних напоїв 
в режимі реального часу, підвищити його конкурентоспроможність, покращити 
якість обслуговування відвідувачів. Використання інноваційної технології 
«СКБАРА» забезпечить контроль над розливом напоїв у барі, дасть змогу 
швидше здійснювати процес обслуговування відвідувачів та відстежувати 
крадіжки зі сторони працівників. 
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РОЛЬ ЮРИСКОНСУЛЬТА У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Ефективна діяльність будь-якого підприємства можлива лише за умови 

правильної організації його роботи та неухильного дотримання норм, 
визначених у джерелах правового забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності. Для реалізації цих норм потрібні висококваліфіковані юристи, які б 
забезпечили відповідну якість ведення документації, щоб уникнути правових 
ризиків, свідомого ігнорування норм законодавства або випадкового 
відхилення від них. Тому вимогою часу сьогодні є залучення до роботи 
виробничо-господарської сфери юрисконсульта, який здійснює правове 
забезпечення діяльності підприємства, захист прав та інтересів трудового 
колективу. 

Юрисконсульт – це штатний працівник юридичної особи, який захищає 
інтереси підприємства, на якому працює, забезпечує юридичну ефективність 
роботи. Юрист відіграє важливу роль у провадженні економічної діяльності: він 
не лише готує юридичну документацію та веде договірну роботу, а й виконує 
низку інших юридичних функцій. Юрисконсульт організовує правову роботу, 
спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання норм 
законодавства керівником та працівниками під час виконання покладених на 

https://www.datakrat.ru/solutions/sistema-kontrolya-bara-skbara
https://www.datakrat.ru/solutions/sistema-kontrolya-bara-skbara
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них завдань і функціональних обов’язків; запобігає недотриманню вимог 
законодавства керівником та працівниками; представляє інтереси підприємства 
в судах; захищає репутацію своєї організаційної структури; спрямовує 
стратегічні рішення керівництва в правове русло; забезпечує зберігання 
юридичної та фінансової цілісності майна; шукає варіанти вирішення правових 
проблем [1]. 

Враховуючи багатогранність професійної діяльності юрисконсульта і 
відсутність будь-якої уніфікації його функціонування, неможливо говорити про 
вичерпний перелік напрямів роботи працівника юридичної служби 
підприємства. Унікальність юрисконсульта і специфічність його праці залежить 
від напрямів діяльності самого підприємства, у цьому й полягає особливість 
його професії. 

З огляду на ряд факторів, останім часом значення діяльності 
юрисконсульта зростає, а професія набуває все більшої актуальності та 
престижності, що зумовлено підвищенням ролі права в суспільстві та на 
виробництві. Проте, у зв’язку з високим рівнем злочинності, збільшенням 
кількості економічних злочинів поряд з престижем зростають і ризики у 
професійній діяльності юрисконсультів, адже корпоративні юристи 
перебувають на першій лінії оборони компанії. Їх часто залучають до розробки 
проєктів договорів, первинної документації, бізнес-процесів, проєктів 
податкової оптимізації тощо. Тому, якщо на одному з документів, який 
укладено з порушенням норм законодавства, стоїть підпис юрисконсульта, його 
можна притягнути до відповідальності як співучасника, а то й організатора-
ініціатора тієї чи іншої схеми.  

За даними опитування, здійсненого у 2021 р., 95 % керівників юридичних 
служб брали участь в управлінських рішеннях компанії; 60 % керівників 
юридичних служб підписували документи з прийнятих управлінських рішень; 
до повноважень 57,5 % опитаних респондентів входить узгодження фінансових 
транзакцій компанії; у більшості компаній (57,89 %) не передбачений захисний 
механізм з метою недопущення персональної відповідальності інхауса; у 42,5 % 
опитаних були випадки, коли юрисконсультів залучали до слідчих дій щодо 
кримінальних проваджень, пов’язаних з діяльністю компанії; у функціонал 97,5 
% респондентів входить робота з ризиками та загрозами компанії.  

Юрисконсульти працюють з такими видами ризиків: неправомірні дії з 
боку державних органів (95 %); неправомірні дії контрагентів (92 %); незаконні 
дії конкурентів (74 %); дії співробітників (74 %); рейдерство (39 %) [2]. 

В таких умовах лише високий рівень кваліфікації правника та його 
ефективна співпраця з іншими суб’єктами підприємницької діяльності є 
запорукою продуктивної роботи підприємства та безпеки юрисконсульта. 

Реалізуючи свої посадові обов’язки всередині підприємства, юрисконсульт 
взаємодіє з різними структурними підрозділами під час виконання спільних 
завдань, від яких безпосередньо залежать результати його роботи. Наприклад, з 
відділом кадрів – при підготовці кадрових наказів та вирішенні трудових 
спорів; з фінансовим відділом та відділом збуту – під час підготовки 
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господарських договорів, підготовки матеріалів для суду; з фінансовим 
відділом – для розгляду справ про матеріальну відповідальність; з відділом 
логістики та матеріально-технічного забезпечення – при підготовці претензій та 
позовів, для складення яких необхідно зібрати пакет документів, які є доказами 
у справі. Робота цих підрозділів потребує узгоджених дій [3, с. 76-77]. 
Керівник, головний бухгалтер і юрист – одна команда. І якщо про головного 
бухгалтера говорять, що він права рука, то юрисконсульт, поза сумнівом, – ліва. 
Це особливо гостро спостерігається на малому підприємстві, де відсутні 
складні схеми управління. 

Діяльність будь-якого підприємства пов’язана також і з зовнішнім 
середовищем. Суб’єкти господарювання ведуть переговори, підписують 
господарські договори, обмінюються інформацією з державними та 
приватними структурами, співпрацюють задля досягнення своїх господарських 
інтересів, тобто здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, результативність 
якої також залежить від кваліфікованого правового супроводу.  

Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється 
юрисконсультом і включає в себе такі напрями роботи: надання юридичних 
консультацій, підготовка проєктів правової документації, супроводження 
ділових переговорів, складання процесуальних документів, проведення 
юридичної експертизи та надання за нею кваліфікованих правових висновків, 
участь у зборах колективу [4]. Здійснюючи ці заходи, юрист взаємодіє з цілим 
рядом як правових, так і неправових інституцій. 

До неправових інституцій належать підприємства, установи та організації, 
взаємодія з якими проявляється під час здійснення договірної роботи, яка 
передбачає проведення переговорів для досягнення взаємної згоди і 
задоволення інтересів усіх учасників оформлення правочину, взяття на себе 
обопільних зобов’язань, взаємодію сторін за договором для належного 
виконання обов’язків і уникнення конфліктних ситуацій. 

Взаємодія юрисконсульта з підприємствами, які є контрагентами за 
господарським договором, також може проявлятися в претензійній роботі 
(досудовому врегулюванні спорів) у випадку невиконання контрагентом своїх 
договірних зобов’язань. Досудове врегулювання спорів являє собою систему 
заходів, що здійснюються з боку тієї сторони, права якої порушено, з метою 
вирішення спору та вичерпання конфлікту до моменту звернення особи до суду 
(пред’явлення претензій та вимог стороні, яка порушила права чи інтереси 
іншої). Заходи для досудового врегулювання спорів сторони вживають за 
домовленістю, що підтверджує факт наявності комунікативних зв’язків між 
ними та їх взаємодію. 

До правових інституцій, з якими в процесі професійної діяльності 
взаємодіє юрисконсульт, слід віднести: суд, прокуратуру, адвокатські контори. 
Найчастіше юрисконсульт взаємодіє з органами судової влади, оскільки 
основним функціональним його обов’язком є захист законних прав своєї 
установи чи організації та здійснення представництва її інтересів у суді. 
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Окрім суду, юрисконсульту також доводиться взаємодіяти з 
прокуратурою, зокрема, при розгляді їх запитів і виконанні наказів, пов’язаних 
із: проведеними перевірками в цій організаційній структурі, звітністю, 
працівниками, які звільнились або яких було скорочено, з’ясуванням причин 
таких випадків, виконанням рішень судів, цільовим використанням бюджетних 
коштів тощо.  

Адвокатські контори також належать до кола правових суб’єктів, з якими 
взаємодіє юрисконсульт підприємства. Їх взаємодія полягає в тому, що до 
підприємства можуть надходити адвокатські запити, тобто звернення адвокатів 
про надання відповідної інформації, документів або відомостей, які найчастіше 
розглядає юрисконсульт [3, с. 78]. 

У процесі правового супроводження діяльності підприємства 
юрисконсульт може взаємодіяти й з іншими суб’єктами, наприклад: 
професійними спілками, органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, товариствами та іншими 
інститутами громадянського суспільства. 

Отже, юрисконсульт бере безпосередню участь у правовому 
супроводженні діяльності підприємства, реалізуючи свої посадові обов’язки, 
забезпечуючи дотримання норм законодавства та підтримуючи 
взаємовідносини з різними суб’єктами, що знаходяться у сфері його 
професійного впливу. 
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Секція 4. Інноваційні засади розвитку підприємництва в умовах 
динамічних змін 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 
 

Торгівля сьогодні є не лише серйозною бюджетоутворюючою галуззю, а й 
важливим каналом розподілу інвестицій в об’єкти інфраструктури, 
розповсюдження нових технологій управління товарними потоками, 
найважливішим стимулом розвитку національної економіки. У своєму розвитку 
оптова торгівля проходить кілька стадій [1, с. 163]: 

I – стадія становлення характеризується малим розміром торговельних 
підприємств, тому кожен оптовик/дистриб’ютор є критично значущим, 
оскільки забезпечує ефект масштабу у системі; 

II – на етапі зростання з’являються перші великі торговельні мережі та 
виробники, які працюють безпосередньо один із одним. Ринок посередників 
поступово звужується; 

III – на стадії зрілості внутрішня торгівля консолідується, сегменти 
посередників становлять вузькі продуктові ніші, малі населені пункти та малий 
комерційний бізнес; 

IV – на стадії насичення великі рітейлери та виробники охоплюють 
більшість регіонів, посередники виходять із ринку або змінюють бізнес-модель. 

Реалії сьогодення свідчать, що уповільнення зростання реальних доходів 
потенційних споживачів негативно вплинуло на оптову та роздрібну торгівлю, 
визначило різке уповільнення темпів зростання товарообороту. У прогнозі: 
продовжиться стагнація, що, своєю чергою, може викликати затоварювання 
складів. Очевидно, що інтенсивний фактор економічного зростання 
торговельних мереж та дистриб’юторів вичерпаний і необхідні: або 1) дієві 
заходи для його стимулювання, або 2) активний інноваційний розвиток. 

Зростання індивідуалізації купівельного попиту та зміна структури 
споживання виявляється у зростаючих вимогах до асортименту, якості та 
доступності товарів. Якщо у роздрібній торгівлі збільшується частка сучасних 
форматів, то в оптовій – набирає темпи модернізація складських-технологічних 
процесів. 

Нині оптова торгівля переходить із стадії зростання у стадію зрілості: 
роздрібні і виробничі підприємства, збільшуючи свій бізнес, розвивають власні 
розподільні центри, займаються дистрибуцією (збутом). При цьому суб’єкти 
бізнесу оптового сектора інтегруються в роздрібний або фокусуються на 
логістичних послугах, роботі з малими підприємствами (виробничими та 
роздрібними), харчовим асортиментом або віддаленими територіями [2]. 
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Для стадії уповільнення зростання та стадії зрілості характерна висока міра 
консолідації в оптової торгівлі. Оптовики змушені шукати механізми зниження 
власних витрат, підвищувати інноваційний рівень бізнесу для того, щоб 
виграти конкуренцію та зберегти рівень рентабельності. Підприємства оптової 
торгівлі з метою отримання прибутку використовують різноманітні механізми 
для підвищення ефективності бізнес-процесів. Серед пріоритетних факторів, 
що сприяють підвищенню ефективності даних процесів, слід відзначити: 

1) зниження рівня асиметрії інформації у відносинах продавець/клієнт, 
тобто організовані покупці вимагають все більш високих стандартів пропозиції 
в оптовій торгівлі; 

2) висока інтенсивність конкуренції не сприяє встановленню завищених 
цін, тобто цінова конкуренція є основним інструментом конкурентної боротьби. 

Аналіз поточного стану національного господарства [3] свідчить, що в 
країні сформовані можливості для подальшого зростання та розвитку за умови 
достатньої інноваційно-інвестиційної привабливості:  

– зростання консолідації галузі;  
– наростання конкуренції;  
– збільшення торгових і складських площ;  
– розвиток віддалених каналів. 
Реалізація цих можливостей призведе до значних ефектів для вітчизняної 

економіки та покупців:  
– зростання ефективності сектора торгівлі та її постачальників;  
– зростання інновацій та інвестицій, товарообороту торговельних 

підприємств;  
– зростання податкових надходжень;  
– зростання географічної та цінової доступності товарів;  
– розширення асортименту та якості сервісу в торгівлі;  
– зниження частки контрафактної та фальсифікованої продукції [1, с. 67]. 
В умовах сучасної економічної ситуації, ускладненої умовами 

невизначеності, основною проблемою внутрішньої торгівлі є пошук шляхів 
стабілізації діяльності з метою підвищення її результативності, оскільки 
проблеми інвестиційно-інноваційного забезпечення щодо модернізації 
залишаються невирішеними. 

Глобалізація товарних ринків та розширення споживчого ринку об’єктивно 
вимагають створення конкурентоспроможної сфери внутрішньої торгівлі, 
адаптованої до нових умов. Виконання цього завдання, як свідчить досвід 
розвинених країн, залежить від інтенсивності запровадження інноваційних 
процесів на рівні внутрішньої торгівлі як сфери економічної діяльності, а також 
на рівні окремих господарюючих суб’єктів. Тому інноваційний розвиток 
підприємства є процесом спрямованої закономірної зміни його стану та 
залежить від інноваційного потенціалу [3].  

Дослідниками виділено наступні ключові передумови для вибору та 
реалізації стратегії інноваційного розвитку оптового торговельного 
підприємства:  
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1) наявність достатніх обсягів фінансових коштів та належного рівня 
інтелектуального капіталу;  

2) аутсорсинг функцій управління інноваціями;  
3) наявність у підприємства досить потужного інноваційного потенціалу;  
4) висока інтенсивність конкуренції на ринку.  
Виокремлені передумови сприяють зміцненню конкурентних позицій 

оптового підприємства на ринку, підвищенню ефективності діяльності у 
середньо- та довгостроковій перспективі, а також дозволяють досягти цільових 
установок діяльності. 

Варто зауважити, що кожне оптове торговельне підприємство, залежно від 
своїх цілей, обраної стратегії та ресурсних можливостей, вибирає собі 
індивідуальний шлях інноваційного розвитку (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типи інновацій для суб’єктів бізнесу оптової торгівлі 
(побудовано на основі [4]) 

 
Однак, необхідно враховувати тенденції розвитку економіки держави та 

сфери товарного обігу. З огляду на це, інноваційний розвиток оптової торгівлі 
доцільно поділити на напрями залежно від характеру інновацій та факторів 
стимулювання їх розвитку: 

1) створення програм довгострокової фінансово-кредитної підтримки 
інноваційної діяльності; 

2) розвиток галузевої інституційної науково-технічної інфраструктури, 
мережі комунікацій; 

3) дієвість податкових преференцій, податкової активності; 
4) наявність фінансових ресурсів та матеріально-технічних засобів, 

прогресивних технологій [2]. 

ПРОДУКТОВІ ІННОВАЦІЇ: забезпечать розвиток досягнень науки та 
техніки; співробітництва підприємств сфери товарного обігу; розвиток 

інноваційної інфраструктури 

РИНКОВІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: розвивають інноваційне 
підприємництво у сфері внутрішньої торгівлі; створюють умови 

справедливої конкуренції та рівного доступу до ресурсів та ринків; 
розвивають економіку регіонів 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ: підвищують 
рівень розвитку та інтегрованості інноваційного ринку; модернізують сферу 
внутрішньої торгівлі; активізують мотивацію персоналу до вдосконалення 

торгово-технологічного процесу 

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ: підвищують рівень соціальної відповідальності у 
торгівлі, професійну готовність персоналу до якісного обслуговування 

покупців 



251 
 

На погляд авторів інновації сприяють: розвитку систем прогнозування, 
планування, бюджетування та фінансування; ефективності бізнес-планування; 
розробленню раціональної амортизаційної політики; згуртованості персоналу. 

Вітчизняний досвід свідчить [3], що в умовах динамічного інноваційного 
розвитку великі торговельні підприємства не можуть успішно функціонувати 
без малих та середніх підприємств: система з недостатньою різноманітністю 
втрачає гнучкість, здатність швидко адаптуватися до змін, що знижує її 
ефективність. Вважаємо, що саме малі та середні оптові торговельні 
підприємства є інструментом: зміцнення регіональних економік, створення 
ефективного конкурентного середовища, стимулювання інновацій, відновлення 
підприємницької ініціативи населення, створення нових робочих місць. 

Активізація управління інноваційною діяльністю за умов невизначеності 
забезпечує конкурентні переваги. Спрямований пошук ідей і доведення їх до 
інновацій є специфічним інструментом розвитку будь-якої комерційної 
структури. В умовах невизначеності необхідно осмислити ринкові зміни, 
оцінити негативні фактори бізнес-середовища, виявити сильні сторони 
торговельного підприємства, віднайти резерви та можливості, а також 
перетворити їх на потенціал розвитку інноваційної діяльності. 

Таким чином, оптові торговельні підприємства змушені шукати механізми 
зниження витрат та підвищувати інноваційний рівень бізнесу для того, щоб 
виграти конкуренцію та зберегти рівень рентабельності, достатній для розвитку 
бізнесу. Сьогодні важливо не лише сформувати систему сучасних інструментів 
інноваційної політики в країні, а й створити умови для їхнього застосування на 
практиці. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

ДИНАМІЧНИХ ЗМІН 
 

Динамічні зміни ринкового середовища спонукають до переорієнтації 
економіки країни на ціннісні орієнтири розвитку бізнесу, де запорукою 
досягнення успіху є активна інноваційна діяльність. З метою проведення 
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масштабних досліджень суб’єкти ринкових відносин об’’єднуються в асоціації, 
консорціуми, кластери та інші організаційно-правові форми для примноження 
ресурсної бази та проведення науково-технічних досліджень. Запорукою успіху 
є: інтелект, компетентності, цінності, інновації, творчість, неординарні методи 
та моделі, які важко піддаються копіюванню. За допомогою взаємодії уже 
наявних знань і постійного пошуку нових економічних закономірностей 
генеруються ефективні методи здійснення господарської діяльності, організації 
бізнес-процесів, а також дієвих відносин з контрагентами, що, в свою чергу, є 
підґрунтям інноваційного розвитку бізнесу.     

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична діяльність 
господарюючих суб’єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання 
послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання послуг або 
власного доходу. 

Підприємливість – це здатність людини до самостійних, неординарних, 
нетипових дій. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути 
підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути 
підприємцями. Як показує світовий досвід, лише 5-8 % населення країни є 
представниками підприємницьких кіл. 

Суб’єктами бізнесу можуть виступати громадяни, права яких не обмежені 
законом, юридичні особи, що володіють різними формами власності, а також 
громадяни іноземних держав, а саме: 

– підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціативну діяльність на свій 
ризик та під свою економічну й юридичну відповідальність; 

– колективи підприємців та підприємницькі асоціації; 
– працівники, які здійснюють трудову діяльність за наймом на 

контрактній або інших засадах; 
– державні структури у тих випадках, коли вони виступають 

безпосередніми учасниками операцій.  
Державні структури можуть мати й  непрямий вплив на суб’єктів ділових 

стосунків, будучи гарантами здійснення законного бізнесу. 
Залежно від юридичного статусу підприємницька діяльність може 

здійснюватись зі створення юридичної особи та без створення юридичної 
особи. 

Об’єкт підприємницької діяльності – це товар, продукт, послуга, власне те, 
що може задовольнити чиюсь потребу й що пропонується на ринку для 
придбання, використання та споживання. 

Зміст визначення підприємницької діяльності передбачає наявність права 
підприємців без обмежень, самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку 
діяльність, не заборонену законом, право комерційного розрахунку та власного 
комерційного ризику. Згідно зі ст. 43, 44, 45 і 49 Господарського кодексу 
України, визначено права і обов’язки підприємців. 

Важливу роль у формуванні підприємництва відіграє підготовка кадрів: 
організація навчання сучасним методам підприємницької діяльності, створення 
мережі консультативних центрів. 
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На сучасному етапі функціонування економіки України основою 
загострення становища в інноваційній сфері є зростаюча невідповідність між її 
теперішнім становищем та потребами інноваційного розвитку. Слід зазначити, 
що «готовність» національної економіки та суспільства до інноваційного 
розвитку складається з комплексу чинників, які лежать в науково-технічній, 
виробничій, фінансовій, кадровій, природно-ресурсній, соціальній, політико-
регуляторній сферах.  

В умовах подолання негативних наслідків світової фінансової кризи 
суттєво ускладнюються процеси інвестування в економіку України, 
насамперед, через обмеження доступу до зовнішніх запозичень, уповільнення 
кредитної активності та зниження довіри до банківської системи, значного 
звуження державного бюджету.  

За цих умов фінансове забезпечення управління інноваційним розвитком 
національної економіки має досягатися за рахунок використання як існуючих, 
так і нетрадиційних джерел його фінансування. Створення нової інноваційної 
економіки й забезпечення на цій основі сталого економічного зростання та 
зміни формату соціальної економічної політики потребує адекватної політики 
змін, що неможливе без відповідного її науково-теоретичного забезпечення. 
Вирішення проблеми модернізації економіки є неможливим без формування 
ефективної системи управління фінансовим забезпеченням її інноваційного 
розвитку. Це потребує суттєвої зміни бачення принципових підходів як для 
забезпечення формування адекватних умов, так і для функціонування системи 
його фінансового забезпечення.  

На початок 2020 року до спалаху пандемії обсяги електронної комерції в 
Україні складали близько 4 % від загального ринку роздрібної торгівлі в країні. 
За підсумками 2019 року в Україні обсяг ринку електронної комерції становив 
понад 97 млрд грн, з них фізичних товарів та послуг продано на суму понад 76 
млрд грн, що на 17 % більше порівняно з 2018 роком. За прогнозами фахівців у 
2020 році очікується збільшення обсягів купівлі-продажу товарів у мережі 
Інтернет до понад 87 млрд грн (або 15 %). Варто зазначити, що у світовому 
масштабі обсяги ринку електронної комерції у 2019 році становили понад 3,3 
трлн дол. США, що на 531 млрд дол. США більше порівняно з 2018 роком. За 
прогнозами аналітиків ринку очікується, що у 2020 році обсяги продажів 
становитимуть понад 3,8 трлн дол. США [1; 2]. 

Науково-технічний прогрес (НТП) – це процес безперервного розвитку 
науки, техніки, технології, удосконалення предметів праці, форм і методів 
організації виробництва і праці. Він є найважливішим засобом вирішення 
соціально-економічних завдань, таких як поліпшення умов праці, охорона 
навколишнього середовища, а в підсумку – підвищення добробуту нації. 
Науково-технічний прогрес має велике значення для забезпечення системи 
національної безпеки і оборони України.  

Інноваційна діяльність охоплює практично усі сфери життєдіяльності 
підприємства, включаючи найрізноманітніші інноваційні процеси, що 
відбуваються у виробничій і невиробничій системах. Багато авторів до 
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інноваційної відносять усю діяльність у межах інноваційного процесу, 
включаючи:  

− маркетингові дослідження щодо виявлення потреб, аналізу попиту, 
ринків збуту і пошуку нових споживачів;  

− інформаційне забезпечення і оцінювання споживчих властивостей 
товарів на цьому сегменті ринку;  

– пошук новаторських ідей і рішень, партнерів щодо впровадження і 
фінансування інноваційного проєкту. 

Інновації створюються абсолютною більшістю підприємств і організацій 
світу. Однак, незначну їх кількість можна назвати інноваційними. Головна 
відмінність інноваційних підприємств полягає в орієнтації на зміни, які стають 
нормою для їх діяльності. Інноваційне підприємство у своїй стратегії 
заздалегідь орієнтується на необхідність постійної роботи над новими товарами 
і послугами, тобто одночасно з виробництвом продукції відбувається 
планомірна підготовка майбутніх новинок. 
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ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ І КОНКУРЕНТНОГО 
СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах глобалізаційних змін ринкового середовища зросла роль та 

значення розвитку конкурентних відносин на ринку, оскільки конкуренція є 
гнучким, селективним механізмом, який миттєво реагує на будь-які ринкові 
зміни та забезпечує ефективність, пропорційність і динамічність розвитку 
економіки, шляхом усунення з ринку підприємств, які виробляють 
неконкурентоспроможну продукцію. Розвинені конкуренті відносини 
стимулюють розвиток ефективного виробництва та зумовлюють управління 
підприємством в умовах ринку за принципами інноваційності, що передбачає 
більш раціональне використання ресурсів, пошук нових способів виробництва, 
оновлення технологій та асортименту продукції, впровадження виробничо-
організаційних інновацій, концентрацію зусиль на розвитку інноваційного 
потенціалу. 

Дослідження конкурентного середовища і потенційних можливостей 
підприємства необхідні на всіх стадіях його функціонування. Визначення рівня 
конкурентоспроможності є початковим етапом планування діяльності 
підприємства і обґрунтування стратегії подальшого розвитку його потенціалу. 
Конкурентоспроможність підприємств визначається їх динамічністю, здатністю 
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втілювати і поглиблювати сучасні технології, успішністю господарювання, 
якістю продукції, які в комплексі визначають здатність підприємства до 
стабільного розвитку в тривалій перспективі, а також утримання конкурентних 
переваг і збільшення частки ринку. 

Конкурентне середовище – це результат і умови взаємодії великої 
кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного 
суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загальну 
ринкову ситуацію. Важливим є те, що конкурентне середовище утворюється не 
лише і не стільки власне суб’єктами ринку, взаємодія яких викликає 
суперництво, але, в першу чергу – відносинами між ними. Конкурентне 
середовище неможливо чітко відділити від поняття ринок. Оскільки ринок 
одночасно може об’єднувати декілька конкурентних середовищ, класифікація 
останнього повинна бути більш диференційована:  

1) об’єкт купівлі: конкурентне середовище товарів; конкурентне середовище 
послуг; конкурентне середовище інформації; конкурентне середовище науково-
технічних розробок; конкурентне середовище капіталів; конкурентне середовище 
трудових ресурсів; 

2) територіальна ознака: світове конкурентне середовище; міжнародне 
конкурентне середовище; національне конкурентне середовище; міжрегіональне 
конкурентне середовище; регіональне конкурентне середовище; міжрайонне 
конкурентне середовище; районне конкурентне середовище; місцеве (локальне) 
конкурентне середовище; конкурентне середовище підприємства; 

3) за моделями конкуренції на ринку: конкурентне середовище досконалої 
конкуренції; конкурентне середовище чистої монополії; конкурентне 
середовище олігополії; конкурентне середовище монополістичної конкуренції. 

Класичним, найбільш розповсюдженим, потужним інструментом для 
систематичної діагностики основних конкурентних сил, що впливають на 
ринок, оцінювання ступеня впливу кожної з них та визначення характеру 
конкурентної боротьби на даному ринку є модель п’яти сил конкуренції 
Портера (1980 р.) [1]. 

Конкурентне середовище, згідно класичної моделі, формується під 
впливом ряду конкурентних сил: суперництво між конкуруючими продавцями 
однієї галузі; конкуренція з боку товарів, що виробляються фірмами інших 
галузей, і що є гідними замінниками (субститутами), а також конкуренто-
спроможні за ціною; загроза входу в галузь нових конкурентів; економічні 
можливості та торговельні спроможності постачальників; економічні 
можливості і купівельні спроможності покупців. 

Формування потенціалу і забезпечення конкурентоспроможності 
сучасного підприємства базується на можливостях підприємства протистояти 
впливу чинників і елементів зовнішнього середовища. Сукупність елементів 
зовнішнього середовища, що мають вплив на конкурентоспроможність 
підприємств, можна об’єднати в кілька груп: державне регулювання; товарні 
ринки; ринкова інфраструктура; природно-ресурсний потенціал галузі; трудові 
ресурси галузі й ін. Істотним завданням при формуванні конкуренто-
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спроможності є вивчення чинників, що найбільшою мірою впливають на 
підприємство, його діяльність і продукцію, усе те, на що звертає увагу 
суспільство. 

Діагностика середовища непрямого впливу на підприємство здійснюється 
шляхом оцінювання та аналізу економічних, технологічних, соціокультурних, 
політичних, ринкових і міжнародних факторів. РЕSТ-аналіз ставить за мету 
виявити ті фактори зовнішнього середовища, які найбільше впливають на 
організацію, а також передбачити динаміку впливу цих факторів (сприятливу 
чи несприятливу). Для аналізу зовнішнього середовища також з’ясовують 
рівень його невизначеності і як підприємство має взаємодіяти з цією 
невизначеністю [2]. До факторів зовнішнього середовища підприємства 
безпосереднього впливу належать такі фактори, які безпосередньо впливають 
на існування самого підприємства, на конкретні результати його діяльності. Це: 
галузь та конкурентне середовище в ній; споживачі (покупці); постачальники; 
конкуренти; місцеві органи влади; профспілки та інші контактні аудиторії. 
Наведена класифікація цілком умовна, але, без сумніву, зазначені складові 
мають суттєвий вплив на розвиток підприємства. Таким чином, проблема 
підвищення конкурентоспроможності і забезпечення конкурентних переваг 
підприємств в ринкових умовах є однією з найбільш актуальних на 
сьогоднішній день. Це обумовлює необхідність створення на кожному 
підприємстві ефективної системи управління конкурентними перевагами та 
конкурентоспроможністю, що дозволить забезпечити певні конкурентні позиції 
підприємства на ринку, а також буде сприяти виявленню й утриманню 
довгострокових конкурентних переваг. 

Стан потенціалу і конкурентоспроможність є важливими елементами 
функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта. Підвищення 
конкурентоспроможності підприємства зумовлює позитивні моменти: 
зростання рівня продуктивності праці, скорочення витрат виробництва, 
покращення якості продукції, прискорення темпів науково-технічного 
прогресу, ефективне використання ресурсів, забезпечення гнучкості 
виробничого процесу. Виходячи з досвіду промислово розвинених країн, можна 
стверджувати, що особливого значення для розвитку інноваційної діяльності 
країни набуває науково-виробнича діяльність підприємств. Промислова галузь 
є базовою галуззю в провідних країнах світу, що також є важливим і для 
української економіки, на яку припадає близько 45 % ВВП України [3]. Тому 
від успішності впровадження інновацій та виробництва інноваційної продукції 
вітчизняними підприємствами залежать темпи економічного розвитку країни. 
Відповідно до загальноприйнятих світових тенденцій промисловість являє 
собою головний генератор технологічних інновацій, комерціалізація і 
впровадження яких призводить до зростання доданої вартості продукції і, отже, 
до зростання ВВП. В результаті реалізації реформ, спрямованих на перехід 
України до ринкових механізмів функціонування економіки, було зруйновано 
багато підходів до управління промисловими підприємствами, що були 
сформовані раніше. Методи управління, що застосовуються багатьма 
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українськими підприємствами, не відповідають динамічним змінам у 
зовнішньому середовищі організацій. Тому для забезпечення сталого розвитку 
наукомістких галузей промисловості слід застосовувати комплексний підхід до 
управління інноваційною діяльністю, необхідно вдосконалення методів, 
способів, а також механізмів взаємодії всіх зацікавлених сторін.  

Синергетичний інноваційний ефект забезпечується за умови застосування 
нових технологій в результаті об’єднання ресурсів не лише за позиціями 
майнового комплексу, а й за технологічними процесами. Підвищення 
інноваційного потенціалу уможливлюється на засадах поєднанням науково-
дослідних центрів з об’єднанням кадрів та їх інтелектуального капіталу, 
здатних генерувати інновації. Зниження витрат на інноваційні розробки можна 
забезпечити шляхом зміни структури та оптимізації видів діяльності, продукції 
та послуг підприємства. Нa вiдмiнy вiд рoзвинyтиx крaїн, в Укрaїнi ще 
розбудовується нaцioнaльна iннoвaцiйна система і тому актуалізується потреба 
у концентрації зусиль на вирішені завдань удосконалення інноваційного 
потенціалу сучасних підприємств [4]. 
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 
Важливе значення у розвитку національної економіки відіграє оптова 

торгівля, адже саме вона сприяє більш повному задоволенню потреб 
споживачів і має позитивний вплив на соціально-економічний розвиток країни 
в цілому.  

На сьогоднішній день в країні тривають активні процеси реформування 
економіки, тому відчувається потреба в детальному дослідженні перспектив 
розвитку оптової торговельної ланки держави. До цього спонукають існуючі та 
прогресуючі недоліки функціонування оптової торгівлі: стрімко зростаючий 
ланцюг посередників в каналах просування товарів, значна частка тіньових 
структур на оптовому ринку, нераціональний механізм ціноутворення тощо.  

Головними завдання оптової торгівлі є: створення найбільш сприятливих 
умов для суб’єктів оптового торговельного ринку, забезпечення раціонального 

https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/100.pdf
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товарообігу, задоволення попиту організованих споживачів та підприємств 
роздрібної торгівлі. 

 Ланка оптової торгівлі забезпечує виконання наступних завдань:  
– формування потоків товарів і направлення їх від виробника до покупця 

із мінімальним рівнем витрат обігу та максимальною швидкістю товароруху;  
– формування, збереження й управління запасами товарів, які необхідні 

для своєчасного забезпечення суб’єктів товарного ринку у випадку зміни 
кон’юнктури ринку;  

– формування попиту на нові товари, а також просування їх на товарний 
ринок;  

– спонукання товаровиробників до виготовлення нових товарів, які 
викликані змінами запитів та вподобань покупця, підвищення їхньої 
купівельної спроможності. Оптова торгівля відстежує зміни кон’юнктури 
ринку, попиту споживачів і чинить тиск на товаровиробників з метою 
реагування на них;   

– професійне обслуговування й консультування покупців, особливо, 
стосовно технічно складних товарів і товарів спеціального призначення.   

Варто зазначити, що українські оптові компанії не виконують:   
– оцінку потреб і попиту – недостатньо працюють аналітичні та 

маркетингові служби;   
– надання інформації та консультаційних послуг, що передбачає наявність 

висококваліфікованих технічних фахівців;  
– полегшення покупки, що передбачає біржову торгівлю, не розвинену на 

даний час в Україні;   
– полегшення продажів за рахунок скорочення дилерської мережі;  
– надання ринкової інформації, яка не характерна для України через 

відсутність спеціалізованих аналітичних центрів, стабільності на ринку, знання 
кредитних історій, престижної репутації.  

Незважаючи на негативні явища в країні, складну політичну та економічну 
ситуацію, оптова торгівля має певні позитивні тенденції розвитку.   

Характерною тенденцією розвитку оптової торгівлі останніх років в 
Україні є поступове скорочення кількості оптових підприємств за рахунок 
укрупнення, злиття, об’єднання малих і середніх оптових структур, розвиток 
оптово-роздрібної мережі.   

Кількість підприємств оптової та роздрібної торгівлі, починаючи з 2010 
року, значно скоротилася.  

Розглядаючи структуру підприємств оптової та роздрібної торгівлі можна 
зазначити, що найбільшу питому вагу займають малі підприємства (більше 94 
%) і незначну частку – великі підприємства. 

Сьогодні вітчизняна оптова ланка не має в достатній кількості сучасно 
обладнаних складів з новітньою технологією складської обробки товарів. При 
низькому рівні забезпеченості складами, значна площа закритих складів 
здається в оренду, оскільки для суб’єктів господарювання це – найбільш легкий 
спосіб отримання доходів. Більшість таких посередників нездатна професійно 
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виконувати свої функції, тому майже 61 % оптового товарообороту – це продаж 
товарів іншим оптовим підприємствам.  

Протягом декількох останніх років більше третини загальної кількості 
оптових підприємств були збитковими. Це спричинено значним обсягом 
операційних витрат і низькою результативністю оптової торговельної 
діяльності, що спричиняє скорочення платежів оптових підприємств до 
бюджету країни, а також знижуються можливості їх інвестиційно-
інноваційного розвитку.  

Переважна більшість підприємств оптової торгівлі – це малі підприємства 
з кількома працівниками, що не володіють належною матеріально-технічною 
базою; частка таких підприємств складає більше 93 % загальної кількості. Такі 
підприємства не в змозі здійснювати повний цикл обслуговування клієнтів і 
позитивно впливати на функціонування ринку.  

Факторами, які негативно впливають на розвиток підприємств оптової 
торгівлі, є:  

– недосконалість нормативно-правової бази регулювання діяльності 
підприємств оптової торгівлі;  

– нездатність підприємств пристосуватись до змінних ринкових умов з 
тим, щоб стати потрібним оператором у системі збуту і розподілі продукції 
завдяки наданню спектру послуг;  

– зростання вартості оренди складських приміщень та технічного 
обладнання.  

Варто зазначити, що основними стратегічними напрямами розвитку 
підприємств оптової торгівлі є:  

– створення нових форматів діяльності оптових торговельних 
підприємств, що здатні пропонувати найбільш повний спектр основних та 
додаткових послуг;   

– формування нових умов співпраці оптових торговців з 
товаровиробниками та роздрібними торговельними підприємствами;  

– посилення інтеграційних процесів на ринку оптових торговельних 
послуг, тобто утворення об’єднань торговельних посередників, здатних 
найбільш повно та ефективно задовольняти інтереси клієнтів;  

– фінансове оздоровлення та підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів оптового торговельного бізнесу. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що на сучасному етапі, який 
характеризується трансформацією національної економіки та активним 
розвитком інфраструктури ринку, зростає роль оптової торгівлі, яка, в свою 
чергу, забезпечує взаємозв’язок виробництва і споживання.  

На сьогоднішній день оптова торгівля в Україні має позитивну динаміку 
розвитку, яка характеризується збільшенням обсягів товарообороту та 
створенням додаткових можливостей для розвитку економіки країни.  
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SMART-ТЕХНОЛОГІЇ  В ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР  

 
Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток засобів інформаційної 

техніки та нових ІТ, збільшення потреб суспільства в різноманітних 
інформаційних послугах призвели до появи нового сектора економіки − 
інформаційної економіки і застосування SMART-технологій. Розвиток її 
теоретичних концепцій формує також підґрунтя для забезпечення 
інформаційно-технологічного розвитку традиційної ринкової економіки та 
цифрової трансформації бізнес-процесів [1; 2].  

Одночасно, глобальні інформаційні зміни окреслюють нові вимоги та 
орієнтири для розвитку як національної, так і регіональних економік. У свою 
чергу, цей процес визначатиметься необхідністю масштабної інформатизації 
економічних процесів та зростання частки ІТ-сектору у структурі економіки. 

Трансформаційні зміни загалом в національній економіці і оптимізація 
бізнес-процесів підприємницьких структур сьогодні активізуються в результаті 
широкого використання інформаційних технологій, інформаційних систем та 
мережі Internet у розвитку всіх видів економічної діяльності, зростання 
значущості інформації і знань в активізації соціально-економічного розвитку 
міст та регіонів, в бізнесі і, як наслідок, значних змін у формах, методах і 
інструментах управління. 

Так, трансформаційні зміни економіки мають динамічний характер, 
постійно зазнаючи впливу новітніх факторів, серед яких в останні роки 
особливе місце займають розвиток ІТ-сфери в Україні та масштабне 
впровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. 
В економічній енциклопедії за редакцією С. В. Мочерного зміст поняття 
«трансформація» розкривається як процес перетворення однієї економічної 
системи на іншу, що супроводжується відмиранням одних елементів, рис, 
властивостей та появою інших. 

Основними ознаками трансформаційних змін є:  
– сукупність змін, які призводять до нового економічного стану, нових 

економічних результатів та постановки нових економічних цілей та завдань;  
– зміна кількісних та якісних параметрів систем та їхніх складових;  
– розвиток системи у відмінному до поточного напрямку;  
– зміни, в рамках яких триває відбір найбільш вагомого і перспективного; 
– перехід економічних систем із стійкого в нестійкий стан, і навпаки;  
– позитивна або негативна динаміка;  
– зміна структури попиту на ринку праці, на товари і послуги тощо. 
Досить часто трансформації розглядаються тільки в одному напрямі − 

позитивних змін для підприємницьких структур, для розвитку міст, регіонів, 
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країн і світу загалом. Але практика господарювання засвідчує, що 
трансформації можуть бути деструктивними, тобто такими, що зумовлюють 
занепад економічних систем. Встановлено, що розвиток інформаційного 
суспільства та масштабне впровадження інформаційних технологій, 
безперечно, спричиняють якісні перетворення в соціально-економічній системі 
держави та її регіонів. Різноманітність сфер і форм застосування сучасних ІТ 
приводять до змін структур, форм і способів та цільової спрямованості 
економічної діяльності. У зв’язку із цим науковці [2; 3] виділяють декілька 
трансформацій за розмахом і значенням для розвитку економіки.  

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних систем і бізнес-
середовища, що знаходяться під сильним впливом і тиском рецесії, високих 
ризиків і невизначеності, неможливо досягати й втримувати конкурентні 
переваги на швидкозмінному ринку (як національному, так і глобальному) без 
передових ІТ. Проривні ІТ (поряд з іншими чинниками) є запорукою успіху 
бізнесу, досить потужним інструментом підвищення конкурентоспроможності 
компаній і товарів (сили брендів). Взаємодія між інформаційними системами та 
бізнес-процесами підприємства є дуже складною та піддається впливу значної 
кількості факторів, що включають структуру організації, стандартну техніку 
експлуатації, політику, навколишнє середовище, управління. Розвиток 
інформаційних систем та їх застосування для автоматизації бізнес-процесів 
зумовлені необхідністю у деталізованій різноплановій інформації. Саме тому 
проблема використання інформаційних систем і SMART-технологій є досить 
актуальною і потребує подальших глибоких теоретичних досліджень. 

У широкому сенсі інформаційна система є сукупністю технічного, 
програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена 
для того, щоб своєчасно забезпечувати належних людей необхідною 
інформацією. Традиційні інформаційні системи спочатку були функціональною 
основою для безлічі організацій або функціональних сфер, але не могли 
об’єднувати їх в разі географічного розподілу. Одну й ту ж інформацію збирали 
багато разів і в багатьох місцях, і вона була недоступна в реальному часі. 
Робочі місця й процеси були вузькоспеціалізовані відповідно до поділу праці. В 
результаті, деяка інформація ніколи не виходила за межі окремих підрозділів 
корпорацій. Визначення процесів і робіт було направлено на те, щоб 
інформація задовольняла локальні вимоги. Коли ж інформація ставала 
«глобальною», інформаційні звіти про одні й ті ж події часто були різними. 
Таким чином, у наявності була інформаційна асиметрія між різними 
локальними і функціональними групами і топ-менеджментом.  

Інформаційні ресурси в управлінні підприємством мають першочергове 
значення як обов’язкова передумова успішного виробничого процесу. З точки 
зору управлінських рішень інформаційна система розглядається як спеціальний 
інструмент у руках посадових осіб, що реалізують переробку інформації в 
процесі професійної діяльності. Наявність цього інструменту фактично 
визначає нову технологію здійснення діяльності менеджерів як фахівців 
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управління, виводить розроблені та прийняті ними рішення на якісно новий 
рівень [4].  

Зважаючи на необхідність уніфікації бізнес-процесів і зростаючої 
затребуваності споживачами якісного інтегрованого програмного забезпечення, 
спектр застосування конкретних SMART-технологій постійно звужується. 
Відбувається це шляхом інтеграції рішень у результаті злиття компаній і 
придбань провідними виробниками корпоративних інформаційних систем 
кращих у своєму класі систем. У цілому для сучасних тиражованих 
корпоративних інформаційних систем характерний високий ступінь 
інтегрованості, наявність досить широкого набору типових бізнес-моделей, а 
також орієнтованість на управління ланцюгами поставок і електронний бізнес. 

Будь-яка підприємницька структура в сучасних умовах за рахунок 
впровадження інформаційної системи намагається реалізувати виконання 
найбільш актуальних завдань, що стоять перед нею за заданий проміжок часу і 
з залученням ресурсів, доступність яких прорахована заздалегідь за допомогою 
інформаційних систем. На жаль, сьогодні спостерігається скорочення обсягів 
фінансування на автоматизацію підприємств. Тому коштів на розробку, 
розвиток і підтримку «замовних» систем може і не вистачити. В таких умовах з 
великою часткою ймовірності підприємство має вибір інформаційних систем  і 
SMART-технологій з числа вже наявних. 

Ринок інформаційних систем постійно поповнюється новими 
інформаційними системами. При цьому велика частина інформації про них (80-
90 % інформації про стан ринку інформаційних систем) може бути отримана 
шляхом аналізу відкритих джерел інформації [4]. Аналіз відомостей про 
інформаційні системи «безпосередньо», тобто на основі інформації, 
розташованої на сайтах фірм-виробників, блогів, форумів фахівців і 
користувачів може зайняти багато часу. Набагато зручнішим було б 
використання вже розроблених переліків інформаційних систем, які можуть 
бути розглянуті в рамках проєкту по автоматизації підприємства. 

Узагальнюючи результати досліджень [5], потрібно зауважити, що 
існують два сценарії розвитку цифрової економіки України залежно від оцінки 
критичності та необхідності здійснення швидких та глибоких змін у 
традиційному економічному укладі: інерційний (еволюційний) та цільовий 
(форсований). У разі реалізації інерційного сценарію існує ризик, що українська 
економіка та діяльність значної частини підприємницьких структур залишаться 
неефективними, триватиме трудова міграція та «відтік інтелектуального 
капіталу», українська продукція програє конкуренцію на зовнішніх ринках.  

Цільовий (форсований) сценарій, що обґрунтовують провідні економісти 
[4; 6], передбачає перехід української економіки до цифрової за 3-5 років. За 
реалізації форсованого сценарію як для окремих підприємств, так і для України 
загалом, створюються передумови конкурентоспроможності на світовому 
ринку, лідирування у галузі інновацій та нових технологій, умови для розвитку 
інтелектуального потенціалу людей. З цією метою в Україні необхідно 
активізувати нормативно-правове забезпечення процесів цифровізації, уряд 
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спільно з бізнесом має ініціювати та реалізувати проєкти цифрової 
трансформації, інтегрувати ініціативи в локальні, регіональні, національні 
проєкти розвитку, держава має стати замовником і активним покупцем 
інновацій та цифрових сервісів, що буде поштовхом для утворення нових 
ринків. 

Сьогодні точне бізнес-планування, ефективний маркетинг, глобальні 
продажі, стратегічне управління, моніторинг у реальному часі, миттєва 
підтримка клієнтів і довгострокове зростання бізнесу неможливо досягти на 
оптимальному рівні без використання ІТ. ІТ надають можливості збору, 
аналізу, обробки великих масивів бізнес-інформації (big data) для формування 
бізнес-стратегій розвитку, а також надають безліч інструментів, які зможуть 
вирішити досить складні проблеми при веденні бізнесу – виробничі, 
маркетингові, інвестиційні, комерційні, логістичні, ін. 
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Сучасний готельно-ресторанний бізнес має свої тенденції, що постійно 

змінюються в залежності від уподобань споживачів та інших факторів. 
Відстеження інтересів та смаку клієнтів, новітніх технологій та трендів має 
велике значення для рестораторів, готельєрів та усіх працівників індустрії 
гостинності.  

Пандемія Covid-19 останні півтора року здійснила значний вплив та внесла 
певні корективи у функціонування закладів готельно-ресторанної сфери, які 
тривають і досі. Сьогодні готельно-ресторанний бізнес, як ніколи раніше, веде 
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активну боротьбу за збереження своїх позицій на ринку, життєдіяльності 
загалом та застосування інноваційних технологій у своїй діяльності. 

Які ж інновації прослідковуємо у закладах ресторанного господарства? 
Діджиталізація в найбільш широкому сенсі цього слова. 
Ринок ресторанних послуг розвивається за умов діджиталізації. Згадайте, 

нещодавно вся комунікація з клієнтом велася особисто, а тепер її замінили 
сайти та мобільні додатки. Закладу, що вміло використовує цифрові технології, 
відкрита маса нових можливостей та ресурсів для розвитку та вдосконалення. 

На сьогоднішній день активними користувачами Інтернету є понад 60 % 
українців у різних вікових категоріях. Причому найпоширенішим пристроєм 
взаємодії з контентом виявився мобільний телефон (70 %). Інтернет для 
сучасної людини вже не просто джерело розваги, а невід’ємна частина 
повсякденного життя, зручний і швидкий засіб для вирішення більшості 
буденних питань. 

Спостерігається скорочення межі між оф-лайном та он-лайном, є 
можливість в один клік за кілька хвилин отримати бажаний продукт 
(їжу/напій/емоцію) в будь-який зручний спосіб: в закладі, з доставкою під двері 
[4]. Оплата: валютою/криптовалютою/бонусами, накопиченому в додатку. При 
цьому цифровий простір, в якому буде відбуватися взаємодія, його дизайн, 
зручність, емоційність, гейміфікація будуть важити не менше, ніж інтер’єр 
закладу або пакування. 

Швидкість. Сучасне покоління все швидше та швидше прагне отримувати 
бажане. 5 хвилин – для очікування замовлення в закладі, якщо не йдеться про 
вечерю в ресторані. Доставка – 30, максимум 60 хвилин, і цей проміжок часу 
постійно скорочується. Ресторани розвивають власні сервіси доставки та 
експериментують з виходом в рітейл. Хто перший зможе забезпечити швидкий 
доступ до свого продукту в найбільш зручний для замовника спосіб, той 
отримає принаймні лідерство [2]. 

Більше різноманітних вражень. Раніше головною цінністю були 
матеріальні блага, зараз – миттєві враження. А їжа – доступний для всіх спосіб 
отримати задоволення. Люди хочуть їсти більш різноманітно. Все менше 
споживачів погоджується їсти один і той самий суп з котлетами протягом 2-3 
днів, люди хочуть за ті ж гроші в один день поїсти морепродукти, в інший – 
comfort food, а потім замовити роли. Гості ресторанів стають більш відкритими 
до нових смаків, продуктів та вражень. Тому відвідувачам варто їх давати, 
використовуючи весь можливий інструментарій [1, с. 202]. Врешті-решт, 
ресторани продають не їжу, а емоції, враження та спогади, що ця їжа викликає.  

Персоналізація. Глобально йдеться про дві речі. Люди дещо втомилися від 
брендів, однак, повсякчас потребують взаємодії з іншими людьми. По-друге, 
люди хочуть, аби їх потреби не просто задовольняли, але й передбачували. Що 
це означає? На ресторанному ринку з’являється талановита молодь – майстер-
шефи, кондитери, сомельє. Гала-вечеря з відомим бренд-шефом, майстер-клас 
кондитера зі своєю власною історією, дегустації з відомим сомельє. Це все ми 
спостерігаємо (і навіть приймаємо участь) у чернівецьких ресторанах.  
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В останні роки туристи все частіше зупиняються в унікальних 
немережевих готелях. Завдяки карантину став популярним заміський, зелений 
та екотуризм. Готельєри та інвестори звертають увагу на заміські комплекси та 
котеджі. При цьому менше уваги на готелі, розташовані у центрі міста. 
Спостерігаємо таку тенденцію, що найбільшу популярність набувають 
унікальні готелі. В останні роки немережеві готелі все більше стають цікавими 
для туристів – переважно через індивідуальний підхід до кожного гостя. 

Навряд чи відкриється готель, який ніяк не позиціонує себе, а лише 
пропонує номерний фонд і ресторан на території. Тепер кожен готель дбає про 
бренд свого закладу [3]. 

Слід відзначити популярність івент послуг, які надають готельно-
ресторанні комплекси. Гості хочуть отримати нові враження та емоції: 
прогулятися містом, відвідати цікаві місця та заходи, відчути атмосферу, 
відвідати найкращі локації. Номенклатура івент-послуг достатньо широка: 

− конференц-сервіс – це комплексне технічне і організаційне 
супроводження заходу (прес-конференції, презентації, круглі столи, тренінги, 
ділові ігри, семінари, бізнес-зустрічі); 

− забезпечення повного трансферу для туристів та мешканців готелю; 
− забезпечення харчуванням (сніданок, обід, вечеря); 
− організація розважально-культурної програми (етнічні конкурси, 

активний і розслабляючий відпочинок); 
− кейтеринг шоколадний, барний, коктейльний, сигарний тощо. 
Не слід забувати готельєрам про «ІНСТАДИЗАЙН». Найбільше це слово 

знайоме молоді, що прагне бачити біля себе все стильне та яскраве. Зовнішній 
вигляд готелю та інтер’єр номера стануть гарним фото для профілю у 
соцмережі. «Немає фото – не було й відпочинку/події». 

У готелях приділяють безпеці не менше уваги, ніж споживчому досвіду та 
сервісу. Безконтактні рішення для ванних кімнат, екологічно чисті клінінгові 
послуги та послуги дезінфекції, розумний номерний фонд – це далеко не весь 
спектр інноваційних послуг, продиктований часом. 

Серед глобальних світових трендів в сегменті готельної нерухомості слід 
відзначити: 

− продовження підвищення ролі Інтернету в формуванні споживчих 
переваг і поведінки; 

− відкриття коворкінгів в готелях (наприклад, компанія Accor Hotels 
повідомила про плани відкрити в готелях мережі коворкінгів під брендом 
WOJO). 

Поєднання ділових поїздок з дозвіллям стає все більш популярним, 
особливо, серед покоління міленіалів (Bleisure Travel by Millennials). 

Наразі дуже багато говорять про нові виклики та зміни. Про ціни на 
комунальні послуги, кадрову кризу та майже постійне зростання цін на всі 
групи товарів. Працівникам сфери обслуговування слід прийняти: постійні 
виклики – це норма. Світ пришвидшився, зміни стають все більш 
непередбачуваними та різноплановими, і наразі чи не найперша функція 
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власників готельно-ресторанного бізнесу – побудувати систему управління, яка 
буде достатньо гнучкою, аби не просто адаптуватися під ці зміни, а завжди 
мати кілька варіантів розвитку за будь-яких зовнішніх умов.  
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ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

 
Перехід роздрібної торгівлі на інноваційний шлях розвитку пов’язаний з 

прийняттям рішень і реалізацією адаптивно-організованих дій, спрямованих на 
інтенсифікацію економічних процесів шляхом створення і раціонального 
використання нематеріальних активів, ліцензій, патентів та інших об’єктів 
інтелектуальної власності, що дозволяє комерційним структурам здійснювати 
економічну діяльність на більш ефективному та конкурентоспроможному рівні 
порівняно з іншими господарюючими суб’єктами. 

Розглянемо передумови та особливості переходу роздрібної торгівлі на 
інноваційний напрям розвитку, спрямований на підвищення конкуренто-
спроможності та стійкості підприємств торгівлі (табл. 1). Процес переходу 
роздрібної торгівлі на інноваційний шлях розвитку виокремлює напрями 
функціонального розвитку підприємств торгівлі. 

 
Таблиця 1 

Обґрунтування вибору напряму переходу роздрібної торгівлі на 
інноваційний шлях розвитку (складено на основі [1]) 

Цілі 

Спеціалізація роздрібних 
торговельних 
підприємств, 

% пріоритетності цілей 

Диверсифікація діяльності 
роздрібних торговельних 

підприємств, 
% пріоритетності цілей 

Динаміка зростання 79 62 
Рівень прибутку 35 54 
Частка на цільовому ринку 87 55 
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Сьогодні найважливішими передумовами переходу роздрібної торгівлі на 
інноваційний напрям розвитку, слід розглядати можливості: досягнення 
заданих темпів зростання; отримання необхідної норми прибутку; завоювання 
ринкового сегменту.  

Якщо розглядати сучасні підприємства торгівлі, то максимальне 
поширення набуває передумова, пов’язана з досягненням кількісного рівня 
стосовно продажу товарів. Це відображає ступінь збігу інноваційних заходів 
підприємства торгівлі з потребами та уподобаннями ринку [2]. Також даний 
показник може відображати проблеми ресурсного обмеження сталого розвитку 
роздрібної торгівлі. Вважаємо, що підприємство торгівлі стає більш обережним 
у питаннях стратегічного зростання, так як ризик розробки та впровадження 
інновацій пов’язаний із втратами в межах нестабільної економіки та 
недосконалості ринкових механізмів. 

У свою чергу, сучасні суб’єкти комерційного бізнесу віддають переваги 
економічному зростанню як передумові переходу роздрібної торгівлі на 
інноваційний шлях розвитку, з наступних причин:  

– зростання підприємства торгівлі безпосередньо визначає його 
конкурентну позицію;  

– зростання надає можливості для здійснення гнучкої мотивації 
працівників, так як підприємство торгівлі отримує можливість за рахунок 
залучення стратегічних інвесторів створити корпоративну концепцію;  

– підприємства торгівлі, які орієнтовані на зростання, більш сприйнятливі 
до нововведень, що досягається за допомогою стандартизації процесів 
формування, розподілу та використання інноваційного потенціалу за проєктами 
та програмами інноваційної діяльності. 

Таким чином, в якості обґрунтування вибору напрямів переходу роздрібної 
торгівлі на інноваційний шлях розвитку можуть слугувати дії суб’єкта бізнесу в 
чітко визначеній константі перспективного розвитку, що відображає рівень 
інноваційного потенціалу торговельного підприємства та його цільовий ринок. 
Співвідношення зростання і обсягів продажів визначає рівень конкуренто-
спроможного потенціалу підприємства торгівлі та свідчить про гнучкість і 
адаптивність його керуючої системи. 

Іншим прикладом обґрунтування вибору напрямів переходу роздрібної 
торгівлі на інноваційний шлях розвитку може бути політика підприємства 
торгівлі щодо формалізації циклів модулювання сталого розвитку (рис. 1). 

При вирішенні зазначених проблем організаційне та економічне 
забезпечення вибору напрямів переходу роздрібної торгівлі на інноваційний 
шлях розвитку відіграє подвійну роль: 

а) виступає важливою ланкою між зовнішнім середовищем і роздрібним 
підприємством, що забезпечує відповідність торговельної діяльності та її 
результатів умовам ефективного функціонування; 

б) забезпечує інтеграцію, скоординоване виконання видів діяльності, 
спрямованих на формування, досягнення цілей підвищення ефективності 
інноваційної діяльності та конкурентоспроможності підприємства торгівлі. 
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Рис. 1. Цикли переходу роздрібної торгівлі на інноваційний шлях розвитку 
(побудовано на основі [3]) 
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підприємств на інноваційний шлях розвитку формує методологічну базу для 
розподілу інноваційного потенціалу за цілями та стратегіями диверсифікації 
торгово-технологічних процесів. Таким чином, ще однією важливою 
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виступає об’єднання інноваційних рішень із деталізацією, «перетворенням»  
[3, с. 22] цілей, а також стратегій сталого розвитку в систему планів-бюджетів. 

Важливе значення при виборі напрямів переходу роздрібної торгівлі на 
інноваційний шлях розвитку займає облік сучасних умов організації 
інноваційної діяльності за допомогою створення інформаційної бази даних та 
досягнення ефективної торговельної діяльності, що дозволяє усунути ефект 
відсталості управлінських структур та підвищити якість прийнятих 
інноваційних рішень. В результаті внутрішня реструктуризація роздрібного 
торговельного підприємства, яка необхідна для відповідності процесам руху 
ресурсних потоків між учасниками інноваційної діяльності, не призводить до 
виникнення серйозних проблем. Крім того, формується концепція програмно-
орієнтованого бюджету інноваційної діяльності, що дозволяє розподілити 
сукупність ресурсів за перспективними напрямками розробки та впровадження 
інновацій, а також визначити інструментарій для здійснення довгострокового та 
сталого розвитку. 

Отже, облік зазначених вище умов дозволяє здійснити інституційне 
оформлення підприємства торгівлі, позначити процес руху ресурсних потоків. 
Іншими словами, облік сучасних умов організації інноваційної діяльності – це 
механізм, що забезпечує створення ринкової моделі діяльності роздрібного 
торговельного підприємства. Внаслідок цього формуються передумови, 
пов’язані з оперативним обліком потреб покупців, включаючи механізм, який 
забезпечує підвищення гнучкості при реалізації цілей, пов’язаних з розробкою 
та впровадженням інновацій. 
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ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ПОТЕНЦІЙНО ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 
 

Туристична галузь у всьому світі відіграє значну роль у формуванні 
валового внутрішнього продукту країни, створенні додаткових робочих місць, 
забезпеченні зайнятості населення й активізації зовнішньоекономічної 
діяльності. Туризм впливає на будь-які сфери економіки, зокрема, транспорт, 
зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного 
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споживання й інші, тобто є локомотивом соціально-економічного розвитку 
держави. 

У сучасному розвитку туристичної галузі значну роль відіграють кластери, 
які у всьому світі вважаються ефективним засобом формування національних 
конкурентних переваг, підвищення ефективності виробництва за рахунок 
вертикальної та горизонтальної інтеграції як окремих галузей, так і 
підприємств. Завдяки активному функціонуванню кластер розкриває 
можливості регіону як привабливої туристичної дестинації та забезпечує 
залучення інвестицій, створює привабливий інвестиційний клімат, здатний 
збільшити обсяги капіталовкладень у туристичний та курортно-рекреаційний 
комплекс і його інфраструктуру [1]. 

Кластер – це сукупність підприємств або галузей у певному регіоні, 
пов’язаних між собою своїми продуктами, ринками та іншими підприємствами 
чи організаціями, такими як постачальники, з якими вони взаємодіють; це 
прогресивна форма бізнес-мережі, яка має серйозні бізнес-цілі, спрямовані на 
покращення продажів і прибутку. Це робить можливим обмін інформацією та 
технологіями, заохочуючи різні способи координації та співпраці всередині 
них. Кластеризація – це процес, який дає змогу учасникам використовувати їх 
синергію та взаємодоповнюваність між їхніми результатами, що має ряд 
переваг. Кластери є життєво важливими для регіонального розвитку, 
підвищення конкурентоспроможності, продуктивності та критичної маси 
місцевого бізнесу. 

Створення кластерів має певний ряд переваг, таких як: економія на 
масштабі, орієнтація на співпрацю та інновації, підвищення синергії та 
продуктивності, передача знань, спільний маркетинг, підвищення конкуренто-
спроможності та стійкі конкурентні переваги; все це створює можливості для 
синергії та взаємного посилення для досягнення головної мети місця 
призначення: корисного відпочинку для його відвідувачів.  

Індустрія туризму стикається з проблемами оновлення бізнес-моделей для 
підтримки конкурентоспроможності в глобальній економіці, а мережа та 
інновації продуктів є типовою відповіддю на ці виклики. Головною метою 
туристичних кластерів є побудова партнерства між місцевим бізнесом, 
освітніми та науковими підрозділами, місцевою владою та представниками 
органів місцевого самоврядування. Усі члени, в тому числі представники 
приватного та державного секторів, працюють разом для найбільш ефективного 
використання туристичного потенціалу місцевої дестинації [2].  

Туристичний кластер створюється з метою: 
– створення спільних продуктів чи послуг; 
– здійснення спільних покупок матеріалів, послуг або технологій; 
– користування субсидованими консультативними послугами та 

заохочування участі у тренінгах; 
– створення загального бренду та просування регіону; 
– підвищення туристичного продукту і місцевого призначення. 
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Взаємодія споживання туристичного продукту з його місцевою базою є 
однією з головних характеристик діяльності, що свідчить про фундаментальну 
роль, яку він відіграє у стратегіях місцевого розвитку. У більшості видів 
економічної діяльності саме продукт досягає споживача, але, коли йдеться про 
туризм, це навпаки, оскільки споживач шукає туристичні послуги. Через цю 
характеристику туризм має сильний вплив на місцевий розвиток. З цієї точки 
зору туризм і місцевий розвиток взаємопов’язані, оскільки вони мають місце за 
умови дотримання регіональних соціально-культурних та екологічних 
особливостей там, де відбувається діяльність. 

Центральна ідея концепції місцевого розвитку включає в себе концепцію 
мережі, що складається з еволюції, включення, участі, солідарності, 
виробництва та конкурентоспроможності, які взаємно посилюються або прямо 
протистоять рухам концентрації, конкуренції, відчуження, бідності та 
дисбалансу, серед іншого. Еволюція та взаємодія є центральними точками 
концепції розвитку, набору скоординованих процесів участі для постійного 
вдосконалення обговорення та збільшення можливостей планування та 
здатності збирати економічні, соціальні та екологічні ресурси в 
короткостроковій та довгостроковій перспективі, коли це можливо, завдяки 
спільній стратегії, які в іншому випадку залежать від арбітражу та примирення 
(OCDE 2001). 

Суспільство, навколишнє середовище та економіка, які інтегруються та 
взаємно зміцнюються в контексті, де соціальне та культурне різноманіття, а 
також виробничі відмінності мають використовуватись як ресурси для 
створення змін та локального розвитку, є основними елементами місцевого 
розвитку, які випливають із туризму. 

Завданням кластеру, що входить до Стратегії, є сприяння соціально-
економічному розвитку на місцевих територіях шляхом покращення діяльності 
в туристичній сфері. Це можливо завдяки застосуванню принципів сталого 
розвитку на всіх рівнях функціонування кластеру, оскільки він об’єднує 
основні туристичні підприємства та інші організації, що тісно пов’язані з 
туристичним сектором. І перемоги в конкурсах, і заходи щодо сталого розвитку 
підтверджують слушність зусиль, щоб зробити дестинацію дружньою для 
мешканців, туристів та підприємців. Ця ідея об’єднує зусилля для створення 
балансу між екологічними, соціальними та економічними аспектами 
регіонального розвитку. Основною метою туристичних кластерів є побудова 
партнерства між місцевим бізнесом, освітніми та науковими підрозділами, 
місцевою владою та представники органів місцевого самоврядування. Усі 
члени, в тому числі представники приватного та державного секторів, 
працюють разом для найбільш ефективного використання туристичного 
потенціалу місцевої дестинації. 

Найважливішими перевагами кластеризації в туризмі є: 
– залучення нових клієнтів завдяки зеленій тенденції в галузі шляхом 

створення зелених брендів/лейблів, щоб виділитися; 
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– простіше заснування, якщо принципи сталого розвитку будуть 
застосовані до стратегії компаній; 

– зниження вартості діяльності компаній за рахунок підвищення їх 
ефективності; 

– заохочення кваліфікованих працівників приєднатися до компаній, 
оскільки вони стають все більш привабливими; 

– вища конкурентоспроможність та якість туристичного продукту/послуг; 
– довгостроковий розвиток регіону; 
– більш прогресивні технології. 
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РОЗВИТОК КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ 

 
Щорічно цифрова індустрія стрімко розвивається. Будь-які розрахунки чи 

операції, які здійснює підприємство, можна «оцифровувати» та зберігати в 
хмарі. Мова йде про цифрову валюту, яка набула популярності у світі десять 
років тому, а в Україні починає інтенсивно розвиватись.  

На сьогоднішній день одним із різновидів цифрової валюти є 
криптовалюта, особливості якої наведені на рис. 1. Вона представляє собою 
цифровий актив з децентралізованим обліком. Робота цифрової системи 
криптовалюти здійснюється за допомогою розподіленої комп’ютерної мережі. 
При цьому інформація про транзакції може бути доступна у відкритому вигляді 
та не шифруватися. 

 

 
Рис. 1. Особливості криптовалюти 
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У світі існують різні підходи до визначення правової природи 
криптовалюти, зокрема: як платіжний засіб; як іноземна валюта; як об’єкт 
цивільних прав; як фінансовий актив. 

Перевагами є те, що код алгоритму є загальнодоступним, криптовалюта 
забезпечує анонімність користувача та прозорість процесу, вона має 
децентралізований характер, необмежені можливості для транзакцій та 
відсутність кордонів, відсутність інфляції, відсутність корупції через 
відсутність посередників між платежами. 

Серед недоліків криптовалют можна виділити [1, с. 33]: 
– сильна нестабільність, яка створює проблему в короткостроковій 

перспективі; 
– важко зрозуміти: люди в кінцевому підсумку інвестують без належних 

знань, за що втрачають гроші; 
– відсутність знань щодо протидії кібератакам (хакерські атаки); 
– немає можливості скасувати платіж; 
– основні ризики для інвестування на тривалий період саме в 

криптовалюту, які необхідно постійно враховувати та контролювати. 
Проте, щоб здійснювати будь-які операції з криптовалютою, потрібне її 

визнання на законодавчому рівні. 8 вересня 2021 р. Верховна Рада України 
ухвалила Закон «Про віртуальні валюти», який дозволяє легалізувати ринок 
криптовалют в Україні. Цей закон передбачає, що криптовалюта і криптоактиви 
стануть об’єктами цивільних прав, визначає правовий статус учасників ринку 
та користувачів у сфері віртуальних активів і встановлює основні принципи 
державної політики у сфері таких активів [2]. 

Згідно з даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна у 
2021 році посіла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття 
криптоактивів. За оцінками Мінцифри, орієнтовний щоденний обіг 
криптовалюти в Україні становить приблизно 1 млрд грн, а у 2020 році ми 
увійшли до топ-10 країн із найбільшим заробітком на Bitcoin [2]. 

За даними глобальної сервісної ІТ-компанії Triple-A, Україна посідає 
перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют 
стосовно усього населення (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Частка власників криптовалюти серед населення країни  
(сформовано на основі [3]) 

Країна Частка,  % 
Україна 12,7 
Росія 11,9 
Венесуела 10,3 
Сингапур  9,0 
Кенія 8,5 
США, Індія, В’єтнам понад 5,0 
39 країн світу (в т.ч. Велика Британія, Білорусь, Канада, Німеччина, Польща) 2,0-5,0 
73 країни світу (в т.ч. Франція, Швейцарія, Японія, Нова Зеландія) 1,0-2,0 
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Водночас, за кількістю власників криптовалют Україна посідає 9 місце – 
5,6 млн осіб, а найбільше власників криптовалюти – в Індії (100,7 млн осіб), 
США (27,5 млн) та Росії (17,4 млн) [3]. 

В Україні працює 20 криптобанкоматів. Українці обміняти гроші на 
криптовалюту можуть на криптобіржах, он-лайн-обмінниках і платіжних 
сервісах з допомогою банківської картки або без неї. У рейтинг найкращих 
криптобірж від порталу CoinMarketCap потрапили лише дві українські – Kuna и 
BTC Trade UA [4].  

Біржу Kuna заснував в 2016 році український бізнесмен М. Чобанян. 
Криптобіржа пропонує більше 30 торгових пар. У 2020 р. біржа запустила торги 
токенізованими паливними талонами А95Х і DieselX, а також бета-версію 
криптогривні (перша емісія – 1 млн токенів UAX). Друга найвідоміша 
українська біржа BTC Trade UA була створена у 2014 р. в Дніпрі програмістом 
Б. Чайкою. Біржа пропонує 23 валютні пари, в тому числі українську 
криптовалюту Karbowanec (KRB) [4]. 

В результаті зараз вітчизняний бізнес, який впровадив криптовалютні 
розрахунки, представлений різними сферами діяльності: техніка та автотехніка, 
одяг та взуття, готелі та хостели, кафе, туристичні послуги, послуги у сфері 
краси та здоров’я, консалтингу, поліграфії, творчі проєкти та ін. Найпростіший 
та традиційний варіант для українського покупця – це обміняти авто чи 
нерухомість на криптовалюту на порталі OLX. Як бачимо, популярність 
віртуальних грошей зростає, лише потрібний належний контроль та заходи 
підтримки розвитку з боку держави. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства 

особливу увагу повинні приділяти інноваційній моделі розвитку, перехід до 
якої неможливий без залучення інвестицій. 
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Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 
якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та 
екологічний ефект [1]. 

Інвестиції є механізмом, який забезпечує фінансування, розвиток певної 
галузі та економіки країни загалом. Тому держава на законодавчому та 
виконавчому рівнях повинна бути зацікавлена в створенні сприятливого 
інвестиційного клімату. 

Забезпечення динамічного розвитку господарства неможливе без 
залучення інвестицій. Завдяки активізації інвестиційної діяльності збільшується 
обсяг виробництва, відбувається розвиток галузей і регіонів. Це сприяє 
підвищенню економічної ефективності підприємств, рівня та якості життя 
населення. 

Різноманітні аспекти формування стратегії інвестиційного забезпечення 
розвитку господарства досліджують у більшості держав. Там, де економіка 
нестабільна чи недостатньо розвинена, наукові дослідження спрямовують на 
розв’язання проблеми бідності та несправедливості. У країнах із розвиненою 
економікою – на розвиток територій, підтримку державних пріоритетів, 
відповідальне інвестування, інвестиційне забезпечення дрібних 
товаровиробників, пріоритетний розвиток окремих галузей і регіонів, на 
міждержавному рівні – на створення глобальної або міждержавної системи 
господарства, а у базових відносинах – на захист від інвестицій у захоплення 
землі. 

Масштаби інвестицій, інтенсивність їхнього потоку залежать від цілого 
комплексу чинників – «інвестиційного клімату», який включає в себе стан 
економіки, соціально-економічну стабільність, розвиток інфраструктури, рівень 
розвитку підприємництва тощо, які оцінюються іноземними інвесторами при 
ухваленні рішення, що стосується масштабів і напрямів інвестицій. 

Основною причиною для інвестування, наприклад, в сільське господарство 
України є природно-географічні та кліматичні умови, які є сприятливими для 
ведення господарства як у галузі рослинництва, так і тваринництва. Природно-
кліматичні умови сприятливі для вирощування практично усіх видів 
сільськогосподарських культур через достатність сонячного світла протягом 
усього вегетаційного періоду. Більше 60 % території України покривають 
чорноземи верхнього шару ґрунту. Органічна речовина складає 3-6 % [2, с. 90]. 

Основою розширеного виробництва на сільськогосподарських 
підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і 
збалансованого інноваційного розвитку є саме капітальні інвестиції.  

У сучасних умовах для підвищення конкурентоспроможності не тільки 
аграрного виробництва потрібне широкомасштабне технологічне 
переозброєння підприємств. Для цього необхідні не просто інвестиції, а значні 
капіталовкладення з інноваційною спрямованістю. 

Капітальні інвестиції – це інвестиції, що спрямовуються у будівництво, 
виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення 
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необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені 
для заміни діючих, і устаткування для здійснення монтажу), а також авансові 
платежі для фінансування капітального будівництва [3, с. 13]. 

Активізація інвестиційного процесу, впровадження нових технологій 
сприяє залучення коштів іноземних інвесторів. Під час формування 
конкурентоспроможності країни вони відіграють особливу роль. При нестачі 
національних інвестиційних ресурсів прямі іноземні інвестиції вважаються 
одними із найефективніших джерел розвитку та підтримки певного сектору 
економіки. Зазначимо, що для економіки України потенційні вигоди від 
прямого іноземного інвестування полягають у такому: 

1) прямі іноземні інвестиції – це джерело додаткового продуктивного 
капіталу – дефіцитного ресурсу в умовах глибоких структурних реформ, які 
виступають як дієвий фактор структурної трансформації економіки; 

2) прямі іноземні інвестиції є розвиненою формою міжнародного 
економічного співробітництва і розглядаються як ефективний спосіб інтеграції 
національної економіки у світову економіку. Вони, як правило, сприяють 
зростанню зовнішньоторговельного обороту приймаючої країни (України), 
збільшенню обсягів і різноманітності форм виробничого та науково-технічного 
співробітництва;  

3) прямі іноземні інвестиції забезпечують трансферт технологій, ноу-хау, 
передові методи управління та маркетингу, які можуть реалізовуватися через 
різні канали; 

4) прямі іноземні інвестиції сприяють становленню нової інституційної 
структури ринкової економіки, зміцнюють господарські зв’язки між 
економічними суб’єктами.  

Пряма іноземна інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної 
діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї 
країни здійснювати контроль або істотний вплив на діяльність підприємства, 
що є резидентом іншої країни [4]. 

Обсяги прямих іноземних інвестицій є важливим показником ступеня 
інтеграції країни в світову економічну систему. Зростання прямих іноземних 
інвестицій позитивно вплине на стан вітчизняного господарства та його 
ефективне функціонування на світовому ринку. 

Зрозуміло, що іноземні інвестиції не є самоціллю чи єдиним важелем 
економічного зростання. Вони не є гарантом розвитку, стрімкого підвищення 
ефективності процесу виробництва. Проте, за умови їхнього раціонального, 
обґрунтованого, цільового використання та поєднання з власними фінансовими 
ресурсами навіть незначні надходження сприятимуть пожвавленню 
виробництва, підвищенню його ефективності та інноваційному розвитку. 
Можна виокремити чимало причин уповільнення темпів інвестиційної 
діяльності підприємств, вагома частка капітальних інвестицій яких 
здійснюється за рахунок власних джерел фінансування. Серед них, зокрема: 
високі ставки по інвестиційних кредитах, відсутність ефективної державної 
політики щодо підтримки малих та середніх підприємств, недостатньо 
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ефективний інвестиційний менеджмент на підприємствах, посилення ризиків, 
політична та економічна нестабільність, геополітичний конфлікт із Росією, а  
також Covid-19, котрий спричинив багато шкоди. Зрозуміло, що подолати ці 
проблеми самостійно, з допомогою власних фінансових ресурсів Україна не 
зможе. Постає питання про залучення коштів ззовні – іноземних інвестицій. 

Для вирішення проблеми залучення іноземних інвестицій необхідно 
прийняти відповідні заходи, які б підвищили інвестиційну привабливість як 
підприємств, галузей, так і країни загалом. Враховуючи досвід більшості 
зарубіжних країн, необхідно розробити комплексну програму залучення 
іноземних інвестицій як у країну, так і в окремі регіони та галузі, яка 
орієнтовно повинна складатися з таких дій:  

– створення стабільної та чіткої законодавчої бази, що стосується не лише 
інвестування, а й функціонування усієї економіки загалом;  

– максимальне спрощення бюрократичних процедур відносно 
інвестиційного процесу;  

– забезпечення адекватного фінансування пріоритетних для розвитку 
економіки України галузей, в т.ч. АПК;  

– боротьба з корупцією та злочинністю;  
– удосконалення та спрощення податкової системи країни, а також 

зменшення податкового тиску на підприємства;  
– сприяння розвитку стабільного та прозорого фондового ринку, який би 

відповідав міжнародним стандартам;  
– формування системи страхування інвестиційних ризиків; 
– створення спеціальних економічних зон в депресивних регіонах  

[5, c. 120].  
Визначено, що інноваційні перетворення є важливими для забезпечення 

ефективної діяльності підприємства на зовнішніх ринках, адже динамічність 
середовища функціонування сучасних суб’єктів господарювання, загострення 
конкуренції на ринку та наслідки світової фінансової кризи змушують останніх 
вести пошук додаткових шляхів отримання конкурентних переваг, зокрема, 
шляхом впровадження інновацій в систему розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності. Інноваційна складова забезпечує формування випереджаючого 
розвитку ЗЕД  та її потенціалу, оскільки їхня взаємодія виступає каталізатором 
прихованих можливостей зростання підприємства. Це обумовлює важливість та 
необхідність подальших досліджень, які будуть стосуватися спроможності 
підприємств до запровадження інновацій, оцінки достатності наявних у їх 
розпорядженні ресурсів та потенційних можливостей їх результативного 
використання. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КРАУД-ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Приемы, методы, процессы и операции, направленные на управление 
персоналом с целью получения от работников максимальной отдачи и 
эффективности трудовой деятельности, специалисты по управлению 
персоналом осуществляют через определенные технологии. Технологии 
управления персоналом – это набор операций и процедур кадрового 
менеджмента, позволяющие удовлетворять потребности организации в 
эффективном формировании и использовании человеческих ресурсов  
[1, с. 120]. 

В настоящее время свою актуальность приобретают крауд-технологии, 
представляющие собой использование личных ресурсов граждан для 
производства какого-либо продукта, разработки и внедрения услуги или 
решения разных социальных задач. В основе идеи крауд-технологии лежит 
использование ресурса «толпы», то есть массовая работа над решением 
определенной проблемы. Благодаря взаимодействию тысяч людей, 
вовлеченных в крауд-проекты, рождаются нестандартные идеи [1, с. 121]. 

На рис. 1 показаны современные виды крауд-технологий.  

 
Рис. 1. Виды крауд-технологий (составлено на основании [2, с. 65]) 

 
Краудфандинг трактуют как сотрудничество людей – спонсоров, которые 

способны на добровольных началах объединить свои ресурсы, в том числе и 
деньги, для того, чтобы реализовать идеи людей или организаций [2, с. 67]. 
Одной из главных целей краудфандинга является сбор средств на проект.  

Следует отметить, что О. Л. Чуланова выделила следующие виды 
краудфандинга: 

−  долговой – взаимоотношения заемщика с кредитором; 

Краудфандинг Краудлендинг Краудинвестинг Краудсорсинг

http://www.ukrstat.gov.ua/
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− акционерный – возможность вложения денег инвестора в организации с 
целью получения прибыли; 

− бонусный – различные подарочные вознаграждения для спонсоров; 
− бескорыстный – вложение денег без каких-либо целей. 
Краудлендинг  характеризается предоставлением кредита на реализацию 

проекта он-лайн. К разновидностям краудлендинга относят: Р2Р и Р2В. 
Кредитование Р2Р заключается в предоставлении кредита физическим лицам от 
других физических лиц он-лайн, в то время как кредитование Р2В – это 
кредитование физическими лицами юридических лиц он-лайн.   

Краудинвестинг представляет собой инвестирование средств с целью в 
дальнейшем получать максимальную выгоду от вложения в реализацию 
проекта. О. Л. Чуланова отмечает такие виды краудинвестинга, как: роялти,  
акционерный краудфандинг, народное кредитование. 

В  настоящее время краудсорсинг значительно набирает популярность и 
характеризуется использованием информационных технологий, в процессе 
которого наблюдаются значительно низкие затраты. 

У каждого из видов крауд-технологий имеются свои преимущества и 
недостатки. Выделим достоинства каждого вида крауд-технологий (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Достоинства крауд-технологий (составлено на основании [2, с. 64-79]) 
 

Таким образом, применение современных крауд-технологиий в 
управлении персоналом помогают людям развивать и совершенствовать свои 
идеи, развиваться в интеллектуальных и творческих сферах, а организациям 
улучшить свою деятельность. При использовании крауд-технологий 
организация может уменьшить свои затраты путем подбора, управления 
персоналом при помощи крауд-технологий, увеличить производительность 
труда, умения и знания персонала. 
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ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ  
 

Протягом останнього десятиліття концепція циркулярної економіки 
привертає все більше уваги через загострення глобальних проблем, пов’язаних 
з ірраціональним споживанням: збільшення викидів шкідливих речовин, 
забруднення навколишнього середовища, зміна клімату тощо.  

Вперше термін «циркулярна економіка» був сформований та використаний 
Девідом В. Пірсом та Р. Керрі Тернером у книзі «Економіка природніх ресурсів 
та навколишнього середовища» у 1990 р., в якій критикувались аспекти 
традиційної економіки з її відкритою системою та було запропоновано 
альтернативну концепцію у вигляді закритої системи, яка отримала назву 
«циркулярна економіка». Проте, перша згадка про альтернативу традиційній 
лінійній економіці належить Кеннету Боулдінгу, який у 1966 р. у праці «The 
Economics of the Coming Spaceship Earth» запропонував побудувати «кругову 
економіку» для забезпечення та підвищення її стійкості [1]. 

Сьогодні найбільший вплив на становлення та розвиток циркулярної 
економіки має фонд МакАртур (MacArthur Foundation), який визначає 
циркулярну економіку як систему рішень глобальних проблем, таких, як зміна 
клімату, втрата біорізноманіття, відходи та забруднення [2]. 

Наявність значної кількості дослідників, зацікавлених концепцією закритої 
системи виробництва та споживання, ускладнює процес конкретизації поняття 
«циркулярної економіки», проте, серед всього розмаїття простежується певна 
подібність, що дозволяє сформувати наступне всеосяжне визначення: 
циркулярна економіка – це сучасна концепція сталого розвитку, яка передбачає 
розробку, формулювання та використання бізнес-моделей, орієнтованих на 
зменшення кількості матеріальних ресурсів в процесі виробництва, їх кругове 
або повторне використання, а також їх переробку у виробництві.  

Таким чином, концепцію «циркулярної економіки» можна представити 
моделлю 3R «reduce – reuse – recycle» («зменшувати – повторно 
використовувати – переробляти»), яка покликана у перспективі в контексті 
обмеженої кількості ресурсів замінити традиційну лінійну економіку «take – 
make – dispose» («брати – виробляти – утилізувати») для продовження 
тривалості життєвого циклу продукту [3]. 

Інноваційні бізнес-моделі в контексті циркулярної економіки 
розробляються залежно від фази життєвого циклу продукту: джерела сировини, 
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дизайн продукту, виробництво та дистрибуція, використання, кінець терміну 
експлуатації [4]. 

Фаза матеріального забезпечення виробництва ґрунтується на аналізі двох 
важливих джерел отримання сировини та матеріалів: первинне джерело – 
видобуток або сільське господарство; вторинне джерело – переробка та 
відновлення біологічного матеріалу.  

Традиційні бізнес-моделі щодо джерел сировини розробляються, 
враховуючи три аспекти: максимізація ефекту масштабу (створення вартості), 
висока якість та низька ціна матеріального забезпечення (пропозиція вартості) 
та продаж обробленої сировини за обсягом (отримання вартості). 

Інноваційні бізнес-моделі, розроблені в контексті циркулярної економіки, 
покликані вирішити існуючі проблеми та включають: 

‒ зменшення кількості відходів та споживання таких допоміжних ресурсів, 
як вода та енергія у процесі виробництва. Модель потребує розробки та 
впровадження технологічних інновацій в процес виробництва; 

‒ інтеграція переробки як відходів виробництва, так і відходів після 
споживання у процесі виробництва. Використовується металургійними 
підприємствами; 

‒ розгляд сировини та матеріалів як послуги. Модель передбачає придання 
матеріалам функціональної ефективності і, таким чином, отримання вартості 
більше не пов’язане з продажем матеріалів за обсягом. Прикладом такої 
інноваційної бізнес-моделі є хімічний лізинг.  

Фазу дизайну продукту можна вважати важливим етапом у створенні 
кругового життєвого циклу продукту, оскільки процес проєктування самого 
продукту та його пакування передбачає вирішення наступних питань: пошук 
матеріалів, які можна комбінувати, розрахувати їх раціональну кількість у 
продукті, визначити термін експлуатації такого продукту, можливість його 
відремонтувати або переробити і, зрештою, встановити, яким буде вплив цього 
продукту на навколишнє середовище.  

Таким чином, інноваційні бізнес-моделі в фазі дизайну продукту 
ґрунтуються на пошуку шляхів використання меншої кількості сировини та 
матеріалів у дизайні продукту, подовження терміну експлуатації продукту за 
рахунок використання високоякісних матеріалів зі вмістом меншої кількості 
шкідливих речовин і можливістю подальшої переробки або повторного 
використання. Однак, необхідно брати до уваги, що такі дизайнерські рішення 
повинні відповідати вимогам ринку та споживачів, оскільки використання 
високоякісного матеріалу, який підлягає переробці, може знизити термін 
експлуатації продукту, а, отже, знизити конкурентоспроможність як продукції, 
так і підприємства. 

Фаза виробництва, як і попередня фаза, має за мету встановити економію 
на сировині та матеріалах у процесі виробництва шляхом: 

‒ використання відновлених деталей або перероблених матеріалів у 
процесі виробництва; 
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‒ використання інструментарію Четвертої технологічної революції 
(Індустрії 4.0): адитивне виробництво (3D друк та цифрові технології), 
промисловий Інтернет речей, великі дані, симуляція та технології доповненої 
реальності, що дозволяють скоротити обсяг використаних ресурсів у 
виробництві та запаси сировини на підприємстві за рахунок часткової 
автоматизації виробництва, скорочення логістичних та транспортних витрат; 

‒ зменшення кількості пакувального матеріалу, виробництво 
багаторазового пакування або повна відмова від пакування.  

У фазі використання складно регулювати та підтримувати ідею 
циклічності життєвого циклу продукту, оскільки фаза залежить від соціальної 
поведінки споживачів. Вироблений продукт може повністю відповідати 
принципам повторного використання та переробки, проте, лише від споживача 
залежить фактична тривалість користування продуктом, чи буде продукт 
замінений на новий, відремонтований або повторно використаний.  

Таким чином, інноваційна бізнес-модель для фази виробництва залежить 
не тільки від технічних та технологічних інновацій, але й від соціальних 
інновацій. 

Поширеними прикладами соціальних інновацій є магазини повторного 
використання та підприємства, що надають ремонтні послуги. Якщо перший 
приклад стосується одягу та взуття (йдеться про секонд-хенди), то ремонтні 
послуги – найбільш поширена форма збільшення терміну експлуатації 
продукту у контексті циркулярної економіки. Проте, внаслідок закріплення 
культури одноразового споживання та непопулярності екологічної 
необізнаності ремонтні послуги не є поширеними.  

Альтернативою сучасній моделі «Buy to Own» («покупати та володіти») є 
інноваційна бізнес-модель «Product as a Service» («продукт як послуга»), згідно 
якої продукт використовується одним або декількома споживачами за 
договором оренди [5]. Такий підхід дозволяє збільшити термін експлуатації 
продукту, так як його виробництво націлене не на обсяг, а на якісні 
характеристики. Таким чином, виробник пропонує ринку довговічний продукт, 
на який він зберігає свої права власності, натомість, отримує довгостроковий 
контракт на обслуговування зі споживачем. Така модель розглядає 
довговічність продукту, можливість повторного використання та спільне 
використання як чинники доходів та зниження витрат. Прикладом реалізації 
моделі є каршерінг – альтернативна модель, що передбачає спільне 
використання автомобіля на основі оренди. 

Важливим етапом побудови циклічного життєвого циклу продукту є 
остання фаза, кінець терміну експлуатації, де продукт втрачає свою початкову 
функціональність та цінність, становиться відходом, який повинен потрапити у 
систему управління відходами для повторного використання, перероблення на 
матеріали для іншого виробництва або енергетичного забезпечення, або 
утилізації з дотриманням встановлених норм. Передбачається, що підприємство 
технічно оснащене для здійснення перелічених заходів або користується 
послугами інших підприємств, що можуть забезпечити даний процес. 



283 
 

Інноваційна бізнес-модель для даної фази, відповідно, як і для попередньої 
фази, формується з урахуванням поведінкових звичок споживачів. Необхідно 
розробити систему стимулів, які б гарантували повернення корисного для 
виробництва продукту в сформований цикл для повторного використання або 
переробки. Для моделі «споживач-підприємство» такими заходами можуть 
бути спеціальні пункти прийому, наприклад, у сервісному центрі або 
відповідно обладнані зони в магазинах, де можна залишити продукт в обмін на 
купон або будь-яку іншу корисну річ для споживача. Для моделі 
«підприємство-підприємство» характерні договірні відносини, в яких відходи 
виробництва одного підприємства продаються іншому підприємству (моделі 
«матеріали як послуга» та «продукт як послуга»). 

Таким чином, успішність формування та реалізації інноваційних бізнес-
моделей, що забезпечують циклічність життєвого циклу продукту, залежить від 
пошуку підприємством відповідей на наступні питання:  

– яким чином можна вирішити проблеми забезпечення циркулярності в 
будь-якій фазі життєвого циклу;  

– чи буде така модель сумісна з існуючою бізнес-моделлю підприємства;  
– приклади успішної реалізації інноваційних бізнес-моделей в контексті 

циркулярної економіки;  
– проведення SWOT-аналізу запропонованих заходів;  
– аналіз технічних та соціальних інновацій для забезпечення 

функціонування запропонованої інноваційної бізнес-моделі;  
– яким чином зовнішнє середовище (політична ситуація, рівень науково-

технічного прогресу, готовність соціуму до інноваційних змін, що стосуються 
усталеної культури споживання) у довгостроковій перспективі забезпечить 
успішну реалізацію та подальший розвиток розроблених інноваційних бізнес-
моделей. 
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ОМНІКАНАЛЬНИЙ ДОСВІД КОМПАНІЇ «EVA» 
 

Карантинні обмеження через пандемію Covid-19 вплинули на стрімке 
зростання та розвиток ринку електронної комерції як у світі, так і в Україні. 
Через постійні зміни в економіці та переваги клієнтів, підприємства роздрібної 
торгівлі змушені шукати нові рішення та впроваджувати додаткові системи в 
роботу для залучення клієнтів та підвищення їх лояльності. Одним з таких 
рішень вважається використання омніканальної моделі. 

Сутність омніканальності полягає у синергії всіх активних каналів 
комунікації з клієнтами з метою створення інтегрованого безшовного 
клієнтського досвіду. Омніканальний підхід передбачає, що бренд 
використовуватиме різні канали продажів, а клієнт зможе здійснювати покупки 
будь-яким зручним для нього способом за допомогою будь-якого каналу. У 
центрі такого підходу є клієнт. 

Серед каналів, за допомогою яких відбувається взаємозв’язок між 
продавцем і клієнтом, за спецпроєктом «Е-commerce UA» [1] виділяються такі 
поширені канали: Organic Search (органічний пошук), Direct (прямий зв’язок), 
Paid Search (платний пошук), Display ADS (медійна реклама), Email (електронна 
пошта), Social (соціальні мережі), Referrals (рекомендації). Частки зазначених 
каналів наведено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Частка каналів зв’язку продавців з клієнтами у 2020 р. 
 

Отже, можна дійти висновку, що користувачі потрапляють на сайти 
ритейлерів за допомогою двох основних каналів: органічний пошук (пошукові 
системи) та прямий зв’язок (коли покупець одразу переходить на сайт 
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магазину). Також популярними каналами вважаються переходи на платну та 
контекстну рекламу. Для більш об’єктивного висновку слід порівнювати 
розвиток каналів за декілька років для визначення найбільш впливового з них 
на рішення споживача щодо купівлі товарів.  

Однією з українських компаній, яка активно використовує омніканальну 
систему, є найбільша оф-лайнова мережа магазинів для краси та здоров’я 
«EVA» [2]. Аналізуючи популярний сегмент «Косметика та drogerie», було 
виділено п’ять провідних ритейлерів, які займають значну частку на ринку 
косметики [1]. У цьому сегменті лідерські позиції зберігає компанія «MAKE 
UP». На рис. 2 наведено частки ТОП-5 ритейлерів у досліджуваному сегменті. 

 
Рис. 2. ТОП-5 ритейлерів у сегменті «Косметика та drogerie» у 2020 р. 

 
За рис. 2 видно, що порівняно з 2019 р. компанії скоротили частку 

охоплення. Це пояснюється тим, що під час карантину потенційні споживачі 
стали проводити більше часу вдома та менше користуватися товарами для 
краси. Звідси витікає завдання щодо збільшення у такій ситуації ролі і частки 
он-лайн торгівлі. 

Компанія «EVA», використовуючи омніканальну модель, зосередила увагу 
на сегментації своєї клієнтури. Омніканальність передбачає використання 
декількох каналів та вибір найбільш ефективного з них, яким буде проходити 
комунікація клієнта з компанією. Тому, завдяки синергії каналів, «EVA» 
пропонує максимально зручні умови для здійснення покупок як за он-лайн 
форматом, так і в оф-лайн магазині. Щоб стати ближчим до споживача у 
компанії передбачені e-mail підписки, завдяки яким можна підписатися на 
новини, відстежувати зміну ціни на товар тощо. Також було розроблено та 
запропоновано клієнтам кілька сайтів-клубів, таких як: EVA Blog, клуб 
«Щаслива мама», EVA Woman Challenge. Таким чином, клієнт може 
підписатися на корисний для нього контент, не заходячи на сайт інтернет-
магазину.  Завдяки мобільному додатку, де клієнт вносить свої персональні 
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дані, та чат-боту, призначеного для розв’язання питань, що цікавлять клієнта, 
«EVA» розробляє та пропонує нові програми лояльності [2; 3]. 

Отже, використання омніканальної стратегії в бізнесі є оптимальним 
управлінським рішенням. Завдяки цьому представники українського ритейлу 
отримують додаткові можливості, серед яких, перш за все, є збільшення впливу 
на ринках збуту, підвищення конкурентоспроможності. Завдяки більш 
детальній сегментації клієнтів компанії пропонують якісний та зручний сервіс. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В 

УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
 

В умовах цифрових технологій для збереження та покращення 
конкурентних позицій на ринках фінансових послуг активно впроваджуються 
інноваційні продукти. Безперечно, цифрові технології розвиваються дуже 
інтенсивно, тому вплив комп’ютерних технологій стає глобальним. Через це 
фінансові ринки вдосконалюють свою інфраструктуру, впроваджують нові 
форми та елементи для підвищення технологічного розвитку. При цьому 
фінансові інституції змінюють свою стратегію. Під впливом інформаційних 
технологій перестають розвиватися відділення і філії, а увага зосереджується на 
забезпеченні клієнтам доступу до фінансових послуг в будь-який час. 
З’являється нова можливість одночасно зменшити витрати та збільшити 
кількість клієнтів [1, с. 320-330]. Дослідження проблем, пов’язаних з розвитком 
фінансово-кредитних інновацій, є актуальним, оскільки впровадження сучасних 
технологій в фінансову систему визначає не тільки її конкурентоспроможність, 
а й узагалі функціонування. 

Відмітимо, що найбільш ефективними вважаються інноваційні фінансові 
технології, які, на відміну від фінансових процесів чи стратегій, легко 
копіюються, але є надто витратними. Основою фінансових технологій є аналіз 
реальних ринків, нові напрями покращення відповідних інституційних 
елементів системи та створення нових потреб. Водночас, у результаті 
цифровізації економіки підвищуються ризики витоку інформації через 
кібератаки та шахрайські дії [2, с. 161-172]. Тому потрібно полювати контроль 
над рівнем інформаційної безпеки, за допомогою інвестицій захистити мобільні 
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фінансові додатки, інтернет-додатки, платіжні та автоматизовані фінансові 
системи тощо, щоб звести до мінімуму ризики цифрових технологій. 

Особливості функціонування фінансових інституцій в умовах 
технологічних змін потребують втручання менеджменту, щоб пропонувати 
клієнтам актуальні продукти та рішення. Це проявляється необхідністю 
здійснення інноваційних трансформацій фінансових інституцій, що 
характеризується такими напрямами: 

– оснащення фінансових інституцій технологіями, новими банкоматами, 
платіжними терміналами, «розумними відділеннями» тощо (тобто, 
впроваджувати інновації саме в систему реального обслуговування клієнтів); 

– інноваційні зміни пов’язувати зі сферою створення нових додатків та 
програм, які використовують клієнти фінансових інституцій в он-лайн-режимі, 
за допомогою різноманітного високотехнологічного обладнання. 

Під впливом світових інновацій фінансові інституції активно 
впроваджують нові розробки. Щодо економіки України, потрібно прискорити 
загальні процеси цифровізації. Тому одним із головних напрямів розвитку 
вітчизняних фінансових інституцій повинна стати розробка та реалізація 
інноваційної політики. Інноваційні фінансові продукти, цифрові технології та 
новий сервіс дозволять фінансовим інституціям збільшити клієнтську базу, 
насамперед, шляхом залучення вищого рівня інтелектуального капіталу. 
Загалом, розвиток ринку фінансових послуг України залежить від більш 
активної готовності фінансових інституцій швидко адаптуватися до потреб 
ширшого діапазону клієнтів. 

Відмітимо, що найбільш поширеними вважаються такі види інноваційних 
фінансових продуктів [3, с. 79-94; 4, с. 64-76; 5, с. 33-39]: 

– мобільний банкінг – здійснюється велика кількість операцій, пов’язаних 
із власними рахунками за допомогою мобільного телефону. Це відкриває 
великий спектр послуг, зокрема, залишок по рахунку, платежі, перекази коштів, 
кредити однієї фізичної особи іншій тощо. Однозначно, що мобільний телефон 
може замінити пластикову картку як засіб платежу вже через кілька років. 
Ідентифікація клієнта відбуватиметься за допомогою NFC-чіпів, які вбудовані у 
телефон, тому зникне потреба в паспорті, адже ідентифікація клієнта банком 
стане можливою лише за допомогою телефону. Сьогодні ця тенденція з’явилася 
на ринках США і Європи, де ідентифікація відбувається за адресою електронної 
пошти клієнта; 

– Інтернет-банкінг – вважається ключовою новацією майбутнього 
десятиліття, яка сьогодні пропонується клієнтам більшістю банків. Україна 
входить у перші країни Європи за кількістю користувачів, але через низьке 
проникнення все ще має значний потенціал зростання Інтернет-аудиторії у 
майбутньому; 

– «зона 24» – завдяки цьому продукту клієнт може самостійно керувати 
своїми рахунками, залишати заявку на одержання послуги, записатися на  
обслуговування в будь-яке відділення банку. Практично кожна «зона 24» 
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оснащена банкоматом, модулем поповнення готівкою «CashІn», телефоном 
доступу до інформаційної служби; 

– електронний залишок – дозволяє скоротити витрати на обіг монет в 
касах банку, оскільки залишок менше однієї гривні зараховується на рахунок 
мобільного телефону клієнта або у вигляді електронного ваучера; 

– POS-термінали в торговельних мережах (прогнозується, що POS-
термінали будуть установлювати самі торговці, оскільки в оплату будуть 
прийматися не пластикові картки, а інформація з NFC-чіпів, вбудованих у 
телефон. Тим часом термінали самообслуговування, що з’явилися кілька років 
тому, набирають популярності як у банківських відділеннях, так і за їхніми 
межами). 

Таким чином, розвиток інноваційних фінансових технологій є необхідним 
та дає змогу розвивати фінансові інституції економіки, їх стійкість та 
конкурентоспроможність. Однозначно, що потрібно постійно вдосконалювати 
інноваційну фінансову діяльність, створювати інноваційні відділи, розвивати 
дистанційне обслуговування, покращувати відносини з клієнтами та їх 
обслуговування. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ  

 
Сучасне суспільство розвивається в координатах широкого спектра 

різновекторних цінностей, що сформувалися під впливом політичних, 
релігійних ідей та економічних традицій. Зміна ієрархічної структури 
фундаментальних цінностей зазвичай є реакцією суспільства на радикальні 
зрушення у суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації в країні, у 
тому числі внаслідок посилення соціальної стратифікації та змін у рівні життя. 
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Демократичні цінності домінують у свідомості українських громадян, що 
підтверджено результатами загальнонаціонального опитування, проведеного 
центром Демократичних ініціатив ім. І. Кучеріва: 80,3 % респондентів 
зазначили важливість свободи, 71,9 % – безпеки, 70,1 % – справедливості. 

Ціннісні орієнтири інноваційного розвитку затверджуються у свідомості 
громадян, практиці управлінської та підприємницької діяльності, громадській 
активності завдяки досягненням інноваційного характеру у різних сферах 
життя. Інноваційність середовища, сформованого широким колом суб’єктів 
(управлінські структури, інвестори, суб’єкти підприємницької діяльності, вищі 
навчальні заклади, наукові установи, громадськість), набуває пріоритетного 
значення. Кожен з них активно впливає на сприйняття інновацій, здійснюючи в 
межах своїх компетенцій розробку нових технологій та продуктів, 
фінансування інноваційної діяльності, проведення наукових досліджень чи 
підготовку кадрів, експертизу інноваційних проєктів тощо. Отже, 
найвпливовішими чинниками можна визначити наступні: 

1. Цілі, завдання та механізми державної політики інноваційного розвитку, 
від яких залежить інституційний й інвестиційний клімат, рівень підтримки 
фундаментальної і прикладної науки, а також наукомістких секторів науки. 

2. Ментальні особливості громадян, специфіка їх світосприйняття та 
розуміння сучасних глобальних процесів і явищ, пов’язаних з інноваційним 
розвитком та можливостями його прискорення. 

3. Освітній рівень населення та мотивація до продуктивної діяльності, 
заснованої на потенціалі креативності і компетенціях, усвідомленому ставленні 
до необхідності нововведень та модернізації. 

4. Достатня інноваційна активність управлінських структур, бізнесу, 
освітніх закладів, домогосподарств у сфері продукування і споживання 
продуктів інноваційної діяльності. 

За результатами одного з міжнародних рейтингів інтегральної оцінки рівня 
інноваційності економік країн світу (Bloomberg Innovation Index), Україна в 
2020 р. посіла 56 місце серед 200 країн світу. Об’єктивно оцінювалась 
діяльність із виробництва інноваційних послуг, дослідження й розробки нових 
форм технологій, а також стратегії і механізми впровадження інновацій до 
економічної системи та її соціальної сфери. Такий низький показник є 
наслідком неефективної державної політики у цій сфері. 

Також доволі інформативними є оцінки інноваційних можливостей, що є 
складовими Індексу глобальної конкурентоспроможності (ІКТ). Україна 
тривали час посідала середні позиції серед країн світу на тлі зниження оцінки 
макроекономічної стабільності  та регресивних змін у сфері фінансових систем, 
охорони здоров’я, впровадження ІКТ (2019 р.). За останні п’ять років приріст 
прямих іноземних інвестицій знизився з 2,7 до 2,3 % ВВП. Ключові чинники 
інноваційного розвитку (ефективність товарних і фінансових ринків, 
технологічна готовність, макроекономічна стабільність) є пасивними 
елементами щодо інноваційної активності суб’єктів підприємництва та окремих 
домогосподарств [2]. 
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На зміну ціннісних орієнтирів вплинули українські реалії – упродовж 
тривалого періоду становлення незалежної держави не досягнуто ефективності 
демократичних перетворень з погляду впливу на якість життя звичайних 
громадян, прозорості в діяльності державних та приватних структур, зрушень у 
модернізації вітчизняної економіки та її соціальної сфери. Вочевидь, більшість 
українських громадян усвідомлюють важливість інших пріоритетів суспільного 
розвитку, пов’язаних із необхідністю розбудови правової держави, зменшенням 
корупції, дотриманням прав людини у сфері професійної діяльності та за 
місцем її проживання. Закономірно, що за таких умов поступово зростає 
тотальна недовіра з боку громадян до державних інституцій та місцевої влади, 
а, відтак, і до запропонованих ними напрямів розвитку, у тому числі і 
пов’язаних з інноваціями. 

Отже, на шляху до сприйняття інновацій як цінності, можна визначити 
наступні бар’єри. 

1. Відсутність єдиного алгоритму досягнення цілей стратегічного 
інноваційного розвитку країни у контексті вирішення соціальних завдань, 
передусім, зайнятості та скорочення бідності. 

2. Поступова втрата раніше сформованого інноваційного потенціалу 
промисловості, руйнування стратегічно значущих наукомістких секторів 
економіки, від яких залежать конкурентні позиції країни в глобальному 
просторі. 

3. Обмеженість споживчих стратегій домогосподарств в аспекті придбання 
і користування інноваційними товарами і послугами. 

4. Низький рівень впровадження інновацій малим та середнім бізнесом при 
неефективності державного регулювання їх інноваційної активності, що значно 
стримує процес поширення ціннісних орієнтирів, пов’язаних саме з цим видом 
діяльності. 

Ціннісні орієнтири інноваційної діяльності в єдиному глобальному 
просторі утверджуються завдяки інтеграційним процесам. З прийняттям у 2004 
р. Плану дій «Інновації для конкурентоспроможної Європи» створено єдину 
інформаційну мережу між науково-дослідними установами різних країн для 
обміну інформацією та результатами досліджень, зростання професійної 
мобільності науковців та залучення молодих науковців. Розроблено рамкову 
стратегію міжнародної науково-технічної кооперації (2008 р.). Створена 
структура Стратегічний форум з міжнародного співробітництва у галузі науки і 
технологій (Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation), 
що стала центром визначення пріоритетних напрямів в сфері інновацій. 
Стратегією економічного розвитку «Європа 2020» визначено основні напрями 
політики і цій сфері в межах концепції раціонального, сталого та інклюзивного 
зростання,  у яких визначено як інноваційні цілі розвитку розбудову соціально 
однорідного і згуртованого суспільства через механізми зайнятості і 
скорочення бідності [3]. 

Закономірно, що кожна країна світу обирає прийнятну для неї модель 
стимулювання інноваційної активності суб’єктів з широким спектром 
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регулятивних механізмів впливу. Потужний стимулюючий вплив сприяє 
поширенню у суспільстві цінностей інноваційного розвитку. Експерти 
виокремлюють чотири основні типи моделей такого стимулювання – 
радянську, американську, європейську та латиноамериканську, кожна з яких 
має певні переваги та недоліки, сформовані в різних системах управління та 
орієнтовані на досягнення різних економічних і соціальних результатів. 
Радянська модель, що ґрунтувалась на централізованій системі управління і 
фінансування інноваційної сфери, забезпечила масштабне технічне 
переоснащення господарство з пріоритетом технологічних інновацій. Країна 
посідала провідні позиції у світі за розвитком наукомістких сфер економіки при 
значному відставанні сектору домогосподарств за використанням інноваційних 
товарів та послуг.  

Специфікою американської моделі стимулювання інноваційної діяльності 
є широке залучення коштів приватного капіталу та венчурних фондів. 
Європейська модель орієнтована на ефективне використання можливостей 
публічно-приватного партнерства для зміцнення потенціалу фундаментальної і 
прикладної науки при збереженні вагомої частки державних інвестицій. На 
відміну від зазначених, латиноамериканська модель визначена світовою 
науковою спільнотою недостатньо ефективною, позбавленою системних 
програм розвитку окремих галузей з фінансуванням інновацій за залишковим 
принципом [4]. 

Україна зусиллями держави, бізнесу та громадськості намагається 
поступово сформувати європейську модель стимулювання інноваційного 
розвитку, зберігаючи тривалий час у державній політиці непродуктивні 
рестриктивні елементи (обмежене фінансування науково-дослідних структур, 
які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження, збереження вагомої 
частки високотехнологічного імпорту в структурі експортно-імпортного 
потенціалу країни при домінуванні сировинної продукції в експорті, згортання 
наукомісткого виробництва в реальному секторі економіки) [1]. 

Отже, утвердження цінностей інноваційного розвитку як одного з базових 
принципів, якими мають керуватися суб’єкти в економічній діяльності, 
потребує зміни сучасного фрагментарного формату взаємодії основних 
суб’єктів на системний – з посиленням аспектів мотивації до аспектів співпраці, 
стимулюванням інноваційної активності бізнес-структур, зацікавленістю 
місцевої влади та громадських структур у поширенні соціальних практик. 
Важливою функцією держави за будь-яких умов залишається формування і 
підтримка суспільного запиту на продукт інноваційної діяльності з реальними 
можливостями його виробництва: відповідними науковими і виробничими 
потужностями, фінансовими ресурсами, матеріально-технічним забезпеченням. 
За умов нестабільного соціально-економічного розвитку пріоритетного 
значення набуває реалізація принципів відповідального партнерського типу 
відносин між взаємодіючими сторонами – з повним виконанням зобов’язань, 
врахуванням потреб та інтересів інших сторін, дотримання соціально-етичних 
норм і правил. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК У 

СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 
 
На сучасному етапі розвитку світової економіки важлива роль в економіці 

кожної країни відводиться ТНК. Світова та національна економіка потребує 
функціонування таких інституцій, як ТНК, оскільки більшість економік 
отримує значну підтримку з боку ТНК у вигляді інвестицій, податків, робочих 
місць тощо. 

В умовах господарювання, коли спостерігається значний вплив суспільно-
політичних, економічних, соціальних та інших факторів на діяльність ТНК, 
важливою складовою їх функціонування є державне регулювання. 

Зазначимо, що ТНК присутні у всіх сегментах національного ринку, що, 
звичайно, покращує параметри національного конкурентного середовища, має 
позитивний вплив на мікро- та макроекономічну динаміку. Проте, проблема 
покращення інвестиційного клімату України і сьогодні не вирішена і 
залишається надзвичайно актуальною, оскільки поєднання інфляції зі 
скороченням ВВП викликає занепокоєння інвесторів із приводу ділових 
можливостей в Україні. Крім того, є суттєві проблеми у сфері кредитування 
реального сектору економіки, загрозливих масштабів набувають корупція, 
складні митні процедури, затримки у поверненні податків [1, с. 17]. 

Варто акцентувати увагу на тому, що ТНК чинять тиск на політику 
приймаючих держав, втручаються в їхні внутрішні справи, підкуповують 
місцевих чиновників в інтересах отримання вигідних замовлень, податкових 
пільг. Звідси випливає низка проблем, таких як: політичні скандали, корупція, 
податкові зловживання, спроби застосування у своїй діяльності законів і інших 
норм країн походження ТНК, відмова визнавати виключну юрисдикцію 
місцевих судів тощо. Нерідко ТНК, маючи в своєму розпорядженні свої філії за 
кордоном, намагаються витіснити з ринку національних виробників 
аналогічного продукту з метою завоювання монопольних позицій і, як згодом 
з’ясувалося, монопольних цін. Одним із головних інструментів ухилення від 
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оподаткування ТНК є трансфертні ціни, що використовуються для переказу 
прибутку і скорочення податків. Маючи в своєму розпорядженні свої філії і 
дочірні компанії за кордоном, ТНК, які займаються шкідливими 
виробництвами, часто вибирають країни, де немає жорстких вимог до охорони 
навколишнього середовища, а це призводить до його забруднення у 
приймаючих країнах. 

Важливим є з’ясування наслідків розширення діяльності ТНК на 
національному ринку та виділення основних напрямів розвитку власних ТНК. 
Особливу увагу слід приділити питанням економічної безпеки, під якою 
розуміють стан національної економіки, що дає можливість задоволення 
життєво важливих потреб країни в матеріальних благах, незалежно від 
виникнення у світовій економічній системі або всередині країни форс-
мажорних обставин соціально-політичного, економічного або екологічного 
характеру. 

Для зменшення негативного впливу зарубіжних ТНК на економіку України 
необхідно зробити такі дії: 

1. Діяльність іноземних ТНК має регулюватися згідно з національними 
інтересами. Насамперед, із метою захисту національної економіки потрібно 
сформувати відповідну законодавчу базу, яка б регулювала процедуру виходу 
ТНК на місцевий ринок, надавала переваги місцевим інвесторам. Необхідно 
чітко регламентувати форми присутності ТНК на вітчизняному ринку, 
забезпечувати передавання до українських підприємств та адаптацію новітніх 
технологій і результатів НДДКР. Безперечно, розроблені заходи мають бути 
спрямовані на забезпечення зайнятості місцевих трудових ресурсів, 
впровадження моніторингу інвестиційних проєктів на відповідність 
екологічним та санітарним нормам. Крім того, важливо нормувати 
використання внутрішньої сировинної бази. І, головне, для мінімізації ризиків 
транснаціоналізації національної економіки Україна має скорочувати обсяги 
експорту товарів сировинного характеру, а переорієнтовуватися на 
виробництво готових виробів із відносно високою доданою вартістю. 

2. Створення вітчизняних ТНК. Сьогодні національний капітал, який 
формується за допомогою крупних фінансово-промислових груп, може 
конкурувати з транснаціональними корпораціями. Україна вже зробила перші 
кроки до транснаціоналізації, тому надалі важливо стимулювати становлення 
вітчизняних ТНК, бажано з повним замкнутим циклом, об’єднання їх із 
родинними закордонними корпораціями на взаємовигідній партнерській основі 
без ущемлення інтересів будь-якої зі сторін, підтримувати національні 
інноваційні підприємства, венчурні малі підприємства тощо. Створення 
українських ТНК дасть змогу певною мірою захистити національні економічні 
інтереси, буде сприяти подальшому розвитку українських господарських 
структур, інтернаціоналізації їхнього виробництва і капіталу, інтеграції України 
у світову економіку. 

Таким чином, процеси транснаціоналізації економіки України є сучасним 
закономірним явищем і можуть бути істотною рушійною силою активізації 
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інноваційно-інвестиційної діяльності. Україна має значний природо-ресурсний 
потенціал, що і є об’єктом зацікавленості багатьох ТНК. Для української 
економіки важливо не допустити надмірного споживання цього ресурсу. 

 
Список використаних джерел 

1. Кухарик В. В. Cучасні тенденції розвитку міжнародної інвестиційної діяльності ТНК. 
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. 
2020. Вип. 3(23). С. 32-43. 

 
Козак А. Р. 

Науковий керівник: Куцик В. І., к.е.н., проф. 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 

 
Розвиток інноваційної системи є одним із пріоритетних напрямків 

державної політики сучасних країн в умовах розбудови інноваційних процесів.  
Сучасний світ перейшов до освоєння новітніх технологій, які 

використовують переваги цифрових технологій, таких як блокчейн, штучний 
інтелект, робототехніка, дрони, нанотехнології, генна інженерія, п’яте 
покоління мобільного зв’язку та ін. Це супроводжується зростанням продуктів, 
інфраструктури, технологій, галузей, зміною економічної структури і може 
мати значні наслідки для зростання нерівностей між економіками країн. 

У 2019 році Кабінетом Міністрів України була запроваджена Стратегія 
розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 року. Головною метою цієї 
Стратегії є розбудова національної інноваційної екосистеми для забезпечення 
швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та 
послуги [1, с. 2].  

Президент України В. Зеленський з метою створення комунікаційної 
платформи для обговорення та напрацювання пропозицій з питання 
інноваційного розвитку економіки у своєму Розпорядженні № 521/2021-рп від 
11 серпня 2021 року затвердив робочу групу з питань інноваційного розвитку 
економіки та її персональний склад [2].  

Україна – друга за величиною країна у Європі, яка швидко перетворюється 
на цікаве інноваційне місце для інвестицій у міжнародний бізнес. У 2014 році, 
прийнявши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, для України 
«відкрилися двері» для міжнародного бізнесу [3, с. 68]. 

За даними національного агентства внутрішніх інвестицій Ukraine Invest, у 
2016-2020 роках в країну відбувся значний приплив прямих іноземних 
інвестицій у розмірі 16 млрд дол., що призвело до будівництва понад 100 
виробничих підприємств та десятків тисяч нових робочих місць з високою 
доданою вартістю [4]. Серед міжнародних інвестицій були зроблені новітні 
заводи з переробки насіння компанією Bayer з Німеччини вартістю 200 млн 
дол., зерновий термінал Cargill вартістю 150 млн дол. США, другий 
виробничий майданчик американської компанії Jabil вартістю 16 млн дол. і 
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прибуття таких світових брендів, як General Electric, Ryanair, HEAD, IKEA, 
H&M та Decathlon [4]. 

Останніми роками Україна стала помітною завдяки створенню 
інноваційного бізнесу та підприємців у високотехнологічній промисловій базі 
та швидкозростаючому секторі ІТ та цифрових послуг. 

Згідно з Індексом Good Country, лондонський неурядовий орган, який 
вимірює внесок країн у світ за межами їх власних кордонів, ставить Україну за 
глобальний внесок у науку та технології на 1 місце у світі з 2019 року [5]. 
Рейтинг країни в категорії ґрунтується на п’яти показниках: кількість іноземних 
студентів, кількість опублікованих та експортованих наукових журналів і газет, 
кількість статей, опублікованих у міжнародних журналах, кількість лауреатів 
Нобелівської премії та кількість міжнародних патентів за даними Всесвітньої 
міжнародної патентної організації. 

За оцінками, український ІТ-ринок за останні чотири роки зріс вдвічі, 
досягнувши 184700 ІТ-спеціалістів. Згідно зі звітом ЦСЄ за 2019 рік, 
український сектор розробки програмного забезпечення зріс на 23 % у 2020 
році і продовжує стабільно зростати. Технологічна галузь є одним із головних 
експортерів послуг України, що приносить країні близько 5 млрд дол. на рік [4]. 

В Україні все дедалі більше значної популярності набувають стартапи, які 
забезпечують безпосереднє перетворення ідей у готові продукти. Багато авторів 
досліджували тему стартапів і на основі їх визначень ми дійшли до висновку, 
що стартапом називається процес створення нового продукту або послуги 
невеликою групою людей, які разом працюють над новим проєктом, 
визначають стратегію, цілі та базуються на інноваційних технологій для 
покращення життя людей [4, с. 83].  

В Україні у 2021 році найпопулярнішими ідеями для створення стартапу є 
ідеї систем підключення до Інтернету, вдосконалення роботи із серверами та 
сайтами, ведення електронної торгівлі, інтернет-речей. Молоді та ініціативні 
люди, які навчаючись ще у вузах, а деякі навіть і у школах, вигадують різні ідеї 
та пишуть покроковий план для їх здійснення, та головною проблемою всіх 
стартапів залишається саме проблема запуску проєкта.  

Для того, щоб запустити проєкт, необхідні значні інвестиції. Звичайно 
інвестори зацікавлені у вкладання своїх коштів у перспективний проєкт, який у 
майбутньому принесе успішний дохід, і для цього стартаперам потрібно якісно 
оформлений лан їхнього проєкту.  

Україна здобула міцну репутацію як домівка для широкого кола 
технологічних стартапів, зокрема, Grammarly, Gitlab, Ahrefs, Depositphotos, 
MacPaw, YouScan і Petcube.  

Україна представлена у міжнародному рейтингу Global Innovation Index 
2020 (GII) – одному з найавторитетніших рейтингів світу і посідає 45 місце 
серед 131 економіки світу за рівнем їх інноваційної результативності (80 
показників у 7 сферах). У 2020 році порівняно з 2019 роком Україна піднялась 
на 2 позиції, а порівняно з 2013 – на 26 позицій. Основою її інноваційної 
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спроможності є людський капітал і дослідження – 39 місце, а також знаннєві та 
технологічні результати – 25 місце (рис. 1) [5].  

 

 
Рис. 1. Рейтинг України за складовими GII у 2020 р. (складено на основі [5]) 

 
Отже, створення потужного інноваційного потенціалу економіки є 

ключовим завданням для забезпечення успішного розвитку економіки України. 
Тому необхідно приділяти особливу увагу стану і розвитку інноваційної 
діяльності в Україні.  

Активізація інноваційної діяльності вимагає комплексного підходу. 
Передусім, слід чітко визначити державні пріоритети інноваційної діяльності в 
Україні та розробити всебічний комплекс заходів по їх реалізації, який включає: 
фінансові стимули, підготовку фахівців, створення умов для проведення 
модернізації виробництва, залучення науково-дослідних структур до реалізації 
інноваційних проєктів, значне поліпшення загального інвестиційного клімату в 
країні.  
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ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК БАЗИС ДЛЯ УСПІШНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Станом на сьогодні ринку товарів та послуг притаманна певного роду 

соціальна орієнтованість під час ведення господарської діяльності, а саме 
споживач встановлює до товару порівняно вищі вимоги щодо якості та 
наявного асортименту. Враховуючи дану тенденцію, результати здійснення 
комерційної діяльності будуть пов’язані із здатністю підприємства проводити 
ефективну діяльність відносно закупівлі та подальшої реалізації товару. Беручи 
до уваги ситуацію, яка існує на даний момент на ринку, можна підмітити, що 
керівництво більшої частини підприємств України недостатньо усвідомлює 
переваги, які надає ефективно здійснена операційна стратегія. 

На практиці помітно, що у значній частині випадків саме для українського 
підприємства ключовою причиною невдачі у процесі здійснення торговельної 
діяльності є прорахунки при формування власної операційної стратегії. 
Враховуючи інформацію, яка була наведена вище, можна підсумувати, що дана 
тема є досить актуальною.  

За основну мету даної роботи було взято прагнення дослідити поняття 
операційної стратегії, основну роль стратегічного планування, функції та 
задачі, які операційна стратегія виконує для підприємства, а також основні 
методи, які використовуються під час управління в операційній системі. 

Насамперед, варто охарактеризувати саме поняття операційного 
менеджменту. Операційний менеджмент представляє собою діяльність на 
підприємстві, яка, у першу чергу, пов’язана з розробленням, використанням та 
вдосконаленням у подальшому виробничих систем, на основі яких відбувається 
виготовлення базової продукції підприємства [1, c. 283]. 

При цьому безпосередньо операційна система включає у себе комплекс 
наявних систем виробничої діяльності. Виділяють підсистеми, наведені на рис. 1. 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Підсистеми операційної стратегії [3] 
 
Було визначено, що операційна стратегія має зосереджуватися на 

операційній діяльності в загальному, проте, насамперед, доцільно нарощувати 
потенціал саме у стратегічному напрямку, обраному керівництвом, оскільки у 
даному випадку створюється необхідний фундамент для подальшого розвитку 
та процвітання компанії з урахуванням динамічних змін ринкового середовища 

Підсистеми операційної стратегії 

Планування та контролю Забезпечувальна Переробна 
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[2, c. 44]. Саме тому можна окреслити операційну стратегію як важливу 
складову загальної стратегії підприємства. Разом з тим, їй притаманний 
підпорядкований характер, тобто її розробляють для підтримки та точної 
конкретизації загальнокорпоративної стратегії організації [3, c. 52]. 

Разом з тим, було виділено ряд функцій, які притаманні підсистемам 
операційного менеджменту, зокрема, виділяють дві групи – технологічні та 
управлінські. Відповідно, технологічні функції напряму пов’язані з процесом 
виробництва та подальшою технологічною діяльністю і вони не мають прямого 
відношення до управлінських процесів підприємства. Однак, в управлінських 
процесах під час операційної діяльності використовуються, крім матеріальних, 
ще й фінансові та людські ресурси [3, c. 67]. 

У свою чергу, належний стан операційної стратегії залежатиме від функцій 
операційного управління, які наведені на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 2. Функції операційного управління в менеджменті [4] 

 
Було узагальнено методи, які застосовуються у операційній системі. 

Станом на сьогоднішній день їх можна виділити у чотири групи: 
1) організаційні – певна сукупність засобів та прийомів з прямого 

управлінського впливу та поточні відносини між працівниками; 
2) адміністративні – у них виконавцю завдання надається мінімальна 

самостійність з подальшою відповідальністю за якість виконання поставленої 
задачі; 

3) економічні – стимуляцію виконавців відбувається грошовою 
винагородою, при цьому виконавець самостійно обирає шлях для досягнення 
попередньо визначеної цілі; 

4) соціально-психологічні – формується сприятливий морально-
психологічний клімат у колективі, який спонукає та налаштовує до 
продуктивних дій та виконання поставлених задач [5, c. 26]. 

Взявши до уваги наведену вище інформацію, можна зрозуміти, що завдяки 
попередньо продуманій операційній стратегії відбувається повне задоволення 
потреб підприємства в усіх необхідних ресурсах, а також попит споживача в 
обраному підприємством сегменті ринку. Саме ця сукупність факторів дозволяє 
отримати належний прибуток. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПІД 

ВПЛИВОМ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН 
 

Посилення інноваційних дій малих підприємств в умовах ринкової 
економіки, в першу чергу, пов’язане з пошуком джерел та форм інвестування, 
які мають забезпечити співвідношення між інноваційними витратами та 
фінансовими можливостями. Це питання загострюється зростаючою 
конкуренцією, яку поглиблюють світові процеси глобалізації. 

Оскільки наша держава намагається досягти показників розвитку 
провідних країн світу, система заходів має бути сконцентрована на питаннях 
стимулювання розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, 
зокрема, й малих підприємств. Інновації – це реальні процеси створення нових 
знань, систем та заходів із виробництва, технологій і запровадження їх усферу 
економіки, державного керівництва, товарообміну чи міжнаціональних зв’язків. 

На нашу думку, інноваційне підприємництво ‒ це процеси утворення і 
комерційного застосування техніко-технологічних новацій. Здебільшого, в 
підприємницькій інноваційній діяльності концентруються новації у сфері 
виробництва чи послуг, що дають можливість сформувати сучасний ринок. 
Інновації слугують спеціальним інструментом підприємництва. 

З огляду на це, створення та запровадження інновацій – це досить 
заплутаний та ризиковий процес. Важкість його полягає у тому, що потрібно 
створювати такі механізми виробництва та праці, які не існують або 
удосконалити робочі механізми, які повинні перевершити відомі аналоги. Існує 
початковий ризик, оскільки невідомо, як сприймається споживачем новий 
продукт, а якщо цей новий продукт буде впроваджено у виробництво, то 
невідома його економічна ефективність та пристосування. Тому вважаємо, що 
інноваційний процес має бути обдуманим та повинний виправдовувати 
інноваційні ідеї. 

Інноваційні ідеї формують основу створення відповідних організацій, які 
повинні займатися розв’язанням певних проблем у загальному ланцюгу 
проблем інноваційного процесу. Структура підприємства повинна бути 
динамічною та змінювати конкретні параметри тих основних завдань, які 
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забезпечують створення інновацій. Структура підприємства створюються так, 
щоб досягти поставлених цілей, а ціль формується за допомогою аналізу думок 
та припущень, форм і методів творчого колективу. 

Як свідчить загальноприйнятий світовий досвід, створення інноваційної 
системи неможливе без активної участі держави. Також потрібно брати до 
уваги те, що роль держави у становленні інноваційної економіки є досить 
вагомою в порівнянні з регулюванням звичайної економічної політики. 
Рекомендується розробити стратегію переходу до інноваційної моделі 
розвитку, яка базуватиметься на застосуванні методів наукового планування. 

Таким чином, інноваційна політика повинна набирати форми на 
законодавчій базі із відповідним матеріально-технічним та фінансовим 
забезпеченням. На наш погляд, потрібні зміни в бюджетній політиці стосовно 
підтримки експортоорієнтованих підприємств, в першу чергу, тих, які 
впроваджують одні й ті ж базові інновації та новітні технології. 

 
Костишак М. М. 

Науковий керівник: Воронко О. С., к.е.н., доц.  
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ПРОБЛЕМИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ   
 

В процесі регулювання платіжного балансу в Україні  виникає рід 
проблем. При розробці державних стратегій економічної політики не 
враховується ціна «на проведення» реформ, яка дає можливість визначити 
наслідки неприйнятих необхідних інституційних, нормативно-правових, 
фінансових змін. Найбільш пріоритетними напрямами державної політики 
удосконалення регулювання платіжного балансу мають стати розвиток 
бюджетно-податкового та валютно-фінансового механізму [2]. 

Ми вважаємо, що першочерговим етапом є вибір характеру проведення 
бюджетно-податкової та валютної політики з огляду на їх вплив на платіжний 
баланс, а це, в свою чергу, вплине на активність підприємницької діяльності в 
Україні та залучення іноземних інвесторів.  

З огляду на вплив держави на розвиток підприємництва в Україні 
сприятливою буде м’яка податкова політика, оскільки зниження податкового 
тиску сприятиме розвитку підприємництва та припливу інвестицій в Україну. 
Крім того, лібералізація податкової політики допоможе зменшити рівень 
«тіньової» економіки, оскільки створить додаткові стимули для прозорого 
ведення бізнесу.  

Проте, м’яка податкова політика може бути ефективною в поєднанні з 
жорсткою бюджетною політикою, що забезпечить скорочення державних 
видатків та протидіятиме виникненню негативних інфляційних процесів. 
Однією з найбільших проблем державних видатків є високий рівень корупції 
в галузі державних закупівель та значні видатки на утримання органів влади 
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[2]. 
Крім того, Україні доцільно скористатися зарубіжним досвідом 

регулювання платіжного балансу. Особливістю економічного розвитку в 
Україні є те, що в державі прослідковується значна прив’язка до долара, тому 
валютна політика повинна бути гнучкою, що дозволить зменшити державне 
втручання у міжбанківський валютний ринок, а у НБУ не буде необхідності 
здійснювати валютні інтервенції. 

Гнучка валютна політика у поєднанні з жорсткою бюджетною політикою 
та м’якою податковою політикою відповідно до моделі Манделла-Флемінга 
допоможе максимально сприяти позитивній динаміці платіжного балансу та 
стимулювати підприємницьку та інвестиційну діяльність. 

Крім того, важливим напрямом є просування бренду «Продукти України» 
за прикладом Польщі. У даному контексті законодавчий механізм повинен 
реалізовуватися шляхом розроблення державної цільової програми, що 
визначатиме організацію органами виконавчої влади кампанії з просування 
експортної продукції.  

Інституційний механізм повинен полягати в утворенні спеціалізованого 
державного органу, на який покладатимуться функції розповсюдження у 
міжнародному інформаційному просторі позитивних відомостей про державу 
та просування українського експорту.  

Організаційний механізм може реалізовуватися шляхом обрання провідних 
галузей, продукція та послуги яких брендуватимуться та просуватимуться за 
новим зразком «Продукти України», а фінансовий механізм повинен полягати у 
залученні міжнародної донорської допомоги у модернізацію підприємств, 
розвиток пріоритетних галузей та сприяння передачі технологій, фінансуванні 
участі українських підприємців у міжнародних виставках, забезпеченні надання 
експортних кредитів та їх страхування [1]. 

Отже, аналізуючи тенденції економічного розвитку України, 
запропонований механізм державної політики регулювання платіжного балансу 
ґрунтується на використанні інноваційного потенціалу.  

Для покращення соціально-економічного розвитку України потрібно 
здійснити реформи в усіх сферах економічного життя, які повинні базуватися 
на науці, освіті та технологіях. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 
РОЗВИТКУ 

 
Соціальне підприємництво – це діяльність із метою вирішення або 

пом’якшення соціальних проблем на умовах самоокупності, інноваційності та 
стійкості. Поява терміну «соціальне підприємництво» відповідає об’єктивним 
умовам еволюції господарського механізму ринкової економіки, адже бізнес, 
стаючи все більш технологічним, значно зменшує можливості традиційної 
зайнятості населення. Тому підприємництво соціалізується як за формою, так і 
за змістом. Теоретичні засади соціального підприємництва є багатоплановими, 
тобто визначень багато, але розуміння одне – це діяльність, яка не обов’язково 
ставить за первинне завдання отримання прибутку. Під соціальним 
підприємництвом розуміють спосіб, механізм впровадження певного виду 
соціальних інновацій, які необхідні для покращання життя людей, задоволення 
потреб економічно вразливих верств населення тощо. 

 Соціальне підприємництво в глобальному масштабі як вид соціальних 
інновацій виконує місію з розв’язання проблем людства, які потребують 
довготривалого в часі впливу і значна частина їх є невідкладними. Для 
розв’язання таких проблем потрібна довгострокова соціальна дія, але, щоб 
організувати позитивні довгострокові зміни – потрібні люди, які не думають 
про щоквартальні звіти й наступні вибори, які є стійкими до відсутності 
короткострокових винагород і визнання, проте, саме в цьому проблема, 
особливо в країнах, що розвиваються, адже люди з незадоволеними базовими 
економічними потребами не готові у більшості своїй жертвувати часом і 
працею на благо соціуму.  

Соціальне підприємництво вважається важливим джерелом соціального, 
економічного і екологічного багатства, воно базується на загальній теорії 
підприємництва, спирається на її основоположні принципи, проте, метою 
соціального підприємництва першочергово є створення соціальної цінності, яка 
в соціумі може перетворитися в економічну, наприклад, досягнення 
енергозберігаючого ефекту – в цьому економія, економічна вигода. В 
міжнародній практиці соціальне підприємництво представлене як 
підприємництво, що здійснює інноваційну діяльність з певними соціальними 
цілями та отриманням прибутку – в комерційних організаціях; діяльність без 
мети отримання прибутку – в некомерційних організаціях; з передбаченням 
поєднання комерційного і некомерційного підходів – в корпоративних 
організаціях [1].  

Особливості соціального підприємства, що відрізняють його від решти 
суб’єктів господарювання, обумовлюють необхідність впровадження 
специфічних інструментів, методів та способів як управління таким 
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підприємством, так і державного сприяння їх розвитку. Вагомою складовою 
цього процесу є розробка організаційних механізмів. На сьогодні соціальне 
підприємництво є визнаним у світі специфічним видом підприємництва, що 
спрямоване на створення соціальних та економічних умов розвитку. Попри 
короткий термін існування (приблизно 20-25 років), воно набуло значного 
поширення у світі й зайняло гідне місце з такими загальновизнаними 
трендовими напрямами розвитку підприємництва, як корпоративна соціальна 
відповідальність, благодійність. Варто зазначити, що на сьогодні до соціальних 
підприємців належать в основному некомерційні організації, які підтримують 
свою господарську діяльність [2]. 

Організаційно-економічні і практичні характеристики соціального 
підприємництва як явища, процесу, діяльності розкриваються за відповідними 
ознаками, які також визначають його як інноваційну форму бізнесу: 

– формалізований статус неприбуткової організації – задовольняє критерії 
соціальної спрямованості і формалізує засади неприбутковості; 

– виконання господарських функцій, які спрямовані виключно на 
соціальну користь для членів суспільства, без обумовленої економічної вигоди 
– практичне підтвердження важливості підприємства для розв’язання 
соціальних проблем за визначеним напрямом діяльності; 

– соціальна діяльність у будь-яких не заборонених законом сферах – 
формально – відповідність статусу соціального підприємства, а практично – 
впровадження ідей і методів соціального підприємництва; 

– діяльність господарюючого суб’єкта, заснована на довгостроковому 
плануванні; 

– місія, мета прив’язані до розв’язування конкретної соціальної проблеми 
(розрив між бажаним станом і наявними); 

– фінансова стабільність може досягатися за рахунок змішаного підходу: 
використання ринкових і неринкових інструментів; 

– підприємницький підхід: пошук можливостей, взяття на себе ризиків, 
пошук інноваційних способів комбінації ресурсів; 

– товари, послуги, які мають високі позитивні ефекти, ненадані через 
провали ринку й держави. 

Поняття соціального підприємництва  трактують як: бізнес із розв’язання 
соціальних проблем; систему господарювання у складі соціальних підприємств; 
сукупність організацій безприбуткового характеру, які ставлять за головну мету 
розв’язання соціальних проблем, підтримку соціально вразливих верств 
населення, підвищення інформаційної безпеки сучасного суспільства, 
подолання різного роду асиметрій у поширенні і донесенні інформації про 
товари широкого вжитку тощо. Організації соціального підприємництва 
функціонують з метою подолання значимих для людства суспільства криз у 
секторах визначального впливу [1]. 

Тому приймаючи рішення про реалізацію бізнес-ідеї по створенню 
соціального підприємства, варто взяти до уваги такі критерії соціального 
підприємництва: 
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– соціальний вплив (спрямованість на вирішення чи пом’якшення 
конкретної значимої соціальної проблеми); 

– інноваційність (застосування сучасних підходів, нових способів 
розв’язання як давньої, так і нової соціальної проблеми); 

–  самоокупність і фінансова стійкість (незалежність від зовнішніх джерел 
фінансування); 

– тиражованість (відтворюваність моделі соціального підприємства в 
інших географічних і соціальних умовах). 

Таким чином, соціальне підприємництво повинно мати соціальну місію, а 
соціальні підприємці, в свою чергу, – це новатори, які використовують 
інноваційні ідеї та різні ресурси для вирішення соціальних проблем. Соціальне 
підприємництво бере від благодійності соціальну спрямованість діяльності, а 
від бізнесу – підприємницький підхід [3]. 

Отже, соціальне підприємництво має значний потенціал та вагомий вплив 
на економіку. Завдяки ньому покращується економічне життя людей, 
розв’язання соціальних проблем людства, що вкрай необхідне в нашому 
суспільстві.  
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

СФЕРИ ПОСЛУГ 
 
У розвинених країнах світу державна інноваційна політика є одним з 

основних напрямів забезпечення економічного зростання, вона 
характеризується високою результативністю у вирішенні проблем суспільства 
та створює умови для підвищення ефективності національних економік. У 
середовищі глобалізаційних процесів затверджуються нові зачинання 
інноваційної діяльності, які зорієнтовані на підвищення конкуренто-
спроможності підприємств сфери послуг. Інноваційний розвиток підприємств 
сфери послуг чинить значний вплив на рівень життя в країні. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_44_3
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7498/1/zbirnyk_tez_3-4_10_19_33.pdf
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Сфера послуг забезпечує вирішення економічних, соціальних, екологічних 
завдань. Ця галузь у світовій економіці випереджає нафтовидобуток й 
автомобілебудування за темпами зростання доходів та становить значну 
частину валового продукту. 

Сфера послуг пов’язана з діяльністю багатьох галузей, її розвиток сприяє 
підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації національної економіки, 
збереженню і розвитку культурного потенціалу, збереженню екологічно 
безпечного навколишнього природного середовища, а також підвищує рівень 
інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації відносин між 
різними країнами і народами. 

Головними напрямами формування інноваційного розвитку підприємств 
сфери послуг відповідно до зарубіжного досвіду є [1]: 

– формування інноваційних кластерів у Франції, Німеччині; 
– розробка інновацій у великих транснаціональних корпораціях Швеції, 

Франції, Японії; 
– приділення уваги якісним освітнім послугам та забезпеченню 

безкоштовної освіти у Німеччині, Швеції, Норвегії; 
– заходи сприяння співробітництву в інноваційній сфері: фінансування 

співпраці та залучення дослідників до підприємництва (Великобританія, Чехія, 
Данія);  

– стимулювання відповідних фондів для спільних досліджень 
(Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Ірландія);  

– застосування інноваційних ваучерів (Великобританія, Нідерланди, 
Німеччина, Естонія, Чехія, Данія, Ірландія); 

– переважання прямих форм бюджетного фінансування НДДКР; 
– використання непрямих форм фінансування НДДКР: пільгові позики 

(умови надання яких суттєво відрізняються у кожній країні, а процентні ставки 
є невисокими – у межах від 0 (Німеччина) до 4 (Нідерланди));  

– формування спеціальних агентств фінансування інновацій і технологій 
(Франція, Іспанія, Великобританія, Фінляндія, Нідерланди) або банків 
(Німеччина); 

– послідовне нарощення обсягів інвестицій у наукові дослідження та 
розробки.  

Проведений огляд та аналіз напрямів формування інноваційного розвитку 
підприємств сфери послуг, системи фінансування ідей та їхньої комерціалізації 
у високорозвинутих країнах світу вказує на проведення продуманої 
довгострокової й активної державної підтримки підприємництва у сфері послуг, 
що працюють в інноваційній діяльності. 
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ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТРЕНДІВ НА РИНОК РИТЕЙЛУ В 
УКРАЇНІ  

 
Ринок ритейлу в Україні на сьогодні переживає суттєві трансформації – під 

впливом загальносвітових трендів, під впливом локальних особливостей 
споживання, у зв’язку з пандемією. Тому лідери ритейлу змушені  рухатися до 
принципово нових типів організації бізнесу, аналізуючи споживчі настрої на 
ринку України. 

У міжнародній практиці для оцінки такого суб’єктивного фактора як 
поведінка населення для вивчення споживчих настроїв дуже часто 
використовуються різного роду індекси очікувань, що базуються на результатах 
соціологічних опитувань. За даними ТОВ «ІНФО САПІЄНС» (Info Sapiens) 
індекс споживчих настроїв в січні 2021 року знизився в порівнянні з груднем 
2020 р., досягнувши мінімального значення [2].  

Згідно  індексу динаміки активності споживачів України (Shopping Index  
2021 року), побудованого на основі даних відвідуваності торгових центрів 
(січень – лютий 2021 року), показники покращились, незважаючи на падіння 
під час локдауну на 32,2 % (січень 2021 р. до січня 2020 р.). Якщо середньорічні 
показники трафіку торговельних центрів за підсумками 2020 р. впали на 26,5 % 
у порівнянні з 2019 р., то падіння в січні – лютому 2021 р. сповільнилося і 
склало вже всього лише 16,8 % до аналогічного періоду 2020 року. Причому, 
активність відвідувачів торгових точок в категорії «електроніка» практично 
зрівнялася з докризовим рівнем (знизилася лише на 4 %), а в категорії «одяг» 
спостерігалося навіть стрімке зростання в порівнянні з попереднім роком із 
середнім показником +17 % за період.  

Особливо високий сплеск відвідуваності магазинів одягу прийшовся на 
перший тиждень відкриття ТРЦ після локдауна (+ 32,1 % щодо 2020 року). 
Однак, ймовірно, такий результат обумовлений відкладеним попитом [1]. 
Дослідження Shopify Plus стосовно тенденцій розвитку електронної комерції 
показує, що пандемія Covid-19 не минула безслідно для сфери он-лайн-
продажів. Бум он-лайн-шопінгу стимулює рекордну конкуренцію [1].  

Навесні 2020 року було помітним глобальне зростання попиту на 
електронну комерцію та зручні опції отримання товару. Протягом 2020 року 
2 млрд людей купували в інтернеті товари та послуги. Сума операцій – понад 
$4000000000000, що становить шосту частину всіх продажів у всьому світі. 
Очікується, що до 2040 р. на електронну комерцію приходитиметься близько 95 
% усіх покупок [5].  

Серед великих ніш найбільший середній чек 2020 року у світі  – у ніші 
комп’ютерів, телевізорів і мультимедійних пристроїв, тут він становить $212. 
Найменша середня сума покупки – в ніші квітів та подарунків. 

https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=151
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales
https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide
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 Центр інтернет-торгівлі в Європі – Великобританія. Обсяг он-лайн-
продажів втричі вищий, ніж на другому за величиною ринку континенту – 
Німеччини. Провідний майданчик тут – Amazon, на який припадає 54 % всіх 
продажів. Середній вік он-лайн-покупця в світі – 25 років. Шопінг – он-лайн-
активність, яка найшвидше зростає серед сучасних інтернет-користувачів. 

Доставка упакованих продуктів є ще одним каналом, який виріс в 
минулому році (73 % компаній в цьому секторі зазнали зростання).  

Побутова електроніка (69 % компаній побачили збільшення доходів).  
65 % компаній, які виробляють косметику і засоби особистої гігієни, 

продемонстрували зростання, а 18 % з них виросли більш ніж на 51 %, що 
вище, ніж в будь-якій іншій категорії.  

 Такі ж тенденції помітні і в Україні. У покупців значно зріс інтерес до он-
лайн-шопінгу від початку пандемії. – він досяг своєї максимальної частки від 
усього світового ритейлу – 16,4 %. Так, за даними OLX (одного із найбільших 
он-лайн-бізнесів в Україні), у 2 кварталі 2020 року в порівнянні з першим  
кількість покупок он-лайн зросла на 24 %. У 3 кварталі помітний спад на 11 %, 
а напередодні новорічних свят та запровадження січневого локдауну – знову 
ріст на 29 %. Середній чек протягом 2020 року становив 930 грн, а найбільше 
його зростання відбулось у 3 кварталі – +10 % до 953 грн [3].  

2020 рік  в електронній комерції можна було охарактеризувати різким 
зростанням продажів у неочікуваних категоріях. Дослідження Shopify показує, 
що он-лайн-покупці стали звертати більше уваги на такі товарні категорії, як 
продукти харчування, здоров’я та гігієна та предмети домашнього вжитку [4]. 
Під час весняного карантину серед українців зріс інтерес до персонального 
транспорту.  

Аналітика OLX по відгуках показує, що у 2 кварталі 2020 року із стартом 
карантину у порівнянні з попереднім періодом значно зріс інтерес до наступних 
товарів [3]: 

– велотранспорт (+136 %, середній чек – 772 грн); 
– роликові ковзани (+112 %, середній чек – 667 грн); 
– садовий інвентар (+110 %, середній чек – 507 грн); 
– дитячий транспорт (+98 %, середній чек – 899 грн); 
– товари для саду та городу (97 %, середній чек – 673 грн). 
Користувачі обирають бренди зі швидкою та стабільною доставкою. 

Зважаючи на соціальне дистанціювання та суворий карантин, чимало бізнесів 
стали шукати вихід і робити ставку на он-лайн. На OLX в період з лютого по 
листопад 2020 року кількість бізнес-клієнтів збільшилася на 10 % – зараз на 
платформі більше ніж 32 тис. магазинів. Обмеження оф-лайн-торгівлі 
спровокувало «бум» на послуги доставки [3]. Найбільшу кількість доставок 
товарів в Україні було здійснено у межах Києва. 

Споживча активність у секторі роздрібної торгівлі на ринку поступово 
відновлюється. Враховуючи потужний вплив очікувань домогосподарств і 
сумарний ефект (як позитивних, так і негативних дій населення) на ринку 
країни, заходи підприємців повинні мати випереджувальний характер, сприяти 

https://www.olx.ua/
https://www.olx.ua/
https://www.olx.ua/
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зростанню довіри до політики компаній та он-лайн продажів. В умовах 
невизначеності та ризику потрібний комплексний підхід із включенням у 
розгляд поведінкових факторів, а для їхньої оцінки та прогнозування слід 
використовувати методи, які пропонують аналітики згідно проведених 
досліджень. Цілком ймовірно, що  тренди, які задав локдаун та обмеження 
соціальних контактів, будуть лише підсилюватися. Але із настанням таких змін 
у електронній комерції як покупці, так і продавці залишаться у виграші, адже у 
перших з’явиться доступ до ще більшої кількості унікальних пропозицій, а у 
других – стійкий до змін ринок збуту. 

У глобальному масштабі з’являється новий споживач: він зазнає 
фінансових труднощів, активно використовує цифрові технології і більш 
вибірковий у прийнятті рішень про покупку. Тому підприємцям у цей час 
потрібно бути спостережливими та гнучкими до змін. Для цього варто 
переглянути бізнес-модель компанії та скорегувати її основні елементи: 
споживачів, ціннісні пропозиції та канали просування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Операційним управлінням є певна система управління операціями, яка 
здійснюється у чіткій послідовності, відповідно до ієрархії. У змісті 
операційного управління відображається характер та особливості професійного 
мислення керівника – управляючого. Операційне управління є певною 
структурою знань, системи цінностей, установок і стереотипів підприємства. 
Мета операційного управління – формування ефективної системи управління 
операціями у процесі здійснення діяльності підприємством [1, с. 165]. 
Управління спрямоване на побудову керованих виробничих систем шляхом 
виконання специфічних дій і процедур із завданням отримання ринкового 
результату діяльності підприємства. Обрання подальшої стратегії розвитку 
підприємства може будуватися лише на чіткому професійному обліку 
об’єктивних обмежень, критеріїв та стандартів. Оптимальні операційні рішення 
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вимагають від керівника перебування у центрі виробничої системи. Поєднання 
основних факторів та аспектів діяльності підприємства – фінансових, 
організаційних, ринкових та технологічних, вимагає, щоб процес формування 
ефективної системи управління здійснювався на базі раціонального управління 
операціями. 

Визначальним принципом операційного управління, що визначає його 
особливості, на наш погляд, є якість роботи та відповідальність персоналу, 
стабільність та безперервний розвиток компетентності персоналу, залучення 
працівників, командна робота, а також створення в колективі атмосфери довіри, 
здорового психологічного клімату, що стимулює хорошу роботу та творчість. 
Саме безперервний розвиток компетентності персоналу є найважливішим у 
сучасній ринковій економіці, враховуючи постійно зростаючі вимоги до 
підприємства та кваліфікації співробітників. Чим швидше персонал зможе 
опанувати нові стандарти, навчитися працювати на сучасному обладнанні та 
знаходити різні підходи у вирішенні питань, що виникають у процесі 
виробництва та реалізації товарів та послуг, тим вище буде ефективність їх 
роботи, а також роботи всієї організації [2, с. 60]. 

Також однією з особливостей є те, що оперативне управління 
підприємством здійснюється за допомогою сукупності взаємопов’язаних 
функцій – планування, організації, обліку, контролю, аналізу та регулювання –
при досить розвиненому складі матеріальних, трудових, логічних, 
інформаційних та інших компонентів системи. Найбільш важливе практичне 
значення мають: 

– розробка системи науково-обґрунтованих календарно-планових 
нормативів за типами та фазами виробництва; 

– розробка календарних планів-графіків роботи підрозділів; 
– оперативний облік, аналіз та контроль за ходом виробництва; 
– участь у створенні нормативів виробничих запасів [3, с. 236]. 
Щоб правильно побудувати організаційну структуру управління 

підприємством, необхідно згрупувати усі підрозділи підприємства у декілька 
основних блоків. Це допомагає більш чітко ранжувати завдання операційного 
управління, що також є важливою особливістю, оскільки такої необхідності 
немає у інших видах управління. Програмно-цільовий блок відповідає за 
зібрання даних головного конструктора, головного технолога, відділу 
матеріально-технічного постачання, які однозначно орієнтовані на відповідні 
програми своїх сфер діяльності [1, с. 162]. Це виключає збіги їх інтересів та 
відповідальності. Функціональний блок – планово-економічний відділ, відділ 
організації праці та заробітної плати, фінансовий відділ, бухгалтерія, за якими 
закріплені лише певні функції. Третій блок – координаційний – комітети та 
програмно-цільові органи матричного типу, орієнтовані на поєднання цілей 
перелічених вище блоків. 

Останнім часом у науковій літературі з’являється все більше концепцій та 
підходів, що пов’язані з операційним менеджментом. Це, у свою чергу, 
демонструє тенденцію у розвитку практики управління, а також важливість 
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здійснення операційного управління. Основним інструментом операційного 
управління є управлінське рішення. Менеджер нижчого рівня, відповідно до 
завдань, які отримував від менеджера вищого рівня, повинен координувати 
технологічний процес, не допускаючи відхилень від заданих параметрів, 
вирішуючи проблеми, що виникали, а інформацію передавати менеджеру 
вищого рівня. На нашу думку, саме ієрархічність є однією з найбільш основних 
ознак, які характеризують операційне управління.  

 
Список використаних джерел 

1. Цалко Т. Р., Невмержицька С. М. Система ключових показників ефективності як запорука 
ефективного управління бізнес-процесами в компанії. Проблеми системного підходу в 
економіці. 2019. Вип. 6(74). С. 160-167 
2. Плотніченко С. Р., Безверхня Ю. В. Операційний менеджмент в системі управління 
підприємством. Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету 
(економічні науки). 2016. № 1. С. 59-61. 
3. Михайловська О. В. Операційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Кондор, 2004. 550 с. 
 

Млечко М. І. 
Науковий керівник: Музичка О. М., к.е.н., доц.  

Львівський торговельно-економічний університет 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Сучасні умови, які характеризуються інтеграцією у економічній, 

фінансовій, соціальній та інших сферах життєдіяльності суспільства, 
супроводжуються інвестиційним рухом капіталів і зумовлюють необхідність 
розробки концептуальних напрямів інвестиційної безпеки як основи її 
формування та забезпечення. 

Зокрема, вітчизняні учені Ж. В. Дерій та С. І. Ткаленко розробили модель 
інвестиційної безпеки України і представили її у математичному вигляді через 
функцію оптимізації на основі показників-індикаторів. Автори вважають, що 
«модель інвестиційної безпеки країни на основі формування її стратегії 
розглядається через фактори сприяння та гарантії інвесторам. Такий підхід 
базується на моніторингу індикаторів інвестиційної безпеки, визначенні її рівня 
та ідентифікації ризиків і загроз, що забезпечать збільшення надходжень 
іноземних інвестицій й прийнятний рівень інтегрального показника 
інвестиційної безпеки» [1]. 

Т. Г. Бондарук та О. С. Бондарук обґрунтували структуру механізму 
забезпечення інвестиційної безпеки і виділили об’єкт та суб’єкт управління, 
сукупність економічних інтересів суб’єктів, функції, принципи та методи 
управління, інструментарій управління (організаційне та кадрове забезпечення, 
фінансове забезпечення, інформаційно-аналітичне забезпечення); критерії та 
індикатори оцінки рівня інвестиційної безпеки; техніку і технологію управління 
[2, с. 86].  
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Кожна складова механізму впливає на виробничі та організаційно-
економічні процеси, а усі складові систематизовані як організаційні, правові, 
економічні та інституційні із спрямованістю на виявлення і ліквідацію загроз 
інвестиційної діяльності в країні. Учені обґрунтували, що особливе значення у 
функціонування механізму інвестиційної безпеки має формування концепції 
національної безпеки і конкретнішого її прояву – стратегії. 

Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному 
векторі розвитку розробили Е. Сіка, С. Ткаленко та Р. Любачівська і 
представили її як поліструктурну, складну та обумовлену багатофакторністю 
процесів і взаємозв’’язком елементів. Автори видили такі елементи моделі, як 
рівень безпечності, забезпечення правового регулювання в інвестиційній сфері, 
сприятливий інвестиційний клімат та інвестиційна інфраструктура, надання 
гарантій іноземним інвесторам, визначення пріоритетних галузей інвестування, 
стимулюючі заходи із залучення іноземних інвестицій, державний моніторинг і 
регулювання інвестиційного процесу, позитивний імідж держави, активність 
держави у сфері інвестиційної діяльності щодо залучення іноземних інвестицій 
[3, с. 106]. 

Узагальнення напрацювань з теорії та практики побудови моделі 
інвестиційної безпеки в Україні дозволило представити свій підхід до даної 
розробки (рис. 1) і виділити її основні елементи, які перебувають у тісному 
взаємозв’язку та динамічному стані, а сама модель віднесена до класу активних 
систем, які характеризуються дисгармонійним станом. 

Дана модель базується на системі показників-індикаторів для оцінювання 
рівня інвестиційної безпеки з позицій здатності до відтворення, джерел 
інвестування та економічного зростання. На основі індикаторного підходу 
запропоновано визначати рівень інвестиційної безпеки, який може бути 
високим, середнім та низьким. Стан інвестиційної безпеки формується під 
впливом ризиків та загроз, які є складовими елементами моделі і справляють 
вплив на усю систему.  

Підтримуємо твердження науковців, що активність моделі інвестиційної 
безпеки має свій прояв у послідовному переході з одного гармонійного стану в 
інший через певні елементи, які характеризується дисгармонійним станом [3, с. 
106]. 

Важливими елементами моделі є її функціональна спрямованість на 
забезпечення стабільних темпів зростання економіки, інвестиційної 
привабливості та клімату, активності інвестиційних процесів. 

Концептуальна модель інвестиційної безпеки України повинна формувати 
пріоритетну довгострокову ціль – забезпечення безпеки інвестиційних вкладень 
та активізацію інвестиційних процесів для забезпечення сталих темпів 
економічного зростання, покращення рівня життя населення та 
конкурентоспроможності національної економіки. Дана мета конкретизується в 
розрізі завдань реалізації завдань інвестиційної безпеки України, а саме: 
реалізація основних стратегічних напрямів розвитку інвестиційної 
привабливості на безпекоорієнтованих засадах в умовах мінімізації впливу 
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ризиків та загроз.  
Важливе місце посідають принципи формування концептуальних засад, 

суб’єкти та об’єкти, джерела інвестування та формування сталого рівня 
інвестиційної безпеки у динамічному вимірі. 

 

 
Рис. 1. Концептуальна модель інвестиційної безпеки України  

(складено автором) 
 
Важливими вимогами до моделі формування інвестиційної безпеки можуть 

бути також: її індикативність, тобто базування на визначених та обґрунтованих 
показниках, оцінювання ризиків та загроз і потенційних реактивних процесів, 
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які мінімізують їх вплив. 
Вважаємо, що дана модель може ефективно функціонувати в умовах 

вдалого поєднання державного регулювання інвестиційних процесів та 
розвитку державно-приватного партнерства в умовах створення механізмів 
поєднання інтересів та засад фінансування пріоритетних, загальнодержавних 
сфер економіки (будівництво доріг, облаштування кордонів, військово-
промислових об’єктів тощо). 

Узагальнюючи існуючі напрацювання та розробки вітчизняних та 
зарубіжних учених вважаємо, що державне регулювання інвестиційної 
діяльності охоплює ряд ключових сфер:  

1) нормативно-правове регламентування інвестиційного процесу шляхом 
удосконалення податкової, митної, грошово-кредитної політики, ліцензування, 
дотування, субсидіювання тощо);  

2) формування інвестиційних пріоритетів та стимулювання інвестиційного 
процесу у чітко регламентовані галузі економіки та сфери діяльності;  

3) вдосконалення механізму державного інвестування та підтримки 
розвитку інвестиційних пріоритетів;  

4) забезпечення безпеки в інвестуванні прямих та портфельних іноземних 
інвестицій;  

5) інвестування у розвиток транскордонного співробітництва; 
6) забезпечення безпеки кордонів та формування цільових інвестиційних 

вкладень у припинення війни на Сході України. 
Отже, удосконалення напрямів забезпечення інвестиційної безпеки на 

макрорівні повинно грунтуватись на стратегічних орієнтирах та дієвій 
концепції, яка базується на моделюванні.  

Розроблена модель інвестиційної безпеки є динамічною, формується з 
урахуванням стимулюючого та дестимулюючого впливу ризиків, загроз та 
небезпек. Її прикладне значення полягає у доведенні складності, 
поліструктурності побудови моделі, взаємозв’язку і взаємозалежності 
виокремлених її елементів, які відображають динамічність та підтверджують 
необхідність визначення показників-індикаторів для обґрунтування рівня 
інвестиційної безпеки і формування пріоритетних цілей інвестування на 
безпекоорієнтованих засадах у стратегічному вимірі.  
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ТОРГОВЕЛЬНІ БАР’ЄРИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ 
 

Зовнішня торгівля – це рух товарів або послуг, який здійснюється 
суб’єктами господарювання, від виробника однієї країни до виробника іншої 
країни.  

Вихід підприємства на зовнішній ринок є складним та довготривалим 
процесом, що охоплює цілий ряд етапів та характеризується високими 
матеріальними витратами.  

На думку М. В. Іванова, основною причиною виходу підприємств на 
зовнішній ринки є збільшення його прибутковості. 

Зовнішня торгівля дає змогу обрати споживачеві не тільки вітчизняну 
продукцію, а й імпортовану з різних країн. Таким чином, збільшується 
асортимент товарів на ринку. Вільна торгівля між країнами дозволяє 
безперешкодно здійснювати операції купівлі-продажу між підприємствами 
різних країн, без втручань держави. На перший погляд, такий напрям здається 
перспективним, але, водночас, вигода є не для всіх сторін. Тому виникають 
перешкоди, які ускладнюють або повністю обмежують вільну торгівлю між 
країнами.   

Торговельні бар’єри  – це обмеження в зовнішній торгівлі, що спричиненні 
втручанням державних органів на ринки товарів і послуг. Такі перепони, 
зазвичай, здійснюються у вигляді накладання тарифів, квот, субсидій на товари, 
а, в деяких випадках, навіть ембарго на торгівлю з окремими державами. 

Найпоширенішими торговими бар’єрами виступають природні перешкоди, 
зокрема, такі як відстань між країнами-учасниками зовнішньої торгівлі. 
Доречним прикладом може виступати вирощування корів в Аргентині для 
експорту яловичини: це може бути дешевшим, ніж таке саме вирощування 
худоби в Сибіру. На це впливають природні умови, які в Аргентині є більш 
сприятливими для випасу корів та  менш затратними  у порівнянні з холодним 
кліматом у Сибіру. Таким чином, експорт яловичини з Південної Америки до 
Росії призводить до високих цін на продукцію. 

Наступними торговельними бар’єрами виступають дві великі групи: 
1. Тарифні бар’єри – це мито, що накладається при міжнародній торгівлі на 

експорт та імпорт товарів. За рахунок накладання мито зростають ціни на 
імпортні товари, які стають неконкурентоспроможними. Тому тарифи 
заохочують до розвитку вітчизняного виробництва та зменшують тиск з боку 
іноземної продукції. 

Прикладами тарифних бар’єрів можуть слугувати такі країни, як Китай та 
США. У Китаї уряд знижує імпортні мита на дорогі іноземні товари. 
Наприклад, мито на шотландський віскі знижується з 10 % до 5 %. Це показує, 
що органи управління цієї країни хочуть заохочувати споживчі витрати.  
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У США тариф на імпорт пральних машин становить 50 %, особливо це діє 
на виробників з Південної Кореї LG і Samsung, адже ці компанії продають 
пральні машини за цінами, які є нижчими за собівартість товару. 

2. Нетарифні бар’єри – це правила та норми, що ускладнюють процес 
торгівлі. До них відносять квоти, субсидії, добровільні обмеження експорту, 
ембарго, ліцензії тощо.   

Квота – це встановлене обмеження на кількість імпортних товарів, які 
можуть бути ввезені за певний проміжок часу. Наприклад, країни ЄС мають 
квоту для ввезення певної кількості продуктів харчування без залучення мита. 

Добровільні обмеження експорту – це угода між країнами, через яку 
обмежується кількість експортованих товарів. Така перешкода 
використовувалася між США та Японією, де обмежувалося вивезення 
японських автомобілів до США.  

Субсидія – це форма фінансової допомоги, що надає підприємству 
конкретну перевагу. У деяких країнах ЄС фермерам надають фінансову 
допомогу у вигляді прямих субсидій. Завдяки цьому експорт 
сільськогосподарської продукції з цих країн має більші переваги та є більш 
конкурентоспроможним. 

Ембарго – це повна заборона імпорту товарів з певної країни. Наприклад, 
така заборона існує між США та Кубою. 

Перспективними варіантами усунення торговельних бар’єрів є наступні. 
Найкращі перспективи для усунення бар’єрів у торгівлі існують у випадках, які 
пов’язані з порушенням деяких міжнародних зобов’язань, таких як правила 
СОТ або правила, зафіксовані в двосторонніх угодах про вільну торгівлю. 

У той час, як торговельні бар’єри перешкоджають торгівлі, угоди про 
вільну торгівлю усувають більшість бар’єрів і створюють нові можливості. 
Коли CETA буде тимчасово запроваджено, це знизить тарифні бар’єри, 
приблизно на 98 % усіх тарифів. 

Отже, торговельні бар’єри є серйозною перешкодою вільній торгівлі, що в 
результаті спричиняє обмеженість вибору продукції. Покупці змушені купувати 
товари за підвищеними цінами, а в деяких випадках нижчої якості. Економісти 
стверджують, що торгові бар’єри знижують загальну економічну ефективність 
товарів на ринку. Але, тим не менше, такі перешкоди виникають по всьому 
світу та являються звичним явищем. 

Підприємства, що виходять на міжнародний ринок, повинні детально 
вивчати процеси експорту та імпорту товарів з країнами-партнерами. Вони 
повинні ознайомитись з обмеженнями, які діють під час зовнішньої торгівлі. А 
також потрібно завжди перевіряти, чи немає порушень щодо податків або мита, 
або укласти ліцензійну угоду, зменшивши ризики штрафів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
 

Цифрова трансформація різних підприємств може відбуватися як 
еволюційним, так і революційним шляхом; усе залежить від поточної цифрової 
зрілості компанії. У загальному розумінні термін «зрілість» належить до «стану 
завершеності, досконалості чи готовності» і передбачає певний прогрес у 
розвитку системи, з часом збільшує свої можливості щодо досягнення бажаного 
майбутнього стану. Цифрова зрілість визначає (1) готовність (організаційну і 
стратегічну) підприємства до цифрової трансформації і (2) рівень / 
інтенсивність впровадження цифрових технологій в практичну діяльність, а 
також глибину змін у виробничому процесі, в структурі і змісті бізнес-моделі, а 
також в якісних характеристиках процесів прийняття рішень [1, c. 162]. 

Цифрова трансформація є складним процесом і вимагає певного алгоритму 
дій, коротко його можна розділити на три етапи: 

1) оцінка поточного рівня цифрової зрілості і наявних навичок розвитку в 
цій галузі; 

2) визначення рівня поточної та бажаної цифрової зрілості бізнесу; 
3) визначення плану дій, необхідних для досягнення бажаного рівня 

цифрової зрілості [2, c. 80]. 
Визначення рівня зрілості компанії в частині цифрового перетворення 

дозволяє вже на першому етапі сформулювати перелік організаційних змін, які 
необхідно здійснити для адаптації організації до викликів внутрішнього і 
зовнішнього середовища. Визначення поточного і бажаного стану дозволяє 
найбільш чітко описати кроки, необхідні для досягнення цільового рівня 
зрілості [2, c. 80]. 

Інвестиції енергетичних компаній у цифрові технології різко зросли за 
останні кілька років. Наприклад, глобальні інвестиції в інфраструктуру та 
програмне забезпечення цифрової електроенергії щороку зростали більш ніж на 
20 %, досягнувши 47 млрд дол. США у 2016 році. Ці цифрові інвестиції у 2016 
році майже на 40 % перевищили інвестиції у виробництво електроенергії на газі 
у всьому світі (34 млрд дол. США) і майже дорівнювали загальним інвестиціям 
в електроенергетичний сектор Індії (55 млрд дол. США) [3]. 

У сфері енергетики цифрова трансформація відбується на всіх етапах 
життєвого циклу електроенергії: від виробництва, через передачу та розподіл, 
аж до кінцевого споживання електроенергії фізичними та юридичними 
особами. Управлінські рішення на користь цифрових технологій можуть 
створити позитивний економічний ефект за рахунок зниження операційних 
витрат та усунення незапланованих простоїв. Впровадження цифрових 
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технологій енергетичними підприємствами дозволить скоротити викиди 
парникових газів, створити нові робочі місця та підвищити свою цінність для 
споживачів [4]. 

За даними фінансової звітності, у першому кварталі 2021 року АТ 
«Хмельницькобленерго» досягло зростання чистого прибутку майже в три рази 
порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 84,03 млн грн (проти 
29,69 млн грн за 1 квартал 2020 року). При цьому чистий дохід Товариства зріс 
на 32,7 % – з 475,9 млн грн у першому кварталі 2020 року до 631,7 млн грн у 
першому кварталі року поточного. Істотне збільшення прибутку, вочевидь, є 
результатом злагодженої та професійної діяльності. Нагадаємо, за підсумками 
2020 року АТ «Хмельницькобленерго» отримало 146,038 млн грн чистого 
прибутку. У порівнянні з відповідним показником у 2019 році (85,711 млн грн) 
зростання склало 70,3 %. Чистий дохід Товариства в 2020 році склав 1,731 млрд 
грн проти 1,383 млрд грн у 2019 р. Таким чином, минулоріч чистий дохід від 
реалізації послуг, товарів і робіт зріс на 25,1 % [5, с. 5]. 

АТ «Хмельницькобленерго» як сучасне підприємство української 
електроенергетики має чітко розроблені та затверджені плани розвитку та 
інвестицій. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», 
новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, 
запущений 1 липня 2019 року [6]. Відповідно до нових умов функціонування 
ринку електроенергії, починаючи з 2019 року на АТ «Хмельницькобленерго» 
планомірно відбувалась реалізація стратегії управління змінами, до якої 
входить і стратегія цифровізації підприємства. 

Протягом 2017-2019 рр. за підтримки фахівців дирекції з ІТ впроваджено 
програмні комплекси та системи: білінгову систему, що повністю відповідає 
вимогам реформи енергоринку та функціонує в он-лайн режимі з білінговими 
системами постачальників; систему протоколювання роботи операторів, що 
працюють з білінговою системою; «особистий кабінет споживача 
електроенергії»; бухгалтерський комплекс «Бухгалтерія для України»; 
геоінформаційну систему; модуль «Генератор договорів» [7, с. 18]. 

Реалізовано критично важливі налаштування: створено єдину продуктивну 
базу даних білінгового комплексу на центральному білінговому сервері 
Компанії; інтегровано білінгову систему та «Бухгалтерію для України» в 
режимі он-лайн [7, с. 18]. 

Також стратегія цифровізації АТ «Хмельницькобленерго» включала в себе 
реалізацію наступних цифрових проєктів: 

– інтернет-магазин; 
– система контролю доступу та система контролю робочого часу 

працівників компанії; 
– персональний кабінет акціонера; 
– WEB базована статистика роботи кол-центру; 
– особистий кабінет з приєднання; 
– сервіс прийому показників приладів обліку побутових споживачів через 

SMS-повідомлення; 
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– впроваджено он-лайн механізм з прийому оплати та прийому показників 
приладів обліку побутових споживачів через системи терміналів; 

– система централізованого замовлення автотранспорту Товариства; 
– он-лайн механізм із прийому оплати та прийому показників через 

системи терміналів [7, с. 18]. 
За планом затвердженої інвестиційної програми АТ 

«Хмельницькобленерго» на 2022 рік [8] на цифровізацію підприємства 
заплпновано фінансування у розмірі 15479,81 тис. грн (без ПДВ), зокрема, на: 
ПЗ віртуалізації серверів; ліцензію БД SQL; сервіс підтримки обладнання Cisco 
тощо [8, с. 9].  

Таким чином, АТ «Хмельницькобленерго» поступово здійснює реалізацію 
стратегії цифровізації своєї діяльності як складової стратегії змін на 
підприємстві. Така діяльність потребує значних фінансових та часових 
інвестицій. Комплексний ефект від цифровізації підприємства буде 
відображатися на усіх напрямах діяльності АТ «Хмельницькобленерго»:  

– виробничий ефект охоплює збільшення технічного потенціалу 
використання нових енергетичних технологій. Однак, економічний потенціал їх 
залучення буде, як і раніше, залежати від темпів підвищення конкуренто-
спроможності енергетичних технологій і визначатися динамікою НТП і / або 
довгострокової цінової кон’юнктури; 

– економічний ефект буде характеризуватися зміною: 
а) постійних експлуатаційних витрат (витрат на оплату праці при зниженні 

чисельності персоналу або витрат на обслуговування обладнання при 
скороченні обсягів і термінів ремонтних робіт);  

б) змінних витрат (насамперед, витрат на паливо й енергію) при зміні 
обсягів і режимів виробництва й транспорту енергоресурсів за рахунок зміни 
внутрішнього попиту, втрат);  

в) капіталовкладень за рахунок: оптимізації використання існуючих 
виробничих і транспортних потужностей (підвищення продуктивності діючих 
родовищ, підвищення ресурсів використання обладнання діючих 
електростанцій з урахуванням нових методів діагностики); введення нових 
енергетичних технологій, які стають доступнішими і ефективними в ході 
цифрової трансформації; за рахунок зміни вимог щодо резервування 
потужностей з урахуванням аварійних і ремонтних простоїв обладнання; 

г) додаткової виручки від продажу енергетичної продукції при зростанні 
обсягів її виробництва в результаті застосування нових енергетичних 
технологій і цифрових рішень – в обсягах, затребуваних на зовнішньому й 
внутрішньому ринку. 

– соціальний ефект; екологічний ефект; макроекономічний ефект; 
накопичувальний ефект [9, с. 188, 190, 194]. 

Отже, удосконалення стратегії цифровізації АТ «Хмельницькобленерго» 
має мати системний та циклічний характер для ефективної реалізації стратегії 
управління змінами на підприємстві для підвищення конкурентоспроможності 
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компанії на енергоринку, відповідності до вимог цифрової трансформації 
енергетичної галузі України та Індустрії 4.0. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
За умов сучасної ринкової економіки важливим елементом ефективності та 

конкурентоспроможності підприємства є забезпечення високоякісного 
кадрового потенціалу. На основі проведення виваженої кадрової політики 
досягається відповідність персоналу підприємства його виробничим потребам.  

Визначення поняття «кадрова політика» сформувало навколо себе різні 
точки зору. О. В. Крушельницька і Д. П. Мельничук вважають, що «кадрова 
політика» – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму 
з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення 
оптимальних умов праці, його мотивації і стимулювання» [1, c. 6]. 

Згідно А. Маслоу, кадрова політика є «головним напрямом у роботі з 
кадрами, набором основних принципів, які підлягають реалізації кадровою 
службою підприємства» [2]. 

https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/energija/2021/Energia_03_2021_site.pdf
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_150.pdf
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_150.pdf
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_150.pdf
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2021/12/file20211213103602156.pdf
https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2021/12/file20211213103602156.pdf
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В. А. Стец, І. І. Стец та М. Ю Костючик вважають, що кадрова політика 
підприємства – «це цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні форми кадрової 
роботи, стилі її проведення в організації і плани використання робочої сили» [3, 
c. 124]. 

З даних визначень випливає те, що кадрова політика підприємства – це 
сукупність принципів, методів, форм, заходів і процедур із формування, 
відтворення, вдосконалення та використання персоналу, створення 
оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. Суб’єктом кадрової 
політики є керівництво підприємства, що проявляється у взаємодії з іншими 
підрозділами. Кадрова політика визначає основний шлях роботи з персоналом 
підприємства для створення професійних працівників, присутність яких 
сприятиме розвитку підприємства.  

Кадрова політика складається з наступних елементів: політика набору, 
відбору і розстановки кадрів; політика профорієнтації, адаптації та підвищення 
кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика управління службовим 
зростанням; політика стимулювання; соціальна політика [4, c. 119]. 

Кадрова політика підприємства повинна бути розрахована на тривалий 
термін і мати чітку спрямованість на розвиток людських ресурсів, 
вдосконалення кадрів, певну перспективу економічного, політичного та 
культурного росту суспільства.  

Мета кадрової політики – забезпечення балансу між потребами 
підприємства, вимогами чинного законодавства, станом ринку праці та 
процесів комплектування, збереження і розвитку працівників. На 
підприємствах розробляються методики управління персоналом, які містять 
нові вимоги до майбутніх менеджерів із персоналу: цілеспрямованість, 
масштабність, комунікабельність, здатність аналізувати та вирішувати 
комплексні проблеми, синтезувати рішення в умовах невизначеності й 
обмеженості інформації та ін., як наведено у рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зовнішні та внутрішні чинники формування кадрової політики 
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Згідно наукових досліджень учених на основі кадрової політики 
підприємств, виділяють її типи та класифікації за окремими ланками, які 
наведені в рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Типи кадрової політики 
 
Також, кадрова політика залежить від стилю керівництва, який формується 

під час взаємовідносин керівництва з персоналом. Згідно думок В. О. Храмова  
та А. П. Бовткут, «існує стільки стилів управління, скільки є підприємств і 
керівників» [5, с. 36] 

Стиль управління – це типові для менеджера пріоритети в управлінні, 
виборі форм і методів розв’язання управлінських завдань, управлінської 
взаємодії та ділової комунікації з підлеглими, колегами і вищим керівництвом 
[6, с. 31]. У суспільстві сформувалися три основних та один комбінований стилі 
керівництва – авторитарний, демократичний та ліберальний. 

Таким чином, очевидно, що у кожного керівника складаються певні 
стереотипи управлінської діяльності, які називають стилем керівництва. На 
стиль керівництва суттєво впливає тип влади в суспільстві. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

 
Сучасне бізнес-середовище перебуває в постійному турбулентному стані, 

що спонукає до розвитку економічної науки та формування нових парадигм, які 
актуалізують принципово нові ресурсні комбінації, стратегічні вектори 
розвитку діяльності, що, в свою чергу, забезпечує інвестиційну привабливість 
підприємств. Нові умови зовнішнього середовища, спричинені 
трансформаціями на шляху економіки, що базується на знаннях, вимагають 
перегляду існуючої моделі управління підприємством та її перебудови для 
забезпечення інноваційного розвитку на базі принципів економіки знань. У 
такому випадку підприємництво в процесі свого функціонування повинно 
враховувати не лише принципи інноваційної діяльності, але й принципи 
знаннєвої економіки [1, с. 327]. 

Поняття «інновація» означає нововведення, тобто впровадження нових 
форм організації праці й управління в систему підприємницької діяльності; це 
використання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів 
інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення 
соціально-економічної діяльності. 

Інноваційна система держави – це новий вид економічних та соціальних 
відносин, який безпосередньо ґрунтується на пріоритетному розвитку знань та 
нових технологій їх використання. Це – перехід до нового вигляду суспільних 
цінностей, коли знання створює матеріальну основу існування суспільства, а 
технології їх застосування створюють якісно новий вигляд благополуччя цілого 
суспільства. За основною оцінкою Світового економічного форуму, 
інтегральний індекс інноваційності економіки України (за 10-бальною шкалою) 
становить 5,7. 

Створення і впровадження інновацій – складний і досить ризикований 
процес. Складність його полягає у тому, що необхідно створювати такі засоби 
виробництва і праці, яких ще не існувало або модернізувати діючі, які повинні 
якісно перевершити відомі аналоги. Крім того існує певний ризик, оскільки 
невідомо, як сприйматиме споживач новий продукт, а якщо новий продукт буде 
впроваджено у виробництво, то невідома його адаптація та економічна 
ефективність. Стає очевидним, що інноваційний процес повинен бути 
продуманий від інноваційних ідей і створення відповідних підприємств та 
організацій до формування інноваційної політики підприємств та впровадження 
інноваційних проєктів. Інноваційні ідеї стають основою формування 
відповідних організацій, які повинні вирішувати певні проблеми у загальному 
ланцюгу проблем інноваційного процесу [2, с. 7]. 
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Варто відзначити, що науковці в економічній літературі виділяють три 
основних види інноваційного підприємництва:  

1. Інновація продукції, тобто процеси оновлення збутового потенціалу 
підприємства, що забезпечує життєздатність фірми, збільшення обсягу 
прибутку, розширення її частки на ринку, збереження клієнтури, закріплення 
незалежного становища, підвищення престижу, створення нових робочих місць 
та ін.  

2. Інновація технології ‒ процес оновлення виробничого потенціалу, 
спрямований на підвищення продуктивності праці, економію енергії, сировини 
та інших ресурсів, що, у свою чергу, дає можливість збільшити прибуток 
фірми, удосконалити техніку безпеки, провести заходи щодо захисту 
навколишнього середовища, ефективно використовувати інформаційні системи.  

3. Соціальні інновації ‒ загальний процес планомірного поліпшення 
гуманітарної сфери підприємства. Використання таких інновацій розширює 
можливості на ринку робочої сили, мобілізує персонал підприємства на 
досягнення поставлених цілей, закріплює довіру до соціальних зобов’язань 
підприємства перед співробітниками і суспільством загалом. 

Динамічний розвиток бізнес-середовища відбувається в конкретних 
економічних умовах, а також завдяки впливу системи багатьох чинників, які 
сприяють процесу розвитку, а з іншого боку, – уповільнюють їх.  

Сучасна економічна наука визначає підприємництво як особливий вид 
діяльності, що відображає виробничі відносини. Підприємництво є складним 
явищем, яке в практичній площині включає підприємницьке середовище, 
особистість підприємця та підприємницьку діяльність. Воно виконує багато 
важливих соціально-економічних функцій: забезпечення зайнятості, 
формування конкурентного середовища, підтримку інноваційної активності, 
пом’якшення соціальної нерівності. Від розвитку підприємництва залежить 
розвиток виробництва та функціонування цивілізованого ринку товарів і 
послуг. Відповідно, підприємництво – це здібність і рішучість по-новому 
використовувати фінансові ресурси та робочу силу з урахуванням наявних 
соціально-економічних умов та інноваційної підприємницької ідеї з метою 
повного задоволення потреб ринку і досягнення максимального прибутку.  

В Україні функціонування підприємництва відбувається в складних 
соціально-економічних та політичних умовах. Причина полягає в значній 
недосконалості ринкового середовища, яке перешкоджає ефективному 
господарюванню у власних і національних інтересах. Відповідно стимулювання 
в суспільстві ініціативи, амбіцій і винахідливості та використання ефективних 
систем оцінки й винагороди на мікрорівні визначатимуть інноваційний 
розвиток країни на основі підприємництва та його інноваційної форми [3, с. 
310]. 

В промислово розвинутих країнах саме малому підприємництву належить 
першість за масовістю і динамічністю структурних складових ринкового 
інноваційного потенціалу. Це в певній мірі пов’язано з тим, що великі 
підприємства з метою скорочення витрат та збереження позитивного іміджу 
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поширюють підтримку венчурних фірм або формують внутрішні венчури для 
виробництва інноваційної продукції. Відповідно, кількість та частка малого 
підприємництва вважається відображенням розвитку інноваційного 
підприємництва. 

Світовий досвід доводить, що країни з вищим рівнем економічних свобод, 
відповідно, мають вищий рівень розвитку підприємництва та вищі показники 
якості життя громадян. Загальна спрямованість стратегії реформ в Україні – 
зниження адміністративних бар’єрів, зменшення корупції, лібералізація 
підприємницького клімату та зниження вартості здійснення підприємницької 
діяльності у країні. Тенденції останніх десятиліть в світовій економіці 
засвідчують про зростання ролі інновацій та пришвидшення строків їх 
комерціалізації [4, с. 358]. 

В суспільстві поступово усвідомленим стало розуміння важливості 
підтримки та стимулювання розвитку підприємництва, яке в умовах 
глобалізації й загострення конкуренції в суттєвій мірі визначає соціально-
економічний стан країни. Саме інноваційна спрямованість підприємницької 
діяльності забезпечує не лише конкурентні переваги суб’єктам 
господарювання, а й сприяє економічному піднесенню держави, яка підтримує 
їх розвиток (рис. 1).  
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Визначальне значення підприємництва у інноваційному розвитку країни 
підкреслював і П. Друкер, який вважав неможливість існування підприємця без 
нововведень. Зокрема, зазначав, що «нововведення» є особливим інструментом 
підприємців, засобом, за допомогою якого вони і використовують зміни як 
сприятливу можливість для здійснення своїх задумів у сфері бізнесу та послуг 
[5, с. 96].  

Інноваційна політика повинна формуватися на законодавчій базі із 
відповідним матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням. Потрібні 
зміни до бюджетної політики щодо підтримки експортоорієнтованих 
підприємств, насамперед, тих, які впроваджують одні і ті ж базові інновації та 
нові технології. 

Отже, інноваційні процеси впливають на розвиток економіки, а високий 
рівень розвинутої економіки сприяє швидкому й ефективному впровадженню у 
виробництво інноваційних процесів. Позитивний вплив процесів інноваційної 
діяльності підприємства повинен проявлятися в забезпеченні виробництва 
конкурентоспроможної продукції, рості фондовіддачі, зниженні фондомісткості 
продукції, підвищенні продуктивності праці, поліпшенні якості продукції, 
зростанні рентабельності виробництва продукції і рентабельності підприємства. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЙОГО ЕТАПИ 
 

Світове економічне становище демонструє об’єктивну необхідність 
забезпечення інноваційного розвитку підприємства як передумови його 
стабільного положення у глобальному конкурентному середовищі. Для 
вітчизняних підприємств забезпечення інноваційного розвитку є, по суті, 
єдиною умовою їх виживання та потенційного виходу на світові ринки. 

Проблеми економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності в 
умовах інформаційно-технологічної революції можуть бути вирішені за 
допомогою ефективних стратегій інноваційного розвитку. В умовах 
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динамічного розвитку ринкового середовища, в якому функціонує 
підприємство, єдиним правильним напрямом розвитку підприємства 
залишається інноваційний.  

Під інноваційною стратегією, як правило, розуміють погоджену сукупність 
інноваційних рішень, що здійснюють визначальний вплив на діяльність 
підприємства.  

Інноваційна стратегія забезпечує ефективну динаміку розвитку процесу 
відтворення на підприємстві. Інноваційну стратегію визначають як 
взаємозв’язаний комплекс дій задля забезпечення умов тривалого виживання і 
розвитку підприємства на ринку на основі створення і впровадження інновацій. 
Її головні завдання:  

– ефективний розподіл і використання наявних ресурсів і можливостей, 
необхідних для розвитку на основі інновацій і інноваційної діяльності 
(потенціалу інноваційного розвитку);  

– адаптація до змін умов зовнішнього середовища шляхом пошуку нових 
способів і сфер реалізації потенціалу підприємства, приведення у відповідність 
внутрішніх можливостей розвитку до зовнішніх, які генеруються ринком [1, с. 
250]. 

Розглядаючи детальніше особливості формування (розробки) інноваційної 
стратегії розвитку підприємства, можна виділити три рівні узагальнення [2, с. 
272]: 

1) корпоративний, на якому розробляються загальні засади інноваційної 
стратегії як складової загальноекономічної стратегії розвитку (поряд з 
маркетинговою, кадровою, фінансовою, технологічною та іншими складовими), 
проводиться її взаємне узгодження з іншими функціональними стратегіями. 
Особливу увагу слід приділяти взаємному узгодженню інноваційної, 
маркетингової та фінансових стратегій, які, власне, і визначають успіх 
інноваційної діяльності, у тому числі товарних інновацій;  

2) бізнес-рівні, що передбачає розробку в межах інноваційної стратегії 
заходів щодо розроблення й упровадження інновацій для кожної зі стратегічних 
зон господарювання (для кожного з бізнес-проєктів, які охоплюють окремий 
ринок, його сегмент чи нішу або окрему товарну групу). На цьому рівні 
приймають стратегічні рішення щодо модифікації існуючої товарної 
номенклатури й товарного асортименту, які передбачають генерування ідей 
нових (модифікованих) товарів і їх відбір, розроблення задуму товарів і 
перевірку;  

3) власне товарний рівень, на якому розробляють товарну інноваційну 
стратегію і маркетингові програми з просування кожної з товарних інновацій (у 
межах окремих бізнес-проєктів) на ринку. Вони містять: аналіз поточної 
маркетингової ситуації на ринку і перспектив її розвитку, аналіз ринкових 
позицій і перспектив підприємства та його продукції (як традиційної, так і 
нової), детальний опис комплексу маркетингу для кожної асортиментної групи і 
товарної одиниці. 
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Розробка стратегії включає в себе процес аналізу та визначення 
стратегічних орієнтирів на ринку, які коригуються і знаходять своє 
відображення у формі різних стратегічних програм та проєктів.  

Інноваційна ціль як складова загальних стратегічних цілей є бажаним 
результатом діяльності організації (конкретних виконавців і відповідальних 
керівників) у вигляді певного (визначеного) нововведення, яке реалізується в 
обмежені строки з обмеженими ресурсами та спрямоване на якісний 
(радикальний) розвиток організації. Управління інноваційним розвитком 
підприємства не обмежується лише визначенням цілей інноваційної стратегії, а 
потребує оцінки можливостей фірми щодо їх реалізації. Тому вибір і реалізація 
інноваційної стратегії залежить від стану інноваційного потенціалу, 
формування якого може здійснюватися за рахунок компонентів і елементів 
внутрішнього середовища організації.  

Набір ресурсів (фінансові, матеріальні, інформаційні, соціальні), якими 
володіє організація, формує її інноваційний потенціал та характеризує 
готовність до систематичного інноваційного розвитку, а, отже, впливає на 
структуру та напрями інноваційної стратегії.  

Саме ресурсний набір визначає етапи інноваційного розвитку підприємств, 
зокрема, М. Є. Рогоза [3, с. 91-96] виокремив етапи інноваційної стратегії 
підприємств: 

1) соціально-психологічний етап – базовий елемент формування будь-
якого типу стратегії інноваційного розвитку, який передбачає наявність в 
організації професійних кадрів, необхідних знань та інформації, досвіду, 
мотивації та стратегічного інноваційного мислення; 

2) соціально-психологічні інновації можна також окреслити як 
психологічну готовність підприємства до нововведень та як систему методів 
щодо формування зацікавленості колективу в інноваційних перетвореннях без 
якої всі інші етапи не будуть достатньо ефективними;  

3) інновації організаційно-управлінського етапу можна визначити як 
сукупність рішень, методів, форм організації діяльності та управління, що 
відрізняються від діючих на підприємстві своєю новизною для даної 
організації;  

4) маркетинговий етап формування інноваційної стратегії відбувається за 
рахунок маркетингових інновацій та передбачає використання новітніх 
технологій та нових ідей щодо створення товарів, послуг та технологій, які 
найкраще сприяють досягненню мети організації;  

5) економічний етап інноваційної стратегії характеризується змінами в 
фінансовій, бухгалтерській та інших сферах економічної діяльності 
підприємства, новими методами, показниками;  

6) виробничий етап пов’язаний з розробкою або модифікацією способів 
виробництва, а, отже, визначається виробничим потенціалом організації, який 
характеризує здатність до стабільної виробничої діяльності в межах обраної 
стратегії за умов складного і мінливого зовнішнього середовища;  
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7) науково-технічний етап пов’язаний з наявністю на підприємстві 
науково-технічного потенціалу, який визначається рівнями розвитку науково-
технічного кадрового потенціалу, дослідно-експериментальної бази, 
нематеріальними активами вже виконаних НДДКР, науково-технічних патентів.  

Наведена послідовність етапів дозволяє охопити найважливіші складові 
діяльності підприємства, які стосуються: розробки та реалізації стратегії 
розвитку і поведінки у зовнішньому середовищі, розробки та реалізації 
стратегії по відношенню до продукції, яку створює підприємство, розробки та 
реалізації стратегії по відношенню до персоналу організації, розробки та 
реалізації стратегії по відношенню до вироблених цілей підприємства. 
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INNOVATIONS IN TOURISM 
 

Innovation is the discovery path to the introduction of scientific achievements, 
advanced experience in the fields of management, labor organization, and 
technology. In fact, tourism is one of the important sectors of the economy of any 
country. In several countries it is among the primary sources of income; Island States 
of Macao (89.5 %), Antigua and Barbuda (75.8 %), Anguilla (71 %), Aruba (70 %), 
Maldives (61.3 %), Seychelles (54.5 %), and Bahamas (53.6 %). The touristic sphere 
certainly affects any continent, state or city as tourism is an interbranch sphere of the 
economy, which encompasses not only accommodation facilities, but also 
transportation, communications and much more. Given the successful development, 
tourism brings certain advantages, with which its importance for the economies of 
different countries and for our republic in particular is related.  

Innovations and creativity in tourism are systemic events that have a qualitative 
novelty, leading to many positive developments in the industry. On one hand, the 
innovation process receives its recognition through the tourist market and the degree 
of customer satisfaction. On the other hand, mainly due to the adoption of joint 
decisions by tourism organizations and management bodies of different levels. The 
introduction of innovations in tourism is influenced by the economic factors in a 
particular country, the social status of the population, national legislation, as well as 
intergovernmental and international agreements. Therefore, there are several reasons 
for introducing touristic innovations: saturation of many classical and traditional 
directions, danger of a large loss of market share in inbound tourism, increased 
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competition and increased supply, technological revolution and expansion of the field 
of application of information technologies, and the transition from the supply 
economy to the demand economy.  

Innovative activities and inventions in the touristic sphere include:   
– Implementing changes to the existing tourist products (aimed at improving 

the quality of services, as well as changing the consumer properties of the tourist 
product) or creating a qualitatively new tourist product (using innovative forms of 
marketing, planning and design).  

– Introduction and use of innovative technologies in the hotel industry: 
management systems, booking,  online communication with business partners and 
potential clients, virtual tours, teleports,  smart home (The innovative hotel with solar 
panels on the roof for heating water, wind generators for power generation, window 
glass from recyclable material, and  with furniture designed and made from 
recyclable material. The finish uses non-toxic paints. The food waste is processed 
into fertilizers. In addition there is no staff in the hotel and its functions are 
performed by the computer service system), use of smartphones to pay for services, 
smart mirror with interactive menus, online consultants, «intellectual» numbers, 
electronic receptions, etc. 

– Introduction and use of innovative technologies in the culinary industry: the 
use of new types of food raw materials, use of innovative process equipment; use of 
innovative technologies for storage and prolongation of shelf life of products, and 
application of innovative technologies in the sale of products, customer service, etc.  

– Introduction and use of innovative  technologies in the transportation services 
for tourists: use and introduction of new transportation including all the latest 
technical achievements, use of the latest technologies for servicing tourists at railway 
stations and airports, as well as during  transportation, introduction and use of new 
booking systems, passenger registration and services, bonus programs, etc.  

– Introduction and use of innovative technologies in the field of travel insurance 
for tourists: the use of new innovative programs for insurance of tourists developed 
by the insurance companies.  

– Introduction and use of innovative technologies in excursion services for 
tourists: the use of innovative technologies in the development and creation of an 
excursion product, technical innovations on excursions, scanans, Military Historical 
Sites (Military-Historical reannactment of events such as a reannactment that takes 
place every year in Daugavpils  –  taking the fortress), thematic, ethnographic 
reconstructions with the use of interactive and animation methods, master classes, 
game elements, theatrical. Virtual tours, city-quest, photosprint, extreme excursions, 
adventures, corporate, career-oriented, etc. The use of audio guides, radio guides for 
GPS guides and other innovative equipment for excursions. 

– Introduction and use of innovative technologies in the work of tourist firms: 
the introduction of innovations related to the development of tourism business in the 
system and management structure, personnel policy, introduction of modern forms of 
accounting, economic planning of the firm, the reconstruction of old and the creation 
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of new tourist products, automated sales management, booking and selling tours 
online, in other word, a new manager.  

– Introduction and use of marketing innovations: creation of qualitatively new 
websites of travel agencies: providing accurate and best information, internet-
representative offices, online booking systems and services for tourists, online 
payment systems, demonstration on the sites of «virtual tours», online 
communication in real time, the creation of internet offices and online stores. 
Delivery of advertising at a qualitatively new level, market research based on new 
information technologies; effectively use social networks for advertising purposes, 
etc. 

With the integrated coordinated actions, there will be a positive effect in the 
development of the tourist industry. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Розвиток є необхідною умовою управління, виробничої, фінансово-

економічної, техніко-технологічної діяльності підприємств. У динамічному 
середовищі все більшого значення набуває процес розвитку підприємства, 
основними його принципами вважаються стабільність, своєчасність, 
адекватність зовнішнім умовам тощо. Кожен суб’єкт господарювання досягає 
ефективних та оптимальних змін з мінімальними зусиллями, спрямованими на 
досягнення цілей і стратегій підприємства. Незважаючи на це, 
багатофункціональні середовища вимагають узгодженості з конкретними 
цілями, спрямованими на досягнення комплексних результатів. 

У сучасному ринковому середовищі, що швидко змінюється, конкурентна 
перевага швидко зменшується, тому для досягнення цілей і завоювання 
стабільної позиції на ринку успіх великого, середнього та малого бізнесу 
вимагає забезпечення стійкої конкурентної переваги. 

Українська економіка та підприємницька діяльність мають підвищити 
конкурентоспроможність продукції і послуг та стати структурним елементом 
нової системи економічних відносин, підвищуючи тим самим ефективність 
використання ресурсів, продуктивність, технологічний потенціал та розвиток 
національного виробництва [4]. 

Сучасний розвиток економіки України – це парадоксальний процес 
формування та розвитку нових суб’єктів господарювання великого, середнього 
та конкурентоспроможного малого бізнесу. 

Інноваційний розвиток підприємства – це процес управління, заснований 
на пошуку та використанні нових шляхів реалізації потенціалу підприємства за 
умов мінливого середовища в межах обраної місії та прийнятих заходів 
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стимулювання, пов’язаних із модифікацією існуючих та нових ринків. 
Характеризується виробництвом і розробкою нових технологій, комплексною 
механізацією та автоматизацією, хімією, електрифікацією [2]. 

Основні види інноваційних компаній [3]:  
1) продуктова інновація, тобто процес оновлення збутового потенціалу 

підприємства, забезпечення життєздатності підприємства, збільшення 
основного прибутку, розширення частки ринку, утримання клієнтів, 
закріплення незалежної позиції, підвищення престижу, створення нових 
можливості працевлаштування тощо; 

2) технологічна інновація – процес оновлення виробничих потужностей з 
метою підвищення продуктивності праці, економії енергії, сировини та інших 
ресурсів, тим самим збільшення прибутку підприємства, підвищення безпеки, 
вживання заходів щодо захисту навколишнього середовища та ефективного 
використання інформаційних систем; 

3) соціальні інновації – загальний процес системного вдосконалення в 
гуманітарній сфері бізнесу. Використання цих інновацій розширює можливості 
на ринку праці, мобілізує працівників компанії на досягнення поставлених 
цілей, підвищує довіру до соціальних зобов’язань компаній перед працівниками 
та суспільством в цілому. 

Не менш важливими є напрямки розвитку інноваційних компаній: 
– необхідність оновлення технології виробництва та забезпечення 

інноваційного розвитку; 
– кордон є відносно відкритим, змінюючи фактори виробництва та 

будівельні фактори в процесі регіонального відтворення факторів іноземного 
капіталу, що не допускає надання деформації структури як національної, так і 
регіональної економіки; 

– наслідки значних інституційних змін, зумовлені стрімким формуванням 
системи приватної власності, не супроводжувалися розробкою відповідних 
заходів державного та громадського контролю за їхньою діяльністю. 

Слід вважати, що формування інноваційної системи невіддільне від 
активної участі держави, а роль держави у формуванні інноваційної економіки 
набагато важливіша за регулювання традиційної економічної політики. 

Зазвичай, для того, щоб покращити авторитетність свого підприємства 
роботодавець вводить нововведення у сфері виробництва продуктів чи послуг, 
цим самим приваблюючи нових клієнтів на ринку. Але такий процес є досить 
важким (обов’язково проводиться моніторинг ринку) та ризикованим. Тому 
сама структура будь-якого підприємства має бути гнучкою та динамічною для 
того, щоб швидко реагувати, вирішувати проблеми, виконувати основні 
завдання та досягати основних цілей. 

Динамічне середовище вимагає від компаній постійно змінювати свої 
організаційні структури, щоб пристосувати їх до нових ринкових умов та 
потреб споживачів. Елементи управління зазвичай застосовують зміну 
технологій та виробництва продукції або ж спосіб надання послуг. Важливою 
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роллю для підприємства є зміна стратегічного курсу та перехід до нових систем 
та планів, оскільки вони створюють різні організаційні зміни на підприємстві. 

При запровадженні організаційних змін варто виробити осмислене 
ставлення до взаємозв’язків стратегічного, оперативного та тактичного планів, 
сформованих та заміщуючих працівників підприємства. 

Утворення багатьох малих підприємств стало фактором ендогенних 
факторів ефективності їх розвитку [1]. Якщо в загальному говорити про мале 
підприємництво, то воно є невід’ємною складовою будь-якої системи 
господарювання незалежно від її рівня розвитку, навіть було доведено, що мале 
та велике підприємництво не протиставляється одне одному, вони взаємодіють. 

Одна з найважливіших категорій ринкової економіки, що характеризує 
здатність та ефективність пристосування підприємства до ринкових 
конкурентоспроможних цін середнього класу, це і є конкурентоспроможність 
успіху підприємства. 

Поліпшення конкурентних позицій підприємств – запорука успішної 
глобальної конкурентоспроможності держави на міжнародному ринку. Тому 
роль підприємництва в основному виступає як каталізатор економічного 
розвитку. Ефективний розвиток інноваційних підприємств в Україні може бути 
досягнутий лише за умови формування відповідного механізму управління 
інноваційно-підприємницькою інфраструктурою, що враховує особливості всіх 
типів інноваційних структур. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 
Інноваційні технології – це частина людського життя. Пам’ятаймо, що 

сьогоднішня інновація – це завтрашнє майбутнє, тому сфері послуг та 
гостинності потрібно йти в ногу з часом. Технологічний прогрес відбувається 
дуже швидко і у час, коли ми стоїмо на порозі третьої індустріальної революції, 
зорієнтованість на покупців, покращення і пришвидшення якості 
обслуговування має стати першим пріоритетом. Виконання цих цілей 
неможливо уявити без сучасних технологій.  
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Щоб встигнути за швидкоплинними потребами ринку і максимально 
використовувати можливості зовнішнього середовища, підприємствам потрібна 
постійна робота над новими продуктами, технологіями, відносинами з 
навколишнім світом. Ключем до вирішення цих завдань є інноваційна 
діяльність, яка в сучасних умовах стає основою конкурентних стратегій. Зміни 
в зовнішньому середовищі постійно створюють ґрунт для інновацій, оскільки 
з’являються все нові можливості задоволення потреб споживачів готельних 
послуг. 

Роботи у готелях. Можна виділити дві основні категорії ботів: 
компаньйонські боти і боти завдань. Категорія робота-компаньйона насправді 
дуже цікава і швидко розвинулася протягом минулих років. Ці роботи можуть 
привітати гостей мелодією під час реєстрації або зробити фотографію з місця 
події тощо. Вони існують, щоб розважити. Боти на основі завдань – це ті, що 
використовуються для здійснення постачання в готелях, для перевірки сигналів 
вай-фай і для вибору пунктів для персоналу. Ці боти мають задану мету, 
зазвичай, обмежену кількома функціями. Все ще досить складно уявити роботів 
скрізь. Але так як кожен бот розвивається, щоб зробити більше, ніж просто 
обмежений набір завдань, ми можемо спостерігати прогрес.  

З кожним роком на ринок виходять цікаві технологічні новинки [1]. 
Лідерами по використанню штучного інтелекту у сфері послуг є США, Японія, 
Китай та Сінгапур. Зараз роботи не тільки можуть виконувати функції 
доставки, але й бути консьєржами, асистентами, перекладачами. З’являються 
готелі, які обслуговуються лише за допомогою технологій. У 2015 році відкрив 
свої двері перший у світі такий готель Henn-naHotel (в перекладі означає 
«Дивний готель»), де клієнтів обслуговують роботи, розташований в Нагасакі 
(Японія).  На території готелю боти надають інформацію, послуги реєстрації, 
послуги зберігання, а також моніторинг приїзду та виїзду, за технологією, 
включаючи розпізнавання голосу та обличчя. На сьогоднішній день чат-боти є 
одним з найпоширеніших способів використання роботів в індустрії 
гостинності. Вони можуть бути використані для забезпечення основного 
обслуговування або для більш складних завдань, таких як бронювання готелів 
або польотів. Чудовим прикладом цього є SnatchBot – перший в світі магазин 
чат-ботів, що надає безкоштовні і готові до використання шаблони для 
широкого переліку сфер, які включають служби підтримки клієнтів, сфери 
подорожей, туризму та електронної комерції.            

Голосові помічники, які широко просувалися в рамках виставок побутової 
техніки, є ключовою областю, в якій готелям необхідно розвиватися. Гості 
звикли мати послуги, які активуються голосом. Найбільш поширеними 
прикладами є Amazon з програмним забезпеченням розпізнавання мови Alexa, 
Microsoft Cortana, Siri або Google Assistant. Плануючи наступне оновлення 
технологій, готелю обов’язково потрібно взяти до уваги ці тенденції.  

Біометрична автентифікація. Біометрія – це ще одна ключова технологія, 
яка постійно вдосконалюється і знаходить своє місце в багатьох галузях. 
Біометричні системи контролю доступу роблять приміщення більш безпечними 
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для гостей і дозволяють запобігти зловживанню кримінальними елементами. 
Після впровадження цієї системи готельна індустрія зможе виконувати керівні 
принципи, які вимагають суворіших процедур ідентифікації під час реєстрації. 

Розумний багаж – це одне з кращих досягнень у галузі технологій 
подорожей. Він допоможе заряджати пристрої під час тривалих подорожей, 
відстежувати багаж і навіть запобігати крадіжці. У найпростішому вигляді 
розумний багаж – це будь-яка сумка або валіза, що містить високотехнологічні 
можливості, такі як: заряджання пристрою, відстеження GPS, електронні замки, 
віддалені елементи керування додатками, з’єднання Bluetooth, вай-фай 
підключення, електронні ваги. Попри всі очевидні переваги, існують й виклики. 
Проблема в тому, що більшість розумного багажу живиться від літійіонних 
акумуляторів, які, як відомо, є небезпекою для пожеж, особливо, на літаках.   

Розширена (доповнена) реальність у туризмі. Нові додатки для мобільних 
пристроїв надають корисну інформацію, навігацію, посібники та переклади. 
Сектор гостинності був одним з перших, хто впровадив розширену реальність, 
створюючи всебічні тури по номеру з деталями проживання, цінами, 
інтерактивними картами стін, тощо. Найчастіше ресторани використовують 
доповнену реальність у кілька способів. Це нові меню ресторану з 
інтерактивним переглядом кожної страви на 360 градусів, правильним розміром 
порції та інгредієнтами; це ігри та квести, а також навігаційна допомога зі 
спеціальними мобільними програмами, що за допомогою розширеної 
реальності надає інформацію про ресторани, кафе та бари поруч [2]. 

Роботи та інфрачервоні сенсори. В деяких готелях, таких як бутік-готель 
Aloft Cupertino, вже існують роботи, що доставляють до дверей гостя будь-які 
предмети, замовлені через рум-сервіс. Система дозволяє полегшити персоналу 
постачання продукції гостям та урізноманітнити перебування у закладі.  

Для зведення до мінімуму непорозумінь, пов’язаних з хаус-кіпінгом тепер 
персонал готелю може скористатися більш інноваційним підходом, 
використовуючи інфрачервоні сканери, які фіксують теплоту від тіла в кімнаті і 
повідомляють персоналу, що кімната в даний час зайнята.  

Розумні ключі. Інтелектуальні системи доступу до приміщень дозволяють 
гостям розблокувати двері, провівши телефоном через блокувальну панель на 
дверях, як це було зроблено у готелях мереж Sheraton, Weston, «W» та Hilton. А 
у готелі Nine Zero у Бостоні встановили систему доступу до президентських 
апартаментів через сканування райдужної оболонки замість карт-ключів.  

Зараз технічні інновації в туризмі стикаються із багатьма викликами та 
пропри всі негаразди стараються стати кращими. Індустрія туризму твердо 
стоїть на чотирьох китах: житло, транспорт, харчування та туристичні 
пам’ятки. Сучасні технології можуть допомогти і вдосконалити кожен із цих 
секторів.  

З кожним роком все більше готелів беруть у помічники роботів, а то й 
довіряють цілі готелі в управляння цих розумних машин. Поряд із ботами 
впевнено крокує доповнена реальність, яка не залишає осторонь ні дітей, ні 
дорослих. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ IT-СТАРТАПІВ 

 
Сфера програмного забезпечення та ІТ-послуг лідирує у світовій 

економіці. Початок її становлення припадає на 80-ті та 90-ті роки минулого 
століття, проте, темпи її розвитку лише збільшуються. Україна є однією з 
найбільш інвестиційно привабливих країн як для світових гігантів (наприклад, 
компанії Google, Apple, Microsoft, Oracle, SAP), що прагнуть створювати свої 
офіси в нашій державі або ж наймати українських ІТ-спеціалістів, так і для 
різноманітних інвестиційних фондів, які шукають інноваційні стартапи, що 
можуть принести значні доходи у майбутньому. 

Нині ІТ-індустрія становить собою не лише сферу написання програм, 
сайтів або ж системного коду, а й опановує частково нові технології: NFT, 
системи володіння віртуальною власністю (як от Decentraland ), що обов’язково 
віднайдуть своє призначення, враховуючи значну цифровізацію людства. Хоча 
вагомий вплив найбільших гравців ІТ-ринку все ще відчувається, проте, світові 
тенденції чітко демонструють, що невеликі компанії та молоді креативні 
спеціалісти здатні створювати успішні проєкти з нуля, залучаючи кошти 
інвесторів та демонструючи шалені темпи розвитку. 

Значну зацікавленість молодих та креативних осіб в галузі інноваційних 
комп’ютерних розробок демонструє кількість підприємців та спеціалістів в цій  
царині. Наприклад, станом на 2018 рік в Україні нараховувались 154 тис. ФОП, 
які працюють у сфері ІТ, що демонструє зростання цієї галузі порівняно з 2017 
роком аж на 23 % проти 125 тис. в 2017 р. [1]. Станом на грудень 2021 року в 
Україні нараховується вже понад 250 тис. таких ФОП, що є рекордним 
зростанням. 

Однією з важливих особливостей ІТ-сфери є її здатність до підвищення 
інвестиційної привабливості регіону загалом. Для прикладу, найбільші темпи 
росту ІТ-галузі у 2018 році продемонстрували Черкаська, Полтавська та 
Хмельницька області, в кожній з яких кількість ІТ-спеціалістів зросла майже на 
третину. Також незмінними лідерами на ринку ІТ-послуг залишаються місто 
Київ та Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська області. І саме ці 
області демонструють найвищий рівень залучення інвестицій, як іноземних, так 
і українських (рис. 1). Причому в деяких з них, наприклад, у Львівській, ІТ-
сфера є однією з основних галузей, що формують бюджет регіону. 

https://thinkmobiles.com/blog/augmented-reality-tourism/
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Ще однією характеристикою успішності української ІТ-галузі в залученні 
іноземних коштів є невпинний ріст об’єму інвестицій. Наприклад, в 2018 році 
це число сягало 323 млн дол., в 2019 році вже 544 млн дол., а в 2020 році аж 571 
млн дол. Причому понад 60 % цих коштів залучили лише 4 українські глобальні 
компанії: GitLab, Creatio, Restream, airSlate. До того ж компанію GitLab 
міжнародні інвестори оцінюють в 6 млрд дол., що робить її однією з 
найуспішніших українських компаній за весь час. 

Рис. 1. Лідери за залученням прямих іноземних інвестицій до України в 
2019 році 

 
Успішними стають і невеликі проєкти, які або ж поглинаються більшими 

компаніями, або продовжують розвиватись за рахунок інвестицій. До прикладу, 
молодий стартап-агрегатор вакансій Hotwork був куплений уже успішною 
українською компанією пошуку роботи Jobble, в той час як інший український 
додаток Reface.ai в серпні 2020 року зайняв перше місце в App Store в світі, 
набравши понад 70 млн завантажень, а вже в грудні 2020 року вони змогли 
залучити понад 5,5 млн дол. інвестицій від фондів TQ Ventures та Adventures 
Labs [2]. Серед найбільш успішних стартапів 2021 року можна виділити SOC 
Prime – проєкт, що працює над запобіганням кібератакам та встиг залучити 11 
млн дол. інвестицій,  Let`s Enhance – платформа для обробки зображень, що 
отримала 3 млн дол. інвестицій, Awesomic – дизайн-платформа, що залучила 
понад 2 млн дол. інвестицій [3]. 

Важливість залучення нових інвестицій в українську ІТ-галузь полягає в її 
перспективності та важливості. Як і у всьому світі загалом, попит на ІТ-
продукти перевищує пропозицію, тому ще найближчі декілька років ця сфера 
буде невпинно розвиватись та залучати нових спеціалістів та нові кошти. Окрім 
того, вже зараз за перші три квартали 2021 року вона сформувала 38 % усього 
експорту послуг України, що становить 4,84 млрд дол. У 2020 році за цей ж 
період частка складала лише 24 %, або ж 3,59 млрд дол. За весь 2021 рік ІТ-
галузь дійшла до оцінки експорту в 6,8 млрд дол. з фіскальними 
надходженнями для держави у розмірі 23,5 млрд грн, в той час як частка 
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експорту комп`ютерних послуг становить 2,7 % ВВП [4]. Якраз тому для 
України сьогодні є максимально важливим подальший розвиток ІТ-галузі та 
залучення в неї інвестицій. Окрім створених вже особливих умов у вигляді 
спрощеного оподаткування або ж можливості он-лайн-реєстрації бізнесу, 
необхідно провадити політику державного захисту усіх інвесторів, а особливо 
тих, які планують працювати саме з ІТ-сферою. В такий спосіб держава може 
не лише розвивати окрему галузь, а й створювати абсолютно нову, інноваційну 
модель економіки, що застосовується вже деякими провідними європейськими 
та азійськими державами. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНІ 

 
В сучасній ринковій економіці та за великої конкуренції між 

підприємствами, жорстоку боротьбу можуть витримати ті організації, які здатні 
надати своїм споживачам високоякісне обслуговування. Щоб зайняти міцну 
конкурентну позицію на ринку, підприємству необхідно декілька головних 
факторів: 

– виробництво якісної та конкурентоспроможної продукції; 
– продуктивне використання ресурсів; 
– ефективна маркетингова стратегія та налагоджена система управління 

персоналом. 
Кожен з цих факторів вносить свій позитивний вклад у конкурентну 

стратегію підприємства та впливає на формування ринку в цілому. Але 
останнім часом багато уваги приділяється саме організаційній структурі.  

Система управління – це головний механізм компанії, без якого вона не 
зможе існувати та функціонувати належним чином, а тим більше, приносити 
прибуток та успіх. Є три основних методи управління, які використовуються і в 
наш час: адміністративний, економічний та гуманістичний. На думку 
менеджерів та психологів, останній метод є найефективнішим в сучасних 
реаліях, адже дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного робітника та 
розкрити його потенціал, застосувати необхідну систему стимулювання, 
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вислухати ідеї щодо подальшого розвитку організації, і, таким способом, 
скоротити плинність кадрів, що піде лише на користь фірмі.  

На українських підприємствах довгий час не надавали значення 
важливості системи управління персоналом, зарубіжні методики не 
приживалися, переважав адміністративний метод з повним підкоренням 
нижчих ланок та економічний метод з матеріальним заохоченням преміями. 
Лише за останні 6-7 років, завдяки процесам міжнародної інтеграції бізнесу, 
керівники почали фактично вивчати новітні підходи до управління колективом 
або окремими працівниками, розробляти свої методи, підлаштовуючи їх саме 
під свій персонал, фірму та менталітет країни. Результати не змусили себе 
довго чекати – індекси вартості робочої сили у середньому по економіці 
України (якщо брати 2010 рік як базовий) стрімко зростали, відповідно, у 2015 
р. показник становив 188,5; 2016 р. – 198,7; 2017 р. – 268,3; 2018 р. – 327,4; 2019 
р. – 391,5; 2020 р. – 445,8, а коефіцієнт плинності кадрів по всій Україні 
зменшився з 0,024 у 2019 році до 0,021 у 2020 році [2].  

У 2020 році у зв’язку з пандемією Covid-19 та переходом підприємств 
малого, середнього та великого бізнесу на роботу он-лайн чимало управлінців 
зіштовхнулися з проблемою правильної та ефективної організації праці на 
кожному її етапі. Завдяки цьому було введено у випробування багато 
інноваційних персонал-технологій, які довгий час ігнорувалися керівництвом, 
утім, вони вже встигли показати успішні результати. Розгляд змін слід почати з 
процесу пошуку та відбору персоналу, що стало досить актуально у часи 
карантину, коли кількість безробітних збільшилася, проте, не кожен кандидат 
мав необхідні для посади soft та hard skills.  

До рівнів організаційної структури було запроваджено 3 методики найму 
кадрів. Перша – хедхантинг, тобто пошук дійсно висококваліфікованих 
фахівців вищого рівня, зазвичай переманювання у конкурентів, проведення 
кількох співбесід для виявлення кваліфікації, рис характеру та переконання 
працювати саме у даній фірмі (за статистикою платформи Make it in Ukraine 
лише для 2,5 % кандидатів висока зарплата є головною, інші ж шукають як 
матеріальні, так і нематеріальні бонуси, а також слідують власним мотивам при 
виборі роботи) [4]. Друга – Е-рекрутинг, підбір середньої ланки: попередньо 
рекрутер розміщує інформацію про вакансію у ЗМІ чи на відповідних 
платформах, ретельно відбирає електронні резюме, аналізує сторінки 
кандидатів у соціальних мережах, відгуки від попередніх роботодавців та надає 
згоду на співбесіду з керівниками [4]. Третя – скринінг, тобто підбір технічних 
працівників: розглядаються загальні характеристики (вік, стать, освіта, досвід 
роботи і т.д.), не проводячи перевірки кваліфікації, навичок чи психологічних 
тестів [1]. Дійсно зекономити час при рекрутингу персоналу дозволяє 
діджиталізація всіх етапів відбору: розміщення вакансій на сайтах пошуку 
роботи, у соціальних мережах, ЗМІ; розгляд електронних резюме; 
автоматизований відбір кандидатів за допомогою рекрутингових програм 
(наприклад, Breezy HR, E-Staff Recruiter, Zoho Recruit, Linked In Soft; українські 
розробки – Hurmaі Clever Staff) [4].  
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Наступний етап найму персоналу – проведення співбесіди. Співбесіду 
останнім часом також проводять он-лайн у різних форматах. Цікавим 
нововведенням є кейс-інтерв’ю, що дає можливість проводити співбесіду 
одразу з багатьма претендентами. Зазвичай кейс-інтерв’ю розраховане на 2 
години та на кілька команд, в кінці кожна команда презентує своє рішення. За 
допомогою цього методу можна перевірити одразу дуже багато навичок та рис 
характеру, таких як співпраця з командою, вміння брати відповідальність за 
виконану роботу, лідерські якості, критичне та аналітичне мислення, навички 
самопрезентації тощо.  

Після прийняття на роботу працівників треба навчати та постійно 
підвищувати їх кваліфікацію. Для цієї мети застосовують такі методики, як 
Elearning – навчання дистанційно за допомогою електронних книг, відео-уроків 
та он-лайн-курсів (на платформах Coursera, Udemy, Course Craft та інших); 
тренінг – практичні вправи для обміну досвідом між працівниками та 
відпрацювання навичок; коучинг – мотивування працівників до розкриття 
власного потенціалу та ідей. Надалі персонал необхідно стимулювати до 
роботи як матеріально (наприклад, разова винагорода для родини працівника – 
збільшує довіру підлеглого до керівника), так і морально (гейміфікація 
робочого процесу – впровадження рейтингів чи т. зв. achievements для 
найзавзятіших працівників, що змагаються). Для полегшення та пришвидшення 
роботи компанії було введено лізинг працівників (залучення персоналу ззовні 
для усунення тимчасових проблем або на довгий строк для переймання досвіду) 
та аутсорсинг (передача певних функцій спеціалізованій компанії для 
виконання на території роботодавця) [1].  

До інноваційних методів управління персоналом можна віднести такі 
методи:  

а) підбір персоналу – це ретельний відбір претендентів на запропоновану 
посаду для того, щоб отримати кращих працівників, які допоможуть 
розвинутися компанії;  

б) оцінка діяльності – це процес встановлення рівнозначності між 
вимогами посади та характеристиками працівника; 

в) навчання персоналу – це підвищення за допомогою тренінгів та 
семінарів кваліфікації персоналу;  

г) система винагород – це мотивація персоналу за допомогою заохочень та 
винагород;  

д) управління кар’єрою – досягнення цілей у кар’єрному зростанні.  
Перший метод характеризується послідовністю та ефективністю процесу 

найму та підбору персоналу. У свою чергу, він сприяє більш структурованому 
процесу підбору та найму працівників, визначає найбільш придатних 
кандидатів на робоче місце.  

Другий метод допомагає регулярно оцінювати своїх працівників з двох 
поглядів: по-перше, з погляду досягнутих ними результатів; по-друге – завдяки 
чому вони цього досягли та як можуть бути поліпшені отримані результати.  
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Третій метод допомагає працівнику отримувати нові знання та навички, 
які, в свою чергу, будуть сприяти інноваціям у виробничих процесах та в 
повсякденній роботі.  

Четвертий метод є мотиваційним методом. Він забезпечує фінансові 
відзнаки, заохочення та інше визнання з метою мотивування персоналу 
створювати нові ідеї, ризикувати та постійно розвиватися.  

П`ятий метод забезпечує професійний розвиток працівника завдяки 
стажуванню, навчанню та підвищенню кваліфікації [3]. 

На сьогодні вітчизняні компанії зробили неоціненний вклад у покращення 
роботи персоналу для виходу на один рівень з міжнародними фірмами; це лише 
початок докорінних змін у персонал-технологіях. Подальші дослідження в 
управлінні персоналом можуть бути направлені на пошук шляхів 
удосконалення систем контролювання та оцінювання персоналу та аналіз 
показників ефективності виробництва в цілому під впливом стимулювання й 
мотивування працівників. 

 
Список використаних джерел 

1. Волянська-Савчук Л. В., Мацишина M. В. Використання інноваційних персонал-
технологій в управлінні персоналом на підприємствах. Економіка і організація управління. 
2019. № 1. С. 33-42.  
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
3. Лизунова О. М., Іщенко Я. Г., Кондрашова Г. В. Використання інноваційних методів 
управління персоналом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 449-451. 
4. Якушенко Д. Дослідження рекрутингу в українській IT сфері: очікування від 2021, 
пріоритети та складнощі найму. URL: https://www.makeitinua.com/posts-ua/ 
doslidzhennyarekrutingu-v-ukrayinskiy-it-sferi-ochikuvannya-vid-2021-prioriteti-ta-skladnoshchi-
naymu 

 
Сергеєва С. Т. 

Науковий керівник: Фролова Л. В., д.е.н., проф. 
Національний університет «Одеська політехніка» 

 
БІЗНЕС-ІНСТРУМЕНТИ «HARD-SELLING» ТА «SOFT-SELLING» В 

ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в наш час кожне 

підприємство намагається різними шляхами збільшити свій прибуток. Деякий 
відсоток компаній вирішує залучити покупців, покращуючи якість продукції чи 
послуги. Інший відсоток намагається вдосконалити відділ маркетингу, 
запустити рекламу, вести активно соціальні мережи. Та деякі фірми аналізують 
набагато глибше та починають використовувати різні методи продажу. Набільш 
ефективними серед них є «hard-selling» та «soft-selling». Знання про ці бізнес-
інструменти надають можливість збільшити кількість покупок, залучити нових 
купувальників та покращити свою репутацію.  

«Hard-selling» – це стратегія збуту, яка передбачає переконання клієнтів 
купувати товари або послуги.  
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 «Soft-selling» – це непрямий підхід, який передбачає, що продавець 
пропонує товари або послуги потенційним покупцям. Торговий  представник 
зосереджує увагу на побудові довірливих відносин із покупцями.   

Немає людей, які не зустрічалися з «hard-selling». «Якщо це відбувалося не 
на вулиці, то по телефону. Весь процес побудований на моделі AIDA: 

A – увага: потенційні клієнти йдуть у відмову вже на початку розмови.  
I – інтерес. Зацікавити людину можна, діючи за такою схемою: запитати, 

чи знає людина про товар, розповісти про нього якомога барвистіше, 
продовжити розхвалювати пропозицію, використовуючи смачні слова 
«знижка», «акція» тощо. 

D – бажання. Тут менеджер повинен придумати ситуацію, яка розчарує 
людину ще сильніше і спонукає її до покупки. 

A – дія. Тут здійснюються продажі. Якщо це сталося, менеджер може 
зарахувати бал за перемогу» [1].  

При «soft-selling» менеджер виявляє і приховані потреби клієнта, і ті, що 
лежать на поверхні. Про явні потреби знає і сам клієнт, він розуміє, що йому 
потрібно вирішити якусь проблему, і знає, що йому допоможе. Приховані 
потреби підступніші: про них не підозрює і сам клієнт. Техніка м’яких 
продажів покликана задовольнити всі ці потреби, у жодному разі не нав’язуючи 
своїх послуг чи товарів [2].  

Як правило «soft-selling» підкреслює переваги товару чи послуги та 
звертається до емоцій споживача, використовуючи гумор або посилаючись на 
теплі та дружні ідеї. Обґрунтування полягає в тому, що рішення придбати щось 
залежить від почуттів споживача [3].  

Переваги «soft-selling»: 
– зосередження уваги на бажаннях і потребах клієнта; 
– поява більшості позитивних відгуків від праці менеджерів; 
– вибірковий підхід до клієнтів; 
– є час фахівцю підкреслити переваги товару чи послуги; 
– збільшення шансів, що клієнти будуть повертатися та купувати товар ще 

не раз.  
Недоліки:  
– витрачається багато часу на розмови з покупцями;  
– застосування неефективне, коли мова йде про швидкі продажі; 
– є вирогідність, що після довгих розмов людина не придбає продукт.  
Переваги «hard-selling»:  
– розмова майже не забирає часу; 
– зарплата менеджера складається з окладної частини та відсотків: при 

успішному скоєнні угод можна вийти на непоганий дохід; 
– проста технологія при використанні;   
– легка у розумінні для працівників.  
Недоліки:  
– не всі люди ведуться на хитрощі продавця, а тому високий прибуток 

отримують лише найкращі фахівці; 
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– продажі вигідні тільки тому, хто реалізовує продукцію; 
– маніпулювання людьми. 
Прикладом підприємства, яке використовує бізнес-інструмент «hard-

selling» – це магазин «EVA», в якому застосовується різні види знижок, 
найбільш приємним для покупця є знижка у вигляді «1+1=3», тобто купуєш 2 
одиниці і отримуєш 3-тю у подарунок. Варто зазначити, що саме ця знижка 
вигідна і продавцю, тому що вона залучає клієнтів та збільшує об’єм продажу. 

Прикладом застосування «soft-selling» на практиці є бренд UPPAbaby, який 
продає високоякісні, стильні, функціональні дитячі речі. Жорсткий продаж 
повністю відштовхне молодих батьків, які шукають приємний продукт для 
своєї дитини. М’які розпродажі в UPPAbaby не лише заспокоюють стурбованих 
батьків щодо вибору правильних продуктів, але й створюють лояльність до 
бренду, оскільки діти ростуть і потребують додаткових речей. 

Підбиваючи підсумки, можна твердо сказати, що сучасний світ перебуває в 
стані інновацій, і тому найкращим шляхом виконання однієї із головних цілей 
діяльності підприємства – збільшення прибутку, є використання в тандемі цих 
двої бізнес-інструментів.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЯК 

КОНКУРЕНТНА ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ 

 
Пандемія Covid-19 уповільнила розвиток туризму, зокрема, культурного 

туризму. Протягом 2020 року міжнародні прибуття знизилися на 74 % у всьому 
світі. Через обмеження, накладені на міжнародні подорожі, закриття багатьох 
кордонів, країни були змушені ввести масове припинення відвідування об’єктів 
спадщини, культурних місць, фестивалів і музеїв, деякі з яких, можливо, вже 
ніколи не відкриються. 

До поширення пандемії, світовий туризм стрімко зростав протягом кількох 
десятиліть. Відображаючи цей бум, напрямки, які приносили 1 млрд дол. США 
або і більше від міжнародного туризму, майже подвоїлися з кінця 1990-х років. 
Туризм став ключовим сектором міжнародної торгівлі, темпи зростання якого 
випереджали темпи зростання світової економіки. У 2019 році цей сектор вніс у 
світову економіку 8,9 трлн дол. США або 10,3 % світового валового 
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внутрішнього продукту. Сектор культури в цілому дуже залежить від 
туристичної індустрії. 

Культурний туризм, визначений Всесвітньою туристичною організацією 
(UNWTO) як туризм, зосереджений на культурних пам’ятках та продуктах – є 
одним із сегментів туристичної індустрії, які швидко розвиваються, і, за 
оцінками, становить 40 % усього світового туризму. Це стосується, зокрема, 
спадщини та релігійних об’єктів, ремесел, сценічного мистецтва, гастрономії чи 
фестивалів та інших заходів. Країни в усьому світі користуються багатством 
своєї матеріальної та нематеріальної спадщини або їх сучасними культурними 
проявами з метою стимулювання економічного зростання та сталого розвитку 
за допомогою культурного туризму, який може сприяти створенню робочих 
місць, відновленню сільських та міських територій і, зокрема, охороні 
природної та культурної спадщини. Культурний туризм – це підгалузь, що 
постійно розвивається, що формується внаслідок зміни способу життя, появи 
нових культурних і творчих проявів та цифрових інновацій.  

В контексті глобальної пандемічної кризи Covid-19, туризм є одним із 
секторів, на який найбільше вплинула технологічна еволюція. Використання 
цифрового контенту допомогло багатьом організаціям втриматися на плаву і 
пережити кризу.  

Епоха пандемії змусила туризм пережити революцію під впливом 
стартапів, винаходячи нові програми та інноваційні послуги, призначені як для 
окремих людей, організацій соціально-культурного сервісу, так і для фахівців 
туризму. 

Сьогодні майже вісім з десяти туристів готують свій відпочинок в 
Інтернеті, а кожен третій залишається за екраном, щоб купити своє 
перебування. Зіткнувшись із цифровою еволюцією, фахівцям у сфері туризму 
не залишається нічого іншого, як адаптуватися. 

Нові технології породили нові форми споживання подорожей. Зараз дві 
третини поїздок бронюються через спеціалізовані сайти. Функціональність, яку 
пропонують мобільні технології, дають змогу супроводжувати туриста на всіх 
етапах його подорожі, від підготовки до он-лайн-обміну, «до/під час/після». В 
умовах кризи «фізичні» суб’єкти туризму страждають від розмежування, яке 
стало можливим завдяки поширенню Інтернету. Тому всі фахівці туризму, 
державні чи приватні, повинні об’єднати потребу представити свою 
пропозицію в Інтернеті через свій внутрішній сайт або посилання через 
посередника. 

Інновації та швидка реакція були і є запорукою успіху виживання будь- 
якого бізнесу. Це було доведено багатьма компаніями, які шукали нових рішень 
для подолання банкрутства чи закриття. У цій кризі багато підприємств 
туристичної сфери усвідомили, наскільки важливо мати можливість цифрового 
документування інформації та спілкування з усією командою де завгодно та в 
будь-який час. 

Наразі ніхто не може чітко сказати, коли відбудеться справжній підйом 
попиту, але чітко усвідомлюємо, що індустрія туризму заплатить за це дорого.  
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Більшість потенційних клієнтів шукають інформацію про майбутні 
подорожі та події в Інтернеті, що став провідним носієм рекламної інформації. 
Соціальні мережі набули великої популярності серед користувачів Інтернету, 
залучаючи величезну кількість нової аудиторії, і є потужним рекламним 
інструментом, який може забезпечити туристичній компанії он-лайн-
спілкування з потенційними туристами, зменшити витрати та збільшити 
прибуток. 

Ще однією тенденцією є те, що використання соціальних медіа зросло – в 
липні 2020 року зафіксовано на 10,5 % більше, ніж у липні 2019 року. Facebook, 
Instagram, Twitter та нова соцмережа Tik Tok теж зафіксували зростання 
кількості активних користувачів порівняно з 2019 роком. Це дає можливість 
туристичним організаціям оцінити свою соцмережеву стратегію.  
Популяризація внутрішніх напрямків туризму найкраще відбувається завдяки 
коротким, яскравим відео в Tik Tok, красивим фото з подорожей та можливістю 
комунікації з фолловерами у Instagram  та Facebook [8]. 

Пандемія змінила загальну динаміку. Страх перед коронавірусом та 
соціальні обмеження пандемії спричинили серйозні зміни у способі взаємодії 
користувачів із соціальними мережами. Туристичні підприємства повинні 
активно реагувати на нові потреби цільової аудиторії та створювати 
різноманітний та позитивний контент, який може стимулювати творчість та 
створювати відчуття єдності. 

Ми бачимо, що новітні технології і соціальні мережі у час карантину були 
чи не єдиними з найпотужніших елементів у допомозі існування туристичної 
індустрії та у сфері гостинності, зокрема. Щоб підтримати туристичну 
індустрію, багато світових асоціацій відкрили різні платформи обміну 
інформації. Так, наприклад, на платформі World Association for Hospitality and 
Tourism Education and Training з 16 по 20 листопада 2020 відбувся Equip’hotel 
Week-Digital Hospitality Moments. Цей тиждень був присвячений  обміну 
інформації, презентації різноманітних товарів для готельного та ресторанного 
бізнесів, конференції організовані в прямому ефірі професіоналами галузі 
гостинності і туризму, які присвячені останнім тенденціям та про останні 
інновації в цьому секторі. Відбулися вебінари, інтерв’ю, віртуальні виставкові 
тури, конкурси та багато іншого. Після обговорення експертів журі та понад 
2000 віртуальних учасників, які проголосували в Інтернеті за нагородження 
найкращих нововведень, вручали Нагороди Інновацій, організовані у 
партнерстві з Campus Ferrières, нагороджували за найкращі інновації (продукти 
та послуги) від постачальників гостинності. Це є доказом того, що такі події на 
світовому рівні можна відвідати, сидячи удома. 

На думку експертів, сумним фактом є те, що культура – один із напрямів, 
який непридатний для того, щоб повністю перейти в он-лайн-режим. Адже 
культура, в першу чергу, це емоції та живе спілкування, і жоден екран монітора 
не здатен ці емоції компенсувати. 

Гнучкість та спритність – дві найважливіші особливості, необхідні в 
туристичній галузі. В майбутньому очікується, що потреба в мобільності, 
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споживанні та свободі залишатиметься високою, але відображення сформує це 
на місцевому контексті. Поряд із зусиллями щодо нормалізації, туристичний 
сектор повинен надавати мандрівникам впевненість проти ризиків. Потрібні 
оновлення політики страхування подорожей, відшкодування та зміни плану, 
щоб підприємства могли працювати з повною надійністю та гнучкістю. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов является 

для современной Республики Беларусь центральной проблемой, решение 
которой играет ключевую роль в достижении устойчивого роста экономики. 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года определено, что основой 
устойчивого развития и обеспечения социально-экономической безопасности 
является экономика, базирующаяся на инновациях, эффективном 
использовании национальных ресурсов и сравнительных конкурентных 
преимуществ страны [1]. 

В условиях обострения конкуренции между субъектами хозяйствования, 
когда значимость естественных конкурентных преимуществ утрачивается в 
пользу приобретаемых, и с переходом организаций на инновационный путь 
развития, необходим качественно новый подход к методам повышения 
конкурентоспособности организаций, характеризующийся ее готовностью и 
способностью к использованию инновационных возможностей. 

В связи с тем, что Республика Беларусь не имеет больших запасов 
природных ресурсов, высшим приоритетом для нее является инновационный 
путь развития, который направлен на создание конкурентоспособных 
производственных мощностей. Экономика Республики Беларусь имеет 
значительный промышленный компонент ВВП – более чем на 35 %, что, в свою 
очередь, предъявляет высокие требования к объему инвестиций в основной 
капитал, их инновационность и эффективность.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3174593-gotelnij-biznes-v-ukraini-zaznav-serjoznih-zbitkiv-cerez-pandemiu-goteleri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3174593-gotelnij-biznes-v-ukraini-zaznav-serjoznih-zbitkiv-cerez-pandemiu-goteleri.html
http://www.ntoukraine.org/
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https://www.prostir.ua/redaktsijna-polityka/
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Основы законодательства об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь определяет Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 г. № 425-З «О 
государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь». Закон направлен на определение правовых и 
организационных основ государственной инновационной политики и 
инновационной деятельности в Республике Беларусь. Кроме того, ранее в этом 
году была принята государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021-2025 годы, утвержденная Указом Президента 
Республики Беларусь 14.02.2020 г. № 2, которая направлена на достижение 
приоритетов социально-экономического развития нашей страны на 2021-2025 
гг. в области эффективных инвестиций и ускоренного развития инновационных 
отраслей экономики и является основным инструментом реализации 
важнейших направлений государственной инновационной политики [2].  

В рамках этих программ определены основные направления 
инновационной деятельности в Республике Беларусь, которыми являются: 

– оптимизация структуры управления и сокращении затрат в системе 
энергетики и ЖКХ, ликвидация перекрестного субсидирования и бюджетных 
средств в этих отраслях в связи с увеличением адресной социальной поддержки 
населения;  

– восстановление конкурентоспособности промышленного комплекса, 
повышение эффективности агропромышленного комплекса;  

– сдвиг в региональной политике, чтобы сконцентрировать ресурсы на 
ключевых направлениях, что дает возможность получить максимальную 
прибыль и достичь долгосрочных эффектов устойчивого развития регионов и 
другие.  

Государственная инновационная политика является частью 
государственной социально-экономической политики и реализуется 
государством через комплекс организационных, экономических и правовых 
мер, направленных на регулирование инновационной деятельности.  

Главное направление инновационного развития Республики Беларусь 
определяют Государственные программы инновационного развития, которых с 
2007 года было утверждено 4. 

Централизация республиканских инновационных фондов, контроль за 
направлениями использования средств местных инновационных фондов, 
проводимая Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь, работа по развитию субъектов инновационной инфраструктуры и 
отраслевых лабораторий способствовали в 2016-2020 гг. изменению динамики 
показателей, характеризующих инновационное развитие страны с ежегодной 
тенденцией к росту количественных значений данных показателей. 

Научный потенциал регионов имеет также свои особенности. Основным 
ядром является Минск, который осуществляет в значительной мере 
фундаментальные исследования по всем основным областям знаний, а также 
ведет прикладные исследования и разработки. Около 50 % численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками, сосредоточено в НАН 
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Беларуси. Именно этим объясняется высокий индекс развития научного 
потенциала Минска, но более низкая, чем у Минской области, результативность 
использования научно-технического потенциала.  

Высокими показателями индекса научного потенциала обладают 
Гомельская область и Минская область. Наиболее низкий научный потенциал у 
Гродненской области. Здесь же наиболее низкая результативность 
использования научно-технического потенциала. 

Результаты показали, что уровень коммерциализации инноваций в 
Беларуси находится на уровне Казахстана, Кыргызской Республики и 
Таджикистана. Республика Беларусь превосходит по данному показателю 
Узбекистан, Армению и Пакистан, но отстает от Великобритании, Финляндии, 
России и других стран – лидеров ИОКИ. 

В Республике Беларусь созданы хорошие условия для внедрения 
инноваций: по данному субиндексу страна превосходит Индию и 
незначительно отстает от России. 

Результаты инновационной деятельности в Республике Беларусь за 
прошедшие годы характеризуют как положительные тенденции, так и 
имеющиеся определенные проблемы. 

Чтобы поднять уровень исследований и разработок необходимо 
проведение государственной политики стимулирования по следующим 
направлениям:  

– целенаправленное формирование рынка для продукции инновационных 
организаций путем размещения на них государственного заказа;  

– предоставление инновационным организациям, в том числе малым, 
производственных площадей, льготной инвестиционной поддержки, содействие 
в развитии бизнес-инновационных центров, технопарков, центров 
технологической поддержки, предоставления юридических, финансовых, 
маркетинговых, хозяйственных и иных услуг;  

– содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной 
собственности;  

– содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний;  
– проведение целенаправленной политики по разработке и производству 

малыми организациями новых видов продукции на основе наукоемких 
технологий;  

– изменение структуры бюджетных ассигнований (инвестиций), в 
частности, увеличение удельного веса средств, выделяемых на осуществление 
инновационных проектов;  

– в целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств в 
результате неудачной реализации инновационных проектов целесообразно 
осуществлять их страхование, в том числе за счет бюджетных инвестиций;  

– льготное кредитование научно-технических разработок и долевое 
финансирование крупных проектов, создание институциональных условий для 
развития венчурного финансирования.  

Повышение уровня притягательности Республики Беларусь для 
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инвестиций и трансферта технологий возможно за счет создания современной и 
развитой научно-инновационной и производственной инфраструктуры. 
Эффективность роли государства во взаимодействии субъектов в национальной 
инновационной системе во многом зависит от решения следующих задач: 

– формирование для организаций стимулов к инновациям, для чего 
должна быть создана конкурентная среда, вытесняющая неэффективного 
собственника; 

– организация самого процесса производства знаний, создающего условия 
для долговременного развития в современном мире, а также разработка 
адекватной системы оплаты труда ученых в зависимости от качества 
получаемого ими научного результата; 

– формирование инфраструктуры инновационного взаимодействия между 
наукой, бизнесом и государством; разработка институциональных 
инструментов этого взаимодействия; 

– содействие трансферу технологий путем не только непосредственной 
передачи невещественных технологий или создания новых технологических 
организаций, но и установления четкой и целенаправленной регламентации 
соответствующих процедур и финансовых взаиморасчетов; 

– формирование мотивации и инфраструктуры для возникновения 
кооперативных отношений в исследованиях и разработках между частным 
сектором (производством) и государственным научно-техническим сектором, 
что является наиболее важной задачей для обеспечения технологического 
развития страны в перспективе; 

– повышение образовательного уровня менеджмента и облегчение 
доступа к необходимой информации; формирование у производителя 
способности к имитации и адаптации чужих технологий (только за счет 
собственных новаций нельзя решить задачи перевооружения организаций и 
возникновения инноваций); 

– освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на 
внедрение новых технологий, финансирование исследований и разработок; 

– применение методов ускоренной амортизации материальных и 
нематериальных активов, которые способствуют наращиванию объемов 
собственных и заказных исследований и разработок, приобретению новых 
объектов промышленной собственности и т.д.; 

– создание системы государственного и частного страхования (хотя бы 
частичного) инвестиций в сфере инновационной деятельности; поддержка 
страховых компаний, принимающих на себя кредитные риски, связанные с 
освоением инновационной продукции. 

Для развития рынков интеллектуальных активов, введения в коммерческий 
оборот результатов исследований и разработок необходимы следующие меры: 

– усиление государственной поддержки коммерциализации результатов 
интеллектуальной собственности, включая подготовку производства и вывод на 
рынок инноваций;  

– внесение изменений в законодательные акты, регламентирующие 
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вопросы правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, в 
части закрепления системообразующих правовых норм об интеллектуальной 
собственности и особенностей регулирования прав на результаты 
интеллектуальной деятельности;  

– закрепление прав на интеллектуальную собственность за 
организациями-разработчиками (исследовательскими организациями) и 
стимулирование передачи прав на интеллектуальную собственность 
непосредственным потребителям интеллектуального продукта. 
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АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНДІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ  

 
В усьому світі та в Україні, зокрема, третій рік поспіль всі суб’єкти 

господарювання ключових сфер економіки проходять через великі кризові 
коливання. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, сфера мистецтва та 
розважальних послуг, транспортна, будівельна, виробнича та промислова 
галузі, а особливо сфера ритейлу проходять випробування на міцність. 
Спочатку тотальний локдаун на початку 2020 року, спричинений пандемією 
Covid-19, потім карантинні обмеження, викликані зонуванням та коливаннями 
рівня захворюваності, що призвело до зниження кількості відвідувачів оф-
лайнових точок реалізації, перехід потенціальних споживачів на роботу у 
дистанційному режимі, так звані «вакцинні» обмеження в провадженні 
діяльності суб’єктів господарювання, економічна нестабільність економіки 
країни, стрімке зростання вартості комунальних послуг, ну і не варто забувати 
про переорієнтацію споживчих пріоритетів, спричинених зменшенням 
економічного достатку споживачів, їхніми негативними очікуваннями, які 
стимулювали економити. 

Проте, варто відмітити, крім негативних явищ, останні дослідження 
демонструють поступове покращення. Так, Watcom.Україна, який 
проаналізував динаміку Shopping Index 2021 у період передноворічних 
продажів, зафіксував приріст трафіку відвідувачів торгових закладів майже на 
30 % з 1 по 31 грудня, та в середньому на 6,67 % до аналогічного періоду 2020 
року, коли було зафіксоване зниження показника трафіку на 26,5 % в 
порівнянні з 2019 роком [5]. Дане позитивне зрушення можна пояснити таким 

http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
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соціальним фактором як адаптація споживачів та операторів ринку роздрібної 
та оптової торгівлі до викликів нової реальності і тим, що період новорічно-
різдвяних свят сприяв зниженню тривоги щодо загроз пандемії Covid-19, 
покращенню споживацьких настроїв та збільшенню бюджетів на покупки. 

Крім соціального чинника, особливу увагу варто приділити фактору 
швидкої переорієнтації, пошуку інноваційних шляхів та диверсифікації звичних 
напрямків діяльності дрібних торговельних мереж та мереж корпоративного 
типу. Однією з причин диверсифікаційних змін в ритейлі є поява таких 
ключових орієнтирів при виборі товарів і послуг, як екологічна безпека, 
гендерна та расова рівність, захист особистих прав і свобод. 

За даними дослідницької компанії GT Partners Ukrain у 2021 році відбулися 
зрушення в рейтингу динаміки зростання торговельних мереж. Так, у топ-5 
мереж FMCG за темпами розширення у лідери вибилася корпоративна мережа 
«Fozzy Group». За три квартали 2021 р. їй вдалося відкрити 74 магазини проти 
31 у 2020 році, що дозволило групі компаній «Fozzy Group» обійти за цим 
показником одразу двох учасників ринку, які лідирували в торішньому 
рейтингу – КОЛО та АТБ [6]. Успіх Fozzy Group можна пояснити їхньою 
активною диверсифікаційною діяльністю, яка представлена понад 700 
торговельними об’єктами по всій території України. Крім торговельних мереж 
(супермаркети «Сільпо», делікатес-маркети «Le Silpo» та «Favore», оптові 
гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому «Фора» та «маркети супер» 
Thrash!Траш!), бізнес-інтереси Групи компаній Fozzy Group охоплюють 
виробництво продуктів харчування (Ніжинський консервний завод, 
«Богуславський завод продтоварів», ТОВ «Вогні Гестії»), реалізацію 
електроніки (торговельна мережа магазинів RІNGOO), логістичний та 
банківський (основний акціонер ПАТ «БАНК ВОСТОК») та ресторанний («У 
Хромого Пола»,  POSITANO, ESCOBAR, WHO&WHY.DRINKERY bar, «Дзяо-
бар», бар «Мокрі вуса») бізнеси [4]. Окремо варто відмітити  активізацію 
відкриття магазинів жорсткого дискаунтера «Тhrash! Траш!». У 2021 році було 
відкрито 32 магазини, а на 2022 рік заплановано відкриття 62 торгових точок з 
диверсифікацією їхньої діяльності шляхом розвитку проєктів Food toGo, 
«Випічка», «Піца власного виробництва» [1]. 

Мережа продуктових магазинів «АТБ» за підсумками трьох кварталів 2021 
року знаходилася на третьому місці з показником 69 нових торгових точок, 
хоча наразі невідомі остаточні дані 2021 року, тому є ймовірність зміни місця в 
рейтингу [3]. Корпорація «АТБ» поки демонструє повну зосередженість на 
розвитку національної мережі «АТБ-маркет» і не демонструє бажання пошуку 
напрямків диверсифікації. Але те, що навесні 2020 року корпорація АТБ за 
вісім днів відкрила інтернет-магазин (хоч і з досить обмеженим 
функціональним наповненням), хоча в середньостроковій перспективі робити 
цього не збиралася, свідчить про здатність приймати та реалізовувати 
ефективні диверсифікаційні інноваційні рішення, враховуючи виклики ринку. 
Запуск кобренд-проєкту– платіжної картки АТБ від Райффайзен Банк Аваль 
також є тому свідченням. 



351 
 

Найкращі приклади диверсифікації власної діяльності демонструє лідер 
непродуктового ритейлу України компанія «Епіцентр К». Незважаючи на 
пандемічні коливання, компанія «Епіцентр К» замість відділів відкрили 
«магазини в магазині» з новим дизайном і готовими інтер’єрними рішеннями. В 
компанії «Епіцентрі К» відкрилися студії світла, сну, інтер’єрів. Ритейлер 
також розвиває нові напрями – аптеку і продуктовий маркет, де продаються 
свіжа випічка та делікатеси.  

Епідемія Covid-19 в плані діджиталізації підкоригувала плани не тільки 
корпорації «АТБ». Мережа супермаркетів «Сільпо» у березні 2020 року за 
кілька тижнів запустив інтернет-платформу та доставку. Мережа продуктових 
супермаркетів «VARUS» і лінія магазинів «EVA» впровадили нову послугу 
click&collet, яка дозволяла за допомогою мобільного додатку зробити 
попереднє он-лайн-замовлення необхідних товарів з магазину, а коли все буде 
зібрано, прийти та просто забрати своє замовлення, без черги оплативши його 
на касі [6]. Торговельні мережі «ARBER», «Intertop» та «Епіцентр К» відкрили 
для розширення асортименту маркетплейси. «Епіцентр К» взагалі визначив для 
себе довгострокову мету – маркетплейс має давати 25 % обороту «Епіцентру». 

Варто відмітити, що ще одним люфтом для ритейлерів, де є можливість 
диверсифікувати свою діяльність, є злиття оф-лайн і он-лайн купівель, що є 
проблемним питанням, оскільки потрібно максимально швидко знайти 
інноваційні рішення для формування цілісної схеми співіснування цих двох 
сфер.  

Ще однією з ключовий тенденцій диверсифікації торговельних 
корпоративних мереж в Україні є опанування нових форматів роботи, зокрема, 
пандемічні фактори спричинили зростання інтересу споживачів до мінімаркетів 
і магазинів «коло дому» та системи доставок. Так, з початком пандемії 
французька мережа «Ашан» перестала розвивати мережу гіпермаркетів, та й 
площа супермаркетів теж демонструє скорочення з 3000 м2 до 1700 м2, оскільки 
розмір середнього чеку у супермаркеті меншої квадратури більші, а можливість 
встановлення вищої маржі більша,  тому що клієнт готовий платити більше за 
товар, який знаходиться поруч з домівкою [7]. Крім того, переформатовуючи 
власну діяльність з крупноформатного розміщення на малоформатні, 
корпоративні торговельні мережі збільшують власну впізнаваність та 
лояльність аудиторії, проявляючи гнучкість під вимоги сьогодення та 
розв’язуючи проблему дефіциту стандартних великих приміщень. 

Зокрема, мережа продуктових супермаркетів «VARUS» змінює пріоритети 
свого розвитку і планує у 2022 році запустити мережу магазинів «біля дому», 
площею до 150 м2, куди можна спуститися в капцях і купити набір продуктів, 
потрібних просто зараз.  

На ринок ритейлу вийшли й зовсім нові гравці. Зокрема, у середині 2021 
року служби доставки Glovo та Bazar запустили у Києві свої даркстори, тобто 
магазини-склади, які видають товари для он-лайн-закупів і в які пересічні 
споживачі не можуть заходити, а замість споживачів по торговим залам 
пересуваються співробітники, які збирають замовлення клієнтів. 
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Тобто основним напрямком для ритейлерів можна вважати розвиток 
омніканальності, що дозволить наростити частку ринку, не відкриваючи  
великих торговельних центрів.  

Узагальнюючи вищевказане, можна відзначити, що основними 
напрямками диверсифікації в сфері торгівлі є:  

– діджиталізація економічних процесів; 
– розширення та зміна форм роботи, направлена на розширення 

номенклатури товарів і послуг та/або географічної території для того, щоб 
розподілити ризик і знизити залежність від циклічності бізнесу; 

– пошук нових та розширення існуючих сфер діяльності з метою 
підвищення ефективності функціонування розвитку організації та інтеграції 
різних видів виробничо-господарської діяльності на основі комплексного 
використання потенціалу в галузі ресурсів, здібностей і ключових компетенцій 
корпорацій, що дозволяє розкрити джерела синергетичного ефекту та 
конкурентної переваги у бізнес-процесі; 

– розподіл інвестицій і ризиків з різних ринків, фінансових інструментів і 
стратегій торгівлі; 

– розширення діапазону економічної діяльності, пов’язане з 
проникненням підприємства до інших нових галузей виробництва, часто 
технологічно не пов’язаних з основною спеціалізацією цього виробництва. 

Т. С. Морщенюк [2, с. 401] відзначає, що диверсифікація діяльності є 
складним і багатоаспектним процесом: з одного боку, сама по собі 
диверсифікація – це підхід до зниження ризиків у діяльності для забезпечення 
необхідного рівня економічної ефективності; з іншого – реалізація 
диверсифікації несе у собі нові потенційні ризики, які можуть вплинути на 
загальну економічну ефективність. Незважаючи на цей фактор, для 
корпоративних торговельних мереж, які бажають втримати існуючи позиції та 
захопити нові ринки, стратегія диверсифікації неминуча. 
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ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сьогодні забезпечення розвитку економічної системи пов’язано, у тому 

числі, з рівнем впровадження і використання інновацій в діяльності 
підприємств. Про це свідчать світові тенденції щодо вивчення інноваційних 
рейтингів країн. Зокрема, найбільш відомим є Global Innovation Index, який 
розглядають як надійний «довідник з інновацій» та «інструмент для дій». За 
ним досліджували у 2021 р. інноваційну діяльність 132, в 2020 р. – 131 країни 
світу. Рейтинг узагальнює 80 показників, що об’єднані за параметрами 
інноваційних ресурсів, й показує різні характеристики інновацій [1]. За цим 
рейтингом Україна у 2021 р. посідає 49 місце (у 2020 р. – 45; у 2019 р. – 47; у 
2018 р. – 43), а по запровадженню інновацій – 76, по результатах інноваційної 
діяльності – 37 місце [2]. 

Тож можна стверджувати, що інноваційний розвиток знаходиться в полі 
зору всієї світової спільноти, і України, у тому числі. Аналіз впровадження 
інновацій на промислових підприємствах за останнє десятиріччя показує, що 
частка підприємств, які були інноваційно активними у 2010 р. становила 11,5 % 
в загальній кількості підприємств, в 2013 р. – 13,6 %, в 2018 р. – 15,6 %, в 2020 
р. – 14,9 % [3], що свідчить про низький рівень активності. 

Дослідження джерел фінансування інноваційної діяльності промислових 
підприємств показує, що у 2010 р. вона фінансувалася на 59,4 % за рахунок 
власних коштів, 1,1 % – з державного бюджету, за кошти інвесторів-
нерезидентів – близько третини. У 2013 р. джерела фінансування представлено 
так: 72,9 %, 0,3 % та 13,1 %, відповідно; у 2018 р. – 88,2 %, 5,2 % та 0,9 %, 
відповідно; у 2019 р. – 87,7 %, 3,9 % та 0,3 %, відповідно. Прослідковується 
залежність між політичною і військовою ситуацією в Україні та 
співвідношенням між джерелами фінансування. Динаміка упроваджених видів 
інноваційної продукції у 2010-2020 рр. підтверджує стрибкоподібний характер 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (рис. 1). 

За статистичною інформацією, нові для ринку упровадження в їх загальній 
кількості становили у 2010 р. 25 %, у 2013 р. – 20 %, у 2018 р. досягли рівня 
2010 р., у 2020 р. – 17 %. Отже, цей сегмент розвивається повільними темпами, 
незважаючи на низку законів і рішень про пріоритетність розвитку української 
промисловості в цьому напрямі. Зокрема, можна послатися на Стратегію 
інноваційного розвитку України на період до 2030 року [4]. 

 

https://forbes.ua/company/krash-test-gipermarketi-20122021-3022
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Рис. 1. Динаміка упроваджених видів інноваційної продукції (товарів, 
послуг) у 2010-2020 рр., одиниць [3] 

 
Виходячи з трендів фінансування, значна частина цього нормативного 

документу відведена можливості фізичних осіб та суб’єктів господарювання 
займатися винахідництвом, прикладними дослідженнями та науково-
технічними розробками з метою офіційного дозволу на комерціалізацію 
інноваційних технологій, продуктів, а також зростання частки малих 
підприємств, що займаються інноваціями. Якщо перевести все це на цифрову 
мову, то у 2018-2020 рр. кількість інноваційно активних підприємств за видами 
економічної діяльності становила 2281 од. (порівняно з 2016-2018 рр. 
спостерігається зменшення більше ніж на дві третини), а частка інноваційно 
активних підприємств у їх загальній кількості – 8,5 % (зниження порівняно з 
2016-2018 рр. на 70 %). Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, 
послуг) за видами економічної діяльності у 2020 р. зріс у 1,5 раза порівняно з 
2019 р. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка обсягу реалізованої інноваційної продукції (товарів, 
послуг) за видами економічної діяльності у 2018 р та 2020 р., млн грн [3] 
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Кількість працівників, що ведуть наукові досліджень і розробки, 
становила78860 осіб, що на 0,5 % менше, ніж у 2019 р. і на 56 % порівняно з 
2010 р. Витрати на інновації промислових підприємств у 2020 р. становили 
14406,9 млн грн, що на 1,3 % більше, ніж у 2019 р. і у 8 разів більше порівняно 
з 2010 р. Частка витрат на наукові дослідження і розробки у загальній сумі 
витрат у 2020 р. – 24,2 %, з них на виконані власними зусиллями – 18,4 %. У 
2019 р. ці показники становили 20,5 % та 17,2 %, відповідно. 

Таким чином, вплив інноваційного фактору на розвиток підприємства є 
суттєвим, отже, інноваційна політика має провадитися не тільки власними 
зусиллями, а й за допомогою державного регулювання інноваційних процесів. 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ 
 

В сучасних умовах економічної глобалізації домінуючим стає 
інституційний мережевий підхід до організації бізнесу. Кластери – нова форма 
організації відносин, що характеризується організаційною неоднорідністю. 
Взаємодія в такій системі заснована на взаємозалежних відносинах. Об’єднання 
учасників в кластер являє собою мережу, що діє на основі механізмів 
інституційної координації. Його формування означає, що просторові взаємодії 
лише частково регулюються ринком через географічну близькість або наявність 
інститутів, стабільних зв’язків між учасниками.  

Сучасний світ характеризується високим ступенем розвитку всіх сфер 
життя в умовах промислового перевороту та періодичних криз. У міру 
збільшення інформації та знань у сфері глобального економічного ризику роль 
кластерів у конкуренції зросла. За допомогою кластерів багато країн змогли 
підвищити продуктивність у певних сферах діяльності. Кластери демонструють 
світові здатність будь-якої національної, регіональної чи територіальної 
економіки протистояти тиску конкурентів. 

В Україні є досвід створення та розвитку кластерів, на сучасному етапі 
функціонує 60 регіональних кластерів різних напрямів діяльності та різних 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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масштабів. Найбільш розвиненим видом діяльності серед кластерів 
(налічується 10 кластерів) України вважається розвиток ІТ-технологій.  

Кластерну технологію використовували спочатку в Хмельницькій, а 
згодом і в Івано-Франківській області. У Хмельницькій області ця модель 
досить успішно впроваджена і вже є чотири кластери: ТОВ «Будівельний 
кластер», Хмельницький енергетичний кластер, ГО «Кластер сільсього туризму 
«Оберіг», ГО «Туристичний кластер «Кам’янець». Туристичну галузь розвиває 
Кам’янець-Подільський туристично-продовольчий кластер.  

Найбільше кластерів створено у Запорізькій області (5), Львівській (5), 
Харківській (6), в інших – від 1 до 4, лише в Житомирській і Луганській 
областях поки немає жодного кластера. Ініціаторами створення кластерів були 
переважно представники бізнесу. Хоча кластерам і надавалася підтримка влади, 
проте, наразі проявляють кластерні ініціативи окремі заклади вищої освіти, 
зокрема в Кіровоградській, Харківській, Херсонській областях, що забезпечує 
їх науково-методичну підтримку [1]. 

Слід відзначити започаткування в Україні міжрегіональних кластерів:  
˗ Інноваційно-освітній кластер «Агротехніка», який об’єднує підприємства, 

установи та організації Харківської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та 
інших областей; 

– Кластер «Натуральне молоко», що створений сільськогосподарськими 
підприємствами Рівненської, Тернопільської та Львівської областей; 

– ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив», 
створений у 2017 р. понад 60 підприємствами з десяти областей України;  

– Поліський екологічний кластер, до якого увійшли 17 навчальних 
закладів, наукових установ та підприємств екологічного спрямування Полісся 
України (Житомирська, Рівненська, Волинська та Чернігівська області);  

– Кластер свинарства, до якого входять 39 членів із 19 областей України; 
– «Український органічний кластер», що об’єднує 19 учасників 

органічного ринку України;  
– Кластер виробництва продуктів харчування «Карпатський смак», який 

об’єднує виробників із карпатських областей: Івано-Франківської, Львівської, 
Чернівецької та Закарпатської;  

– Кластер з вирощування і реалізації часнику, в рамках якого об’єдналося 
11 господарств Черкаської, Чернігівської, Запорізької, Івано-Франківської та 
Львівської областей [2; 3]. 

Порівняно невисокі капіталовкладення відрізняють створення туристичних 
кластерів, потенціал яких в Україні зовсім не задіяний. У туристичний кластер 
можуть об’єднуватися підприємства, які мають на меті використовувати 
інфраструктуру регіону, природні, трудові, фінансові ресурси, здійснювати 
спільну діяльність, що ґрунтується на партнерських відносинах, не втрачаючи 
при цьому статусу юридичної особи. До туристичних кластерів відносяться 
групи підприємств, що сконцентровані географічно в межах регіону, які 
спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну 
інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову та 
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рекламно-інформаційну діяльність [4, с. 161]. Особливе значення для України 
має Бещадський транскордонний туристичний кластер, утворений у 2004 р. в 
межах реалізації проєкту «Польсько-українська стратегія розвитку туризму як 
потрібний елемент спільних заходів» та отримав дофінансування з ресурсів 
Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР). Завданням 
транскордонної співпраці на українсько-польських прикордонних територіях у 
галузі туризму є: підвищення іміджу прикордонних регіонів; розвиток їх 
інфраструктури, збільшення зайнятості населення; поліпшення якості 
туристичних послуг і формування комплексних спільних туристичних 
транскордонних продуктів; вивчення і впровадження досвіду для регіонального 
регулювання та стимулювання туристичної галузі тощо.  

Безсумнівно, Україна має перспективи для розвитку різних типів кластерів. 
Для активізації формування кластерів та більш швидкого їх розвитку доцільно 
створити спеціальні веб-сторінки для швидкого ознайомлення та детальної 
інформації про дане утворення, включаючи інформацію для іноземних 
партнерів задля залучення іноземних інвестицій, ініціювати створення 
всеукраїнського кластерного об’єднання, яке сприятиме розвитку та діяльності 
кластерів в Україні і за кордоном, розробити стратегію розвитку кластерів, щоб 
уникнути передчасного занепаду (ліквідації кластера) та забезпечити їх 
ефективність. 
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Секція 5. Маркетингові дослідження як чинник підвищення 
конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
СУБ’ЄКТАМИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
Існуючі наразі рушійні суспільні процеси характеризуються різними 

детермінантами та драйверами змін. Одним із таких явищ є цифровалізація – 
«технологічна тенденція, яка змінює всі сфери бізнесу та суспільства і 
вважається головною і невблаганною спонукальною силою інновацій і змін, 
щов однаковій мірі кидає виклик приватним і державним організаціям» [6, с. 1]. 
За дослідженнями Українськогоінститутумайбутнього «цифровізація, штучний 
інтелект і роботизація стануть головними драйверами зростання світової 
економіки до 2030Е» [4]. Причому оскільки цифровізація проявляється в усіх 
напрямах і сферах, то відповідно «цифрова економіка визначає 
мультиплікативний ефект від трансформаційних змін соціально-економічного 
життя суспільства, ефективності модернізації бізнес-середовища» [2, с. 213]. 

Важливою сферою національного господарства є готельний бізнес, який 
при ефективній організації, з однієї сторони, є потужним самостійним 
напрямом діяльності, а з іншої – забезпечує розвиток багатьох видів бізнесу, а 
також певною мірою сприяє реалізації державою міжнародних та політичних, 
соціально-культурних функцій [3; 9]. Наразі через застосування цифрових  
технологій створюється реальна можливість для розвитку готельного бізнесу з 
новими можливостями, форматами, видами управління та методами ведення 
бізнесу. При цьому варто також зазначити, що цифрова трансформація 
готельного бізнесу відображає симбіоз цифрової і сервісної економік. У зв’язку 
з цим детермінантою розвитку є споживач, який потребує персоналізованої та 
оперативної взаємодії. В даному аспекті важливе значення має формування 
умов адаптації механізмів, трендів, процедур цифровізації, використовуваних у 
світі із врахуванням вітчизняного середовища розвитку готельного бізнесу та 
адаптуванням до нього, оскільки «найбільш проривні, креативні і ефективні 
проєкти в бізнесі так чи інакше використовують цифрові технології, часто 
вдало поєднуючи їх з класичними прийомами»[1, с. 139]. 

Задля прискорення та отримання необхідної ефективності від цифровізації 
необхідно впроваджувати та застосовувати цифрові компетенції, зокрема, 
Науковий центр ЄС Служби науки та знань Європейської комісії (EU Science 
Hub The European Commission’s science and knowledge service) рекомендує 
наступну їх систему (рис. 1) [10], які для готельного бізнесу з метою більш 
ефективного впровадження можна певною мірою модифікувати та адаптувати: 

− інформаційна грамотність та точність даних стосується визначення 
інформаційних потреб, пошуку та отримання цифрових даних, інформації та її 



359 
 

вмісту; це також стосується технологій бронювань готельних послуг, залучення 
дата-центів; 

− комунікація та співпраця передбачає взаємодію, партнерство з різними 
стейкхолдерами (вітчизняними та іноземними туроператорами, 
корпоративними замовниками послуг, партнерами-постачальниками, 
суб’єктами систем бронювання) за допомогою цифрових технологій, 
усвідомлюючи культурне різноманіття та різноманіття поколінь; це також 
стосується  управління цифровою ідентичністю та репутацією; 

− створення цифрового контенту відображає необхідність накопичення та 
редагування цифрового наповнення (вмісту), що особливо є важливим для 
суб’єктів готельного бізнесу як представників креативних індустрій 
(функціонування, оформлення, підтримка сайту 24/7, ведення соціальних медіа, 
регулярне подання новин, формування он-лайн репутації, таргет-реклама, 
контент-маркетинг, блогерство); це також передбачає врахування процедур 
застосування авторських прав та ліцензій, а також зрозумілих інструкцій для 
комп’ютерної системи; 

− безпека передбачає захист пристроїв, вмісту, особистих даних та 
конфіденційності в цифровому середовищі, захист фізичного та психологічного 
здоров’я для соціального благополуччя та соціальної інтеграції, усвідомлення 
впливу цифрових технологій на навколишнє середовище; такі аспекти зараз 
також враховують виконання дій на упередження щодо розповсюдження 
захворювань, зокрем,а Covid-19 і різних його штамів; 

− вирішення проблем охоплює визначення потреб і проблем, а також 
розв’язання концептуальних проблем і проблемних ситуацій в цифровому 
середовищі задля ефективного впровадження інновацій процесів і продуктів.  
 

 
 

Рис. 1. Система цифрових компетенцій 2.0 (розроблено за [10]) 
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Ефективне впровадження цифрових компетенцій для суб’єктів готельного 
бізнесу, в першу чергу, передбачає врахування управлінських інструментів, 
оскільки «цифрова трансформація – це більше управлінська проблема, ніж 
технологічна [7]. Причому «зміни в економіці та суспільстві неможливо 
зупинити, але ними можна управляти так, щоб вони відповідали уявленням 
особистостей, які формують суспільство, а це вимагає багатьох інституційних 
змін, постійної роботи та довгострокової перспективи [5].Тому й «в умовах 
розвитку інформаційних технологій, розширення системи мережевого простору 
основою ефективного функціонування суб’єктів бізнесу є розроблення стратегії 
цифрової трансформації та визначення напрямів її впровадження» [2, с. 213], 
причому «важливим підходом є формулювання стратегії цифрової 
трансформації, яка служить центральною концепцією для інтеграції всієї 
координації, визначення пріоритетів та впровадження цифрових трансформацій 
усередині суб’єкта бізнесу [8, с. 339]. 

Стратегії цифровізації суб’єктів готельного бізнесу можуть мати різні 
модифікації, процедури формування, форми реалізації, наповнення, проте, 
ціллю їх є забезпечення у змінному зовнішньому середовищі конкуренто-
спроможності та ефективності за рахунок використання цифрового 
інструментарію та цифрових бізнес-процесів.  

Цифровий інструментарій та цифрові бізнес-процеси для суб’єктів 
готельного бізнесу охоплюють широкий обсяг можливостей: оптимізація 
пошукових систем,  контент-маркетинг, партнерський маркетинг, натівна 
реклама, цифровий PR та інші. Причому структура, обсяги, модифікації 
зазначених можливостей об’єктивно будуть масштабуватися і 
урізноманітнюватися. Відтак, реалізація стратегії цифровізації у суб’єктах 
готельного бізнесу сприятиме ефективній організації, консолідованому 
управлінню, забезпеченню результативності бізнес-процесів у сьогоденні та у 
довгостроковому періоді. Тому необхідність впровадження стратегій 
цифровізації суб’єктами готельного бізнесу продиктована об’єктивними 
суспільними потребами безперервного впровадження інновацій, зокрема, 
цифрових та забезпеченням управлінських механізмів їх ефективної 
імплементації та реалізації. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ИГР И 

ИГРУШЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Большая роль в решении проблем детства принадлежит индустрии детских 
товаров, представляющей собой многопрофильный сектор экономики. 

По оценкам компании Capital Times Investment Advisory, годовой объем 
рынка детских товаров в Беларуси составляет $630 млн. К 2022 году 
прогнозируется падение на 3,5 % – до $610 млн. Самое высокое потребление 
детских товаров приходится на возрастную группу 5-9 лет ($222 млн). Затем 
следует возраст 0-4 года ($219 млн) и категория 10-14 лет ($189 млн). В 
ближайшее время из-за падения рождаемости прогнозируется падение рынка в 
категории «новорожденные» и рост в категории от 4 до 14 лет. Поэтому в 
целом количество детей от 0 до 14 лет в ближайшие годы останется прежним, а 
значит, и рынок детских товаров останется на том же уровне [3]. 

Наибольшие показатели объемов производства и реализации обеспечивают 
основные сегменты рынка детских товаров – детская одежда, игрушки, питание 
и обувь. Доля детской игровой продукции в общем объеме продаж товаров для 
детей на белорусском рынке составляет около 19 %, это третий по емкости 
сегмент рынка. 

Игрушка и игровая продукция – это увлекательный и в то же время 
поучительный мир для ребенка. Этот мир формирует его двигательную 
активность, наблюдательность и любознательность, прививает вкус и интерес к 
художественному творчеству, любовь к людям, природе и животным, а затем 
мировоззрение, менталитет, нравственные ценности, культурную и языковую 
самоидентификацию. 

Исследование рынка детских товаров является важным для понимания 
природы формирования спроса и предложения на этом рынке, особенностей 

https://doi.org/10.1111/isj.12153
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покупательского поведения, выявления факторов, влияющих на процесс 
покупки, а также проявлений культуры потребления. 

Ключевыми факторами развития рынка детских товаров, включая игры и 
игрушки, являются: рождаемость, рост доходов населения и развитие культуры 
потребления. Однако, рост рождаемости, в частности, напрямую влияет только 
на рынок товаров для новорожденных. Для остальных секторов рынка он имеет 
отложенный эффект. Оборот  рынка обеспечивается во многом за счет того, что 
детская одежда, обувь, игрушки, книги требуют постоянного обновления, 
поэтому спрос на товары для детей не имеет прямой зависимости от цен и 
уровня дохода семьи. Важной особенностью рынка детских товаров является 
целевой потребитель, поскольку решение о покупке, как правило, принимают 
родители, а продукт «потребляют» дети. Это касается, прежде всего, 
возрастного сегмента от 0 до 3 лет. Но чем старше становится ребенок, тем он 
больше включается в процесс выбора товара. 

Потребительские предпочтения – это один из объектов маркетинговых 
исследований. Постоянный сбор маркетинговой информации о потребителях 
позволяет субъектам торговли принимать оптимальные и своевременные 
управленческие решения, касающиеся мероприятий целевого маркетинга и 
комплекса маркетинга. 

С целью изучения покупательских предпочтений при выборе игр и 
игрушек авторами было проведено анкетирование покупателей в супермаркете 
«Буслiк» (г. Минск) в декабре 2021 года. В опросе приняло участие 30 человек. 
Большинство опрошенных (46,7 %) имеет одного ребенка, 36,7 % – двоих, 10 % 
– троих детей. Детей до трех лет имели 33,3 % опрошенных респондентов. 

Основными мотивами покупки игр и игрушек являются: День рождения 
ребенка (29,2 % опрошенных), праздники (25,8 %) и развитие ребенка (14,6 %). 

Критериями выбора игр и игрушек были названы следующие (в % от 
общего количества ответов, предусматривалось несколько вариантов ответов): 
качество (20), желание ребенка (20), цена (14,7), известность марки (14,0), 
страна-производитель (10,7), наличие развивающей функции (8,7), возрастные 
рекомендации (8,0). 

Что касается вопроса частоты покупок, то 53,3 % респондентов покупают 
игры и игрушки раз в полгода, 30,1 % из опрошенных – раз в три месяца, 13,3 
% респондентов – раз в месяц. Только один респондент из опрошенных 
ответил, что покупает игрушки чаще двух раз в месяц. 

Большинство респондентов (31,4 %) предпочитают белорусские игрушки, 
далее расположились украинские (27,1 %), российские (17,1 %), китайские (8,6 
%) и турецкие игры и игрушки (4,3 %). Только 11,4 % из опрошенных 
респондентов не обращают внимание на страну-производитель. 

Чаще всего родители покупают игрушки компании «LEGO» (Дания) – 25,8 
% от общего количества опрошенных. Белорусским производителям СООО 
«ПП Полесье», УП «БелКукла» ОАО «АКТАМИР» и ЗАО «Фирма Мальвина» 
отдают предпочтения соответственно 21,3; 14,6 и 7,9 % опрошенных 
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респондентов. Игрушки российского производителя ООО «Нордпласт» назвали 
11,9 % опрошенных респондентов. 

Что касается ценового диапазона, то 80 % респондентов предпочитают 
покупать игрушки от 10 до 50 белорусских рублей, 10 % – от 50 р. до 100 р. 
Больше 100 р. за игрушки готовы отдать 6,7 % опрошенных. 

В качестве основных каналов покупок игр и игрушек были названы 
следующие (в % от общего количества опрошенных респондентов): интернет-
магазины – 33,3; супермаркеты для детей (сетевые объекты) – 26,2; рынки – 
20,2 и специализированные магазины для детей – 19,0. 

Охарактеризуем наметившиеся тенденции в производстве современных 
игр и игрушек, которые следует принять во внимание, прежде всего, родителям 
при их выборе и покупке. 

Первая из них – это натурализация и детализация игрушки. Эта тенденция 
проявляется по-разному. Так, например ставшие популярными newborn – 
резиновые пупсы разного размера, в точности воспроизводят настоящих 
младенцев. Еще один вариант своеобразной детализации – это куклы с ярко 
выраженными эмоциями, так называемые Expressiondolls. Важно подчеркнуть 
не их эстетические достоинства (вернее их отсутствие), а фиксированное, 
навсегда определенное выражение лица. Их эмоциональное состояние никто 
уже не в силах изменить. 

Игрушечные животные также все более приближаются к своим 
натуральным прототипам. Это уже не игрушки, а скорее чучела реальных 
животных. Играть с такими игрушками не хочется, но хочется их 
рассматривать и удивляться совершенству их изготовления. 

Другую тенденцию в бурном развитии производства игрушек можно 
назвать дегуманизацией, т.е. куклы все дальше отходят от образа человека и все 
больше приобретают черты машин, животных (или даже насекомых) или же 
технических устройств. 

Человек легко трансформируется в нечто нечеловеческое (в большой моде, 
особенно у мальчиков, так называемые трансформеры: человек-паук, человек-
динозавр, человек-робот и т.д.). Различные чудища все более вытесняют 
обычных людей и человеческое выражение лица. Это весьма опасная 
тенденция, поскольку кукла воплощает для малыша образ человека, формирует 
его представления о красоте, доброте, смелости и других качествах. Куклы-
роботы и монстры могут создать у ребенка явно неадекватный образ человека и 
деформируют его представления. 

Третья и самая опасная тенденция «совершенствования» игрушек – их 
нарастающая автоматизация, которая имеет самое разное воплощение. Куклы-
роботы или интерактивные куклы, оснащенные специальными программами, 
могут жить своей жизнью, независимой от ребенка, более того, они сами 
начинают руководить его действиями. 

Все обозначенные выше тенденции ведут к тому, что игрушка все более 
становится не средством игры, а самодостаточной вещью, предназначенной для 
потребления ее качеств. Ребенку уже не нужно оживлять куклу, вкладывать в 
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нее свои переживания, поскольку она сама имитирует настоящую жизнь и 
механические переживания. Ребенок становится зависимым от игрушки – не он 
играет с куклой, а она с ним. Между тем именно такие игрушки доминируют на 
рынке и пользуются наибольшей популярностью. Они кажутся родителям 
наиболее привлекательными, современными, «прикольными». При этом 
развивающий потенциал игрушки, ее педагогическую полезность родители 
либо вовсе не учитывают, либо целиком доверяются прилагаемой аннотации, в 
которой производитель пишет все, что хочет. Отсутствие или неадекватность 
ценностных ориентиров на рынке игрушек (как у производителей, так и у 
покупателей) приводит к их бесконтрольному производству, бессистемной 
закупке и бессмысленному потреблению [1]. 

В целях недопущения распространения на территории Республики 
Беларусь игр и игрушек, негативно влияющих на здоровье и эмоциональное 
благополучие детей, предусмотрено проведение психолого-педагогической 
экспертизы, которую проводит научно-методическое учреждение 
«Национальный институт образования» Министерства образования Республики 
Беларусь, при котором создан экспертный совет по играм и игрушкам [2]. 

Определены критерии: 
− соответствия игр и игрушек психолого-педагогическим требованиям, 

которые включают качества, направленные на обеспечение разностороннего 
развития ребенка, его приобщение к национальной и мировой культуре: 
полифункциональность, гуманистическая направленность, возможность 
применения в совместной деятельности, дидактическая и эстетическая 
ценность; 

− несоответствия игр и игрушек психолого-педагогическим требованиям, 
которые включают качества, угрожающие безопасности ребенка, негативно 
влияющие на здоровье и эмоциональное благополучие (провоцирующие 
ребенка на агрессивные действия; оскорбляющие человеческое достоинство, 
способствующие развитию противоправных наклонностей у детей; 
вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 
компетенцию детского возраста). 

Наличие хотя бы одного из критериев несоответствия означает 
несоответствие игр, игрушек психолого-педагогическим требованиям. 

Таким образом, игрушка – неизменный спутник ребёнка с первых дней 
жизни, его товарищ, учитель и воспитатель. Именно поэтому к отечественной 
игрушке предъявляются особые требования: она должна быть, прежде всего, 
национальной, воспитывать культуру, выражать отношение ребёнка к обществу 
и к семье, должна быть привлекательной, содержать в себе развивающие 
функции. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 
 

Маркетингова стратегія на підприємствах сфери послуг розробляється з 
метою розширення частка ринку, підвищення якості наданих транспортних 
послуг та для збільшення кількості клієнтів, які виявляють стійку прихильність 
до підприємства взагалі. 

Обираючи стратегічну спрямованість діяльності підприємства, 
керівництво може стикнутись із загрозами, серед яких однією із 
найпередбачуваних є можливість того, що маркетингова стратегія може 
співпасти із маркетинговою стратегією іншого конкуруючого підприємства, 
спрямованістю, сегментом ринку, цільовою аудиторією та ін. [1, с. 114]. Саме 
тому важливим завдання є з’ясування того, наскільки та чи інша стратегія може 
бути відмінною від стратегії іншого підприємства, наскільки ослабнуть 
заплановані конкурентні переваги, якщо маркетингова стратегія співпаде з 
стратегією іншого підприємства, та як оптимально відобразити у маркетинговій 
стратегії сильні та слабкі сторони, конкурентні переваги. 

При формуванні маркетингової стратегії для підприємств сфери послуг 
необхідно врахувати наступні чотири групи факторів (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фактори формування маркетингової стратегії (розроблено за [3]) 
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Ключовим аспектом при розробці маркетингової стратегії на 
підприємствах сфери послуг є аналіз взаємозв’язків «споживач-товар». У 
даному випадку товаром виступають транспортні послуги підприємства. 
Сучасний маркетинг спрямований на розгляд послуг з позицій покупця-
споживача, бо він купує не тільки товар як фізичний об’єкт, але й послуги, що є 
супутніми при продажу. В цьому аспекті процес розробки маркетингової 
стратегії для підприємств сфери послуг виглядає наступним чином (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процес розробки маркетингової стратегії (розроблено на основі [5]) 
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та його характеристик очевидна; складність полягає у тому, щоб вірно 
диференціювати послуги за їх призначенням, цільовою аудиторією, каналами 
розподілу та методами реклами та ін., а щоб усе це реалізувати на практиці 
підприємству необхідний кваліфікований персонал. 

Таким чином, маркетингова стратегія підприємств сфери послуг 
ґрунтується на певних категоріях факторів, серед яких найбільш вагомими є: 

– вірне визначення бажань клієнтів; 
– визначення потреб та тенденцій цільової аудиторії; 
– визначення каналів розподілу; 
– визначення рекламних заходів; 
– конкуренція та можлива стратегія конкурентів. 
Враховуючи вище зазначені фактори та можливі ризики застосування 

маркетингових стратегій підприємств сфери послуг, на нашу думку, 
необхідним є впровадження системи маркетингових комунікацій CRM 
(Customer Relationship Management – система управління взаєминами з 
клієнтами) [4, с. 155]. Внаслідок впровадження даної системи підприємства  
зможуть отримати наступні можливості: 

− доступу до повного представлення даних про клієнтів по всіх 
підрозділах і видах послуг; 

− оцінки довгострокової цінності клієнта для підприємства; 
− завчасного з’ясування того, які послуги можуть сподобатися чи 

знадобитися замовнику. 
Якщо реалізувати вище зазначені можливості, то працівники підприємств 
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кожному з замовників. Крім того, знаючи, що новий клієнт може виявитися 
особливо вигідним для підприємства протягом найближчих 5-10 років, 
підприємство одержує вигідні можливості на довгострокові відносини з ним, 
пропонуючи якісні послуги, знижуючи вартість послуг, забезпечуючи нові 
можливості й інші переваги. 

Дана система – це найбільш ефективний спосіб створення інтегрованого 
CRM – середовища, який складатиметься з «сховища» даних по клієнтах 
(Customer Data Warehouse, CDW). У цьому «сховищі» зберігатимуться дані з 
усіх джерел для створення єдиного інтегрованого уявлення про кожного 
клієнта. В результаті у клієнтському «сховищі» підприємства накопичиться 
необхідна для аналізу інформація. Тільки за допомогою аналітичних засобів 
можна домогтися правильної пропозиції послуг по потрібних каналах 
потрібним клієнтам у потрібний момент часу і за прийнятною ціною [2, с. 206]. 

Таким чином, маркетингова стратегія допоможе підприємствам сфери 
послуг удосконалити механізм управління діяльністю, що в майбутньому 
безумовне вплине на його фінансовий стан. 
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ІНФЛЮЕНСЕР-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Ринкове середовище XXI століття характеризується активізацією процесів 
діджиталізації, що, в свою чергу, є наслідком переходу споживачів в цифрове 
середовище. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності сучасні 
підприємства розробляють відповідні стратегії функціонування у цифровому 
середовищі. Для збільшення довгострокової комунікацій з цільовою аудиторією 
поряд з основними інструментами маркетингових комунікацій підприємства 
застосовують синергічноновітні інструменти цифрового маркетингу, 
орієнтуючись на сегмент ринку, а також враховуючи соціально-економічні, 
поведінкові та психологічні фактори сегментування потенційних споживачів. 
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В сучасних умовах ринок значно перенасичений широким спектром  
рекламних  засобів та характеризується значним зниженням сприйняття 
суспільством традиційних інструментів комунікацій. Використання 
нетрадиційних видів, інструментів та технологій є ефективною альтернативою, 
котра здатна забезпечити підприємству досягнення загальних маркетингових 
цілей підприємства і отримання ними високого рівня прибутку. 

Ф. Котлер зазначає, що «під маркетинговими комунікаціями варто 
розуміти засоби, за допомогою яких підприємства намагаються інформувати, 
переконувати та нагадувати споживачам, прямо або посередньо, про свої 
товари та торговельні марки» [3]. 

Інфлюенсер-маркетинг – це форма маркетингу, що включає схвалення та 
розміщення продуктів від представників впливу, людей та організацій, які 
мають передбачуваний рівень знань або соціальний вплив у своїй галузі. 

Отже, основною метою даного виду маркетингу є інформування, 
нагадування та переконання про певний товар або послугу, а також надання 
інформації про виробника чи посередника, що займається реалізацією цього 
товару чи послуги. Мета ототожнюється з основною метою маркетингових 
комунікацій. Тому доречно розглядати даний вид маркетингу як новітній 
комунікаційний інструмент м’якого впливу на споживача. 

Інфлюенсери (від англ. influence – «впливати») – лідери думок, блогери, 
експерти, які мають власну активну лояльну аудиторію. Ними можуть бути як 
«класичні» відомі особистості – співаки, актори, музиканти, спортсмени, так і 
ті, хто досяг визнання завдяки соцмережам та Youtube, будучи спеціалістом у 
певній сфері. Головна ознака інфлюенсера – наявність надійних та довірливих 
стосунків із власною аудиторією [1]. 

Для отримання максимально високого маркетингового та комерційного 
результату підприємствам необхідно розмежовувати різні види інфлюенсерів в 
залежності від різних класифікаційних ознак. Окрім визначення бюджету на 
інфлюенс-маркетинг, це допоможе доносити необхідну інформацію до 
визначеної цільової аудиторії. 

В залежності від чисельності підписників розрізняють:  
− наноінфлюенсери (1000-10000 підписників);  
− мікроінфлюенсери (10000-50000 підписників);  
− інфлюенсери середнього рівня (50000-500000 підписників);  
− макроінфлюенсери (500000-1 млн підписників);  
− мегаінфлюенсери (більше 1 млн підписників) [1]. 
У відповідності зі специфікою діяльності інфлюенсерів можна розподілити 

наступним чином: селебріті, журналісти, експерти в певній галузі, особисті 
бренди, аналітики, посередники [2]. 

Також існують інші класифікаційні ознаки, котрі слід досліджувати більш 
ретельно при виборі інфлюенсерів для співпраці.  

В подальшому доцільно досліджувати використання інфлюенсер-
маркетингу як ефективного новітнього інструменту маркетингових комунікацій 
та охарактеризувати показники його ефективності. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 
 

У сучасних ринкових умовах кількість нових товарів і послуг стрімко 
збільшується, внаслідок цього першочерговим завданням виробників постає 
проблема активізації уваги потенційних споживачів. На даний момент все 
більше підприємств сприймають бренд як основну умову своєї успішної бізнес-
діяльності.  

Теорії створення та просування успішних брендів присвячені роботи 
провідних західних економістів: Д. Аакера, Т. Амблер, Р. Батра, Р. Блекуелла, 
Дж. Веркман, А. Дейян, П. Дойля, Е. Дихтль, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена,  
М. Портера, Дж. Еванса.  

Розглянемо моделі управління брендом, які найчастіше застосовуються: 
1. «Колесо бренду» (Brand Wheel) (розробка рекламного агенства Bates 

Worldwide) – універсальна модель побудови брендів, яка взаємодію споживача і 
бренду [1]. Дану модель використовують в роботі провідні світові компанії: 
Smirnoff, Electrolux, Whiskas, IBM, Zanussi, 3M, Metaxa і багато інших. 

2. Thompson Total Branding – методика формування індивідуальності 
бренду. Бренд характеризується особливим унікальним поєднанням відчуття: 
фізичних (зовнішній вигляд, запах); раціональних (зміст, функціонування); 
емоційних (психологічні відчуття власника бренду, його настрій), які формують 
його індивідуальність. 

3. Модель чотиривимірного брендингу Т. Геда. У даній моделі бренд 
представлений як «розумове поле бренду» в чотирьох вимірах. 

4. Модель Д. Аакера представляє бренд у вигляді дворівневої системи, що 
базується на фізичних характеристиках товару і масштабних асоціаціях [2]. 
Розширений контекст споживання, що забезпечується асоціативним 
сприйняттям бренду, дає можливість зав’язувати на емоційному рівні близькі 
стосунки зі споживачами. Головні брендові характеристики: ключовий зміст; 
функціональні та емоційні асоціації, що викликаються у споживачів; рівень 
просунутої брендової асоціації; словесна складова; сукупні властивості бренду, 
що характеризують його індивідуальність; створюваний рекламою зоровий 
образ. 

https://www.thelede.media/istorii/2019/12/11/472/
https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/
https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2019/06/15/6-types-of-influencers-and-how-to-identify-a-true-influencer/?sh=2f6a72464b93
https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2019/06/15/6-types-of-influencers-and-how-to-identify-a-true-influencer/?sh=2f6a72464b93
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5. Модель формування споживчого капіталу бренду К. Л. Келлера 
складається з декількох етапів, які необхідні для співставлення брендів. На 
кожному етапі торговельні марки мають різноманітні характеристики.  

При більш чітко встановлених межах, формах, цілях кожного етапу 
збільшується можливість їх благополучного виконання, а також зменшуються 
вкладення в просування торгової марки. Сильна марка створюється послідовно. 
В першу чергу створюється потрібне розуміння. Далі формуються ґрунтовні і 
осмислені позиції і взаємовідносини, що знаходяться в основі її капіталу. 

6. Модель управління брендом Т. Амблер [3]. Відомо два основних 
підходи до торгової марки: глобальний (багатофакторний) і підхід, в концепції 
якого оціночним пріоритетом є додана вартість. Суть полягає в збереженні 
балансу між ключовими перевагами, що отримують споживачі. 

7. Модель управління брендом «трикутник бренду» [4]. У даній моделі 
емоційна складова управління брендом виходить на перше місце, але, тим не 
менше, вона не дуже віддаляється від самого продукту. Для певного сегмента 
споживачів бренд, який задовольняє споживчим потребам, виступає 
найкращою ринкової альтернативою. 

Таким чином, бренд займає ключову роль в установленому ринковому 
сегменті, тому що задовольняє фактичні потреби споживача і перевагу в якості 
продукту, передає йому емоційне задоволення. Ці три елементи створюють 
«трикутник бренду». Для отримання даних про три елементи, які формують 
його вершини, використовують різноманітні методи маркетингових 
досліджень. Учасники проведення маркетингових досліджень визначають 
перешкоди на шляху матеріалізації продукту. 

Розглянуті вище моделі управління брендом необхідно систематизувати в 
три групи. 

Перша група моделей розглядає бренд з інструментального погляду, з 
позиції виробника, показуючи комплекс атрибутів, що здійснюють управління 
споживачем. 

Друга група моделей розглядає бренд з емоційних позицій, зображуючи 
враження споживачів від використання бренду. 

Третя група моделей розглядає бренд з процесуального погляду, який є 
сукупністю емоційного та ціннісного підходу і показує розвиток бренду від ідеї 
виробника до створення споживчих вражень. 

Кожна група моделей не в повній мірі підходить до реалізації 
повноцінного комплексного управління брендом. Тому необхідна модель, що 
враховує всі виявлені недоліки.  

Модель управління брендом, що описує взаємовигідні відносини між 
споживачем і виробником брендової продукції, на нашу думку, може бути 
застосована в практичній діяльності українських підприємст [5]. 

Об’єктом відносин є бренд, що відображає наступні переваги: 
– сутнісні (ключова ідея, яка пропонується споживачеві; основна обіцянка, 

що виражається в простих словах); 
– функціональні (фізичні відмінності товару); 
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– емоційні (позитивні емоції, що виникають при використанні бренду); 
– індивідуальність бренду (індивідуальні якості і характеристики, що 

сприяють пізнаваності бренду, визначають «характер» бренду). 
Споживач продукції як суб’єкт відносин характеризується: соціальним 

портретом (вік, освіта, сімейний стан, дохід, сфера зайнятості, вид діяльності); 
контекстом споживання (основні передумови споживання брендової продукції); 
зовнішніми цінностями (спрямованість на зовнішнє оточення споживача); 
внутрішніми цінностями (спрямованість безпосередньо на споживача). 

Модель управління брендом передбачає цілеспрямовані дії виробника  на 
просування брендової продукції, що базуються на: цілях і місії підприємства 
(якісно виражена сукупність стратегічних цілей і підприємницьких 
можливостей); ресурсах підприємства (виробничих, трудових, фінансових); 
маркетинговій політиці підприємства (сукупність управлінськихрішень щодо 
взаємодії цінової політики підприємства з методами прямого і / або непрямого 
стимулювання  продажу та обґрунтуванням порядку встановлення ціни 
реалізації, що залежать від суттєвих показників: обсягу продажу, терміну, 
системи платежу, важливості особистості споживача на даному ринку). 

Модель управління брендом також враховує зворотні зв’язки, виражені в 
інтенсифікації бренду (в зв’язку із застосуванням все більш ефективних засобів 
маркетингових комунікацій); реакції споживачів на бренд; знанні брендової 
продукції, лояльному ставленні до бренду; споживацькій активності до 
брендової продукції.  

Дані фактори можна оцінити за допомогою застосування кількісних і 
якісних маркетингових досліджень. 

Отже, сучасна модель ґрунтується на класичній моделі управління 
«суб’єкт-об’єкт» і розкриває специфічні особливості об’єкта управлінських 
відносин, характер прямих і зворотних зв’язків взаємодіючих сторін, що 
створює необхідну і достатню основу для ефективного управління брендом і 
має бути адаптована в практичну діяльність вітчизняними підприємствами. 
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ТЕНДЕНЦІЇ КЛІЄНТСЬКОГО СПОЖИВАННЯ У МЕРЕЖІ 
МАГАЗИНІВ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ DNIPRO-M 

 
Пандемія Covid-19 зумовила зміну поведінки споживачів різноманітних 

продуктів та змусила по-новому подивитись на їх купівлю. На основі 
поведінкових трендів споживачів електроінструментів, як на споживчому, так і 
на промисловому ринках, бачимо, що, незважаючи на складність ситуації, 
створено стійкі передумови для розвитку їх рітейлу. Ринок електроінструментів 
в Україні на сьогоднішній день є перспективним, темпи його зростання 
становлять близько 7 % на рік [1]. 

Продаж електроінструментів в Україні збільшується, що пояснюється 
будівельним бумом, який спостерігається останнім часом у країні. Крім того, 
під час пандемії багато людей почало самостійно займатись домашнім 
ремонтом. Так, наприклад, розвиток мережі магазинів електроінструментів 
Dnipro-M надає можливість доступу до необхідних електроінструментів як  
оф-лайн, так і он-лайн. 

Dnipro-M – вітчизняна компанія, яка займається виробництвом, продажем 
та сервісним обслуговуванням електроінструментів та працює на умовах 
франшизи. Програма франшизи – бізнес-модель, яка передбачає відкриття 
салону майстерності протягом 1 місяця, при цьому з кожним учасником 
партнерської програми індивідуально працюють менеджери з франчайзингу, 
постачання та реклами. Компанія надає готові стандарти роботи та 
обслуговування покупців, інструменти продажів та просування товарів, 
рекламні матеріали, автоматизовану систему поповнення залишків та необхідне 
програмне забезпечення [2]. 

Наприкінці 2021 року в Україні працювало 403 салони майстерності у 182 
містах, у яких можна ознайомитись з асортиментом інструменту й обладнання 
та спробувати його в роботі [3]. Асортимент продукції компанії налічує більше 
1700 найменувань електроінструменту, зварювального обладнання, садово-
паркової техніки, ручного інструменту та інших видів продукції. Їх розробка 
здійснюється в Україні, а виробництво відбувається на заводах у Китаї, Польщі, 
Туреччині, Індії та Україні. 

У результаті проведеного дослідження виділено наступні поведінкові 
тренди споживачів електроінструментів мережі магазинів Dnipro-M: 

– зростання купівлі електроінструментів у регіонах, де йде активне 
будівництво, виробництво меблів тощо; однією з особливостей даного ринку є 
відсутність сезонності попиту, так як більшість продажів забезпечують 
корпоративні клієнти; 

– збільшення купівлі товарів у магазинах оф-лайн, оскільки споживачі 
прагнуть випробувати інструменти; 
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– залучення більш старшої аудиторії покупців, бо за час пандемії літні 
люди стали частіше займатись ремонтом у домашніх господарствах й купувати 
товари як он-лайн, так і оф-лайн; 

– ремонт як хобі під час пандемії – значна кількість споживачів купує 
електротовари для того, щоб зробити ремонт в домашній оселі або щось 
змайструвати; 

– зростання продажів електротоварів за межами великих міст, бо частина 
їх жителів переїжджає жити до передмістя чи села, де чистіше повітря і менше 
комунікацій; 

– свідоме споживання: люди, маючи досвід минулого року, більш 
стримано купують товари, розглядають більш якісні, які прослужать довго, ті, 
що дійсно необхідні та доступні по ціні. 

За період пандемії у мережі магазинів електроінструментів Dnipro-M 
найбільше зростання продаж показали такі товари: шліфмашини кутові, 
перфоратори прямі, зварювальні апарати, акумуляторні дрилі-шуруповерти, 
маски зварника, автозатемнення [4]. 

Таким чином, визначення тенденцій клієнтського споживання у мережі 
магазинів електроінструментів Dnipro-M дає змогу розробити адекватну їм 
стратегію маркетингу, спрямовану на зростання обсягів продажів продукції. 
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ЛОГІСТИЧНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ КАНАЛИ В СИСТЕМІ 
ТОВАРНОГО РИНКУ 

 
Існує кілька підходів до визначення логістичного каналу і логістичного 

ланцюга. Постачальник і споживач матеріального потоку загалом являють 
собою дві мікрологістичні системи, пов’язані так званим логістичним каналом 
або інакше – каналом розподілу.  

Логістичний канал складається з частково впорядкованої множини різного 
роду посередників, що спрямовують матеріальні потоки від виробника до 
споживачів [1, с. 119]. 

Ф. Котлер визначає канал розподілу як «...організації, які можуть бути 
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посередниками чи учасниками збуту та які перебирають на себе чи передають 
іншій особі права власності на продукцію; це шлях, яким вона рухається в 
напрямку від виробника в бік кінцевого споживача» [2, с. 97]. З технічної точки 
зору канал розподілу являє собою групу компаній, що володіють правом 
власності на продукт або сприяють передачі власності від первісного власника 
до кінцевого покупця в процесі ринкового обміну. 

Американська маркетингова асоціація визначає канал розподілу як 
структуру, яка об’єднує внутрішні підрозділи організації з зовнішніми агентами 
і дилерами, оптовими і роздрібними торговцями, через яких здійснюються 
продажі товарів, продуктів або послуг [3, с. 47]. О. Корольчук, Г. Сиваненко,  
В. Торопков вважають, що канали розподілу – це сполучні ланки між 
виробниками і споживачами продукції [4]. 

Д. Бауерсокс описує логістичний канал як мережу робочих взаємозв’язків, 
що спеціалізовано забезпечують належний рух і розміщення запасів. До складу 
логістичних операцій входять транспортування, складське зберігання запасів, 
вантажопереробка, обробка замовлень, а також інші послуги, що створюють 
додану вартість [5, с. 306]. 

Канали розподілу розглядають і як інституціональні утворення, де в 
системі вільного ринку відбувається обмін власністю на продукти та послуги 
[6]. 

Отже, канал розподілу можна з повною підставою визначити як систему 
господарських зв’язків між підприємствами, які беруть участь у процесі 
купівлі-продажу продукції. 

Виходячи з наявних визначень, можна констатувати, що логістичний 
канал, сам по собі, по-перше, не враховує запити кінцевих споживачів; по-
друге, не прагне до скорочення операцій і скорочення часу проходження 
товару; по-третє, не містить цілі мінімізації витрат; по-четверте, не має 
формалізованих взаємовідносин між учасниками; і по-п’яте, не має конкретних 
цілей щодо того, який товар буде рухатися по каналу і для якого кінцевого 
користувача він призначається. Тому ми можемо трактувати логістичний канал 
як сукупність організацій, здатних брати участь в процесі переміщення певних 
груп товарів для певних груп споживачів. Цілі ж каналів розподілу 
формалізуються завдяки використанню іншого поняття – «маркетингові 
канали». 

Зазвичай до функцій розподілу відносять: концентрацію або 
розосередження продукції; сортування й накопичення; збереження та захист 
товарів, які зберігаються; ведення переговорів й укладання правочинів між 
покупцями та продавцями; передавання прав власності на продукцію від 
продавця покупцю.  

Структура логістичних каналів, їх масштаб і стабільність залежать від 
кількості етапів отримання продукції покупцем, а також від цілей маркетингу, 
що визначає, який товар і для кого призначається. Маркетинг звужує канали 
розподілу, обираючи найкращі з точки зору покупця [7]. 

Маркетингові канали можна розглядати як групи організацій, що залучені 



375 
 

до процесу надання продукту чи послуги для використання або споживання. 
Маркетингові канали слугують не тільки для задоволення попиту за допомогою 
поставки товару потрібної якості, в потрібній кількості, в потрібне місце і за 
прийнятною ціною. Вони призначені також для стимулювання попиту через 
діяльність з просування товару кожним учасником каналу. Отже, 
маркетинговий канал, на відміну від логістичного каналу, слід розглядати як 
організовану структуру, яка надає споживачеві товар за умови досягнення 
оптимального поєднання таких факторів, як час, місце, ціна і якість [8].  

Маркетингові канали є логічним продовженням логістичних каналів, 
оскільки по каналу буде рухатися конкретний товар до конкретного споживача, 
відповідно запитам останнього, пов’язуючи певних виробників і певних 
роздрібних торговців.  

Спрямованість на кінцевого покупця, конкретизація товарного потоку і 
поєднання виробника й торговельного підприємства роблять маркетинговий 
канал більш досконалим логістичним інструментом в конкурентній боротьбі. 

Маркетинговий канал може працювати на основі щоденних і щогодинних 
трансакцій купівлі-продажу між сторонами, не маючи при цьому 
довгострокових зобов’язань.  

Фірма, яка з маркетингового каналу виросла до ланцюга постачань, 
вступає в договірні зобов’язання або укладає інші форми угод з 
постачальниками, клієнтами та посередниками. У міру укладання все більшого 
числа таких договорів фірма пов’язує себе зобов’язаннями в обох напрямках, як 
і ті фірми, з якими вона сама укладає контракти. 
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ ТА 
ПОТЕНЦІЙНИХ ВЛАСНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ 
 
Введення в масову експлуатацію електромобіля і його підтримка на 

вітчизняному ринку є досить суперечливим питанням як з точки зору економії 
ресурсів і, відповідно, енергетичної незалежності, так і з точки зору екології. 
Масовий попит на електромобілі стає все більш популярною тенденцією 
протягом останніх 10 років, однак, як сильно цей рух торкнеться України та чи 
виявиться вона до цього готова? Для відповіді на це питання необхідно оцінити 
позитивні і негативні сторони даного явища, а також з’ясувати необхідні умови 
для розвитку стабільного і високого попиту на електромобілі. 

Обізнаність щодо думки споживачів є важливою при оцінюванні 
пануючого в окремій їх спільноті ставлення стосовно визначеного кола питань. 
Особлива увага при цьому приділяється репрезентативності отриманих даних, 
тобто їх властивості відображати думку сукупності споживачів в цілому.  

В ході дослідження використаний метод соціологічного опитування в 
формі інтернет-анкетування. Для проведення опитування використана Internet-
платформа Survey Monkey (https//www.surveymonkey.ru), яка надає можливість 
сформувати опитувальну анкету з множиною варіантів відповідей, з текстовими 
полями, Net Promoter®Score та с A/B-порівнянням. 

Анкета поширювалася як веб-повідомлення серед власників транспортних 
засобів (ТЗ). Для дослідження використовувався квотний метод формування 
вибіркової сукупності. Параметрами відбору виступали стать і вік опитуваного, 
наявність власного ТЗ у користуванні або бажання його придбання чи 
оновлення. В ході дослідження в мережі зголосилося 252 респондента, з яких 
149 чоловіків і 103 жінки різних вікових груп, підібраних з урахуванням 
параметрів відбору за допомогою допоміжного сервісу панелі Survey Monkey 
Audeience. Опитування проведене протягом жовтня – листопада 2021 р. 

У своєму повсякденному житті більшість з опитаних за добу долають 
відстань у розмірі 21-50 км (34 %). При цьому 80 % респондентів, в більшій або 
в меншій мірі, задоволені власним автомобілем. До речі вважається [1], що 
зазначена відстань пробігу в повній мірі достатня при щоденній експлуатації 
електромобіля на одній зарядці в режимі міста.  

Незважаючи на цю думку, водії традиційних авто все одно хотіли б стати 
власником електромобіля. Цю думку поділяють 84 % опитаних (рис. 1). 

Причинами придбання такого авто називають наступні: енергетична 
ефективність, інноваційність, надійність, екологічність. 

Поряд із цим, на думку опитаних, для пришвидшення процесу переходу до 
масової експлуатації електромобілів на автошляхах Україні не вистачає: 
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1) наявності реальної стратегії розвитку ринку приватного та комерційного 

електротранспорту та відповідної супутньої інфраструктури (32,1 %); 
2) усвідомленого бажання 

представників органів державної 
влади (22,3 %); 

3) необхідної дієвої 
законодавчої і нормативної баз 
(18,1 %); 

4) достатньої достовірної 
реклами та поінформованості 
серед громадськості та 
потенційних споживачів (15,0 %); 

5) технічних та технологічних засобів і ресурсів забезпечення належної 
інфраструктури для експлуатації (12,5 %). 

При цьому серед іншого, з того самого питання, називають ще й такі 
заважаючи чинники: 

1) нафтова і газова енергетична залежність України від зовнішнього 
постачання носіїв (32,2 %); 

2) політична і економічна нестабільність, наявність елементів 
«зовнішнього управління» у переважній більшості секторів національної 
економіки (33,5 %); 

3) значна роздрібна вартість електромобілів, зважаючи на обмеженість 
пропозиції на внутрішньому національному ринку (34,3 %). 

Дані проведеного опитування виявили, що електромобіль, на думку 
респондентів (61 %), виступає продуктом власне споживання представниками 
середнього соціального класу користувачів. Результати також показують, що 
опитані респонденти оцінюють 
вартість особистого приватного 
електромобіля в розмірі від 101 
до 200 тис. грн (Рис. 2). При 
цьому реальна ціна «бюджет-
ного» електромобіля на ринку ТЗ 
особистого користування 
знаходиться, як правило, в 
діапазоні 301-400 тис. грн [2].  

На думку опитаних 
респондентів, роздрібні ціни на 
електромобілі і через рік 
залишаться без змін. Тому, поки 
реальні ціни на електромобілі не почнуть відповідати очікуванням споживачів, 
масового зростання кількості електромобілів на дорогах України не буде 
спостерігатися. Загалом, українське населення має оптимістичні настрої щодо 

 
Рис. 1. Бажання придбати електромобіль 

 
Рис. 2. Очікування переходу до нових 

технологій, які не завдають шкоди 
навколишньому середовищу 
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даного типу авто і вважає, що майбутнє України саме з електромобілями. Цю 
думку поділяють 74 %.  

Важливим аспектом розвитку електромобілів виступає розгалужена 
інфраструктура. Серед споживачів простежується думка, що протягом 
наступних 10 років буде відбуватися тенденція розвитку різних її аспектів, а 
через 10 років водіїв оточуватиме повністю забезпечена інфраструктура для 
користування електромобілем.  

На думку опитаних власників транспортних засобів, темпи розвитку 
електромобілів в Україні залежать, в першу чергу, від Верховної Ради, Кабінету 
міністрів, компаній з супутнього технічного розвитку та виробництва 
електромобілів, і, власне, самого населення, споживачів.  

При цьому 35 % респондентів вважають, що українське суспільство може 
бути готовим до переходу та використання технологій, які не завдають шкоди 
навколишньому середовищу лише 
за через 10 років (рис. 3). Однак, 
значна кількість опитаних 
зазначає, що цей перехід 
відбудеться через 20 років (22 %), 
через 50 років (26 %) і лише 2 % 
вважають, що цей процес 
відбудеться через 1 рік. 

В Україні планується 
прийняття законопроєкту «Про 
стимулювання розвитку електрич-
ного транспорту України» [3; 4]. 
Згідно результатів опитування, 
підтримують даний законопроект і вважають в сучасних реаліях українського 
суспільства доцільним його прийняття 89 % респондентів (рис. 4). 

З числа респондентів, 63 
% вважають, що після його 
прийняття відбудуться зміни 
в кращу сторону. Тому, на 
думку опитаних, в Україні 
незабаром слід очікувати 
ряду змін, якщо стверджувати 
реальність припущення, що в 
майбутньому (далекому або 
не дуже) основним засобом 
пересування в приватному 
секторі стануть 
електромобілі.  

Серед таких змін 
називають: 

 
Рис. 3. Очікування переходу до нових 

технологій, які не завдають шкоди 
навколишньому середовищу 

 
Рис. 4. Підтримка прийняття 

законопроєкту «Про стимулювання розвитку 
електричного транспорту України» 
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− поліпшення загального екологічного стану, зменшення викидів СО2 в 
атмосферу (27,7%); 

− економія доходів громадян (19,8 %); 
− енергонезалежність від постачальників нафти і газу (15,7 %); 
− збільшення кількості електростанцій з використанням відновлюваних 

джерел («зелена енергетика») (10,2 %); 
− зниження рівня шуму від ТЗ (10,2 %); 
− зростання економіки, розвиток країни в цілому (8,8 %); 
− збільшення соціальної відповідальності населення (7,6 %). 
Готовність ринку до впровадження електромобілів в транспортну систему 

України слід  оцінювати за наступними (основними) критеріями:  
− наявність розвиненої інфраструктури обслуговування, що є 

першочерговою умовою розвитку попиту (не тільки у вигляді зарядних станцій 
ТЗ, а також і станцій технічного та сервісного обслуговування);  

− наявність попиту на електричні ТЗ, зважаючи на рівень доходів 
потенційних споживачів по регіонах, оскільки умовою їх придбання є наявність 
досить високих доходів у значної частини населення.  

Переваги електромобілів очевидні, і рано чи пізно вони будуть домінувати 
на дорогах України. Однак, на сьогодні актуалізується прагматичне питання – 
чи варто нам поспішати з їх впровадженням, оскільки окремі приклади 
технологічної історії свідчать, що іноді поспішні технічні революції можуть 
«коштувати» досить дорого. 
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МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 
 

Пандемія стала справжнім випробуванням для усього світу. А бізнес 
одним із перших відчув на собі її наслідки, вплив кризи та економічної рецесії.  

В час пандемії та карантинних обмежень першочерговим завданням 
бізнесу, безумовно, є створення безпечних умов для своїх співробітників та 
клієнтів. Але, щоб пережити кризу й утриматися «на плаву», необхідно також 

https://24tv.ua/ru/jelektromobili_v_ukraine_bez_poshliny_
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#Text
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думати і про довгострокові перспективи, а саме про нарощування фінансової 
стійкості підприємства та збільшення його прибутків. Для цього як малому, так 
і великому бізнесу варто використовувати маркетингові інструменти, які при 
грамотному застосуванні можуть дати суттєвий поштовх для зростання [1].  

Орієнтиром для маркетингової стратегії компанії є три основних 
маркетингових тренди 2022 року: 

1. Аналітика. Змінився світ, змінився ринок, змінився споживач та його 
поведінка. З’явились нові звички та тренди. Саме в період кризи потрібно 
аналізувати зміни, які відбуваються навколо, збирати інформацію про галузь та 
конкурентів, досліджувати та грати «на випередження». Без розуміння аспектів 
маркетингу та продажів підприємству важко змінювати стратегію та приймати 
правильні управлінські рішення [2].  

2. Відеоконтент. З кожним роком відеоконтент набирає неабиякої 
популярності. Згідно зі статистикою, 64 % клієнтів роблять покупки в Інтернет-
просторі саме після перегляду відеоролику, а у 2020 році, за даними YouTube, 
споживання мобільного відеоконтенту зросло на 100 %. Клієнти віддають 
перевагу «живій» комунікації, вони хочуть бачити обличчя компанії й саме 
відеомаркетинг дає ефект людяності у взаємодії споживачів із компанією [1].  

3. Якісна комунікація. Комунікація з клієнтом має бути максимально 
комфортною, швидкою та легкою в режимі реального часу. 

Останні роки спілкування відбувається не через e-mail або телефон, а у 
Facebook Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp Instagram – найпопулярніших 
месенджерах в Україні. Саме компанія, яка будує свою комунікацію із клієнтом 
у месенджері, стає йому ближчою та зрозумілішою. Через те, що в месенджерах 
присутній більший рівень персоналізації, тут гарантовано більше шансів, що 
клієнт прочитає надіслане йому повідомлення [2]. 

В історії людства криза завжди ставала приводом для впровадження 
інновацій та змін. Часто ці зміни були на краще. Щоб бути гнучкими у 2022 
році, маркетологи повинні сконцентруватися на розумінні клієнтів, 
адаптивному плануванні, аналітиці даних і оптимізації витрат. Варто 
відмовитись від виключно захисної позиції – першої реакції на кризу – на 
користь тих дій, які дозволяють точніше зчитувати потреби цільової аудиторії 
та зміни ситуації на ринку, а після цього оперативно використовувати все це на 
практиці. 
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ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 

 
Попит і пропозиція є тими елементами ринкової економіки, які впливають 

на стан і розвиток ринку, організацію виробництва на ринку, на стан ринкової 
економіки в цілому. 

Теорія попиту показує, який саме взаємозв’язок існує між попитом 
споживача на товари та послуги та їхніми цінами на ринку; саме завдяки теорії 
попиту можна визначити роль, яку попит відіграє у формуванні цін, тоді як 
теорія на боці пропозиції буде визначати роль пропозиції на ринку. Саме теорія 
попиту є однією з основних теорій, які вивчає мікроекономіка. 

Попит – це бажання і здатність покупців купувати певні обсяги тих чи 
інших благ за певними цінами. Базою для виникнення попиту є потреби 
споживачів.  

Попит – це перелік цін і кількостей. Основна властивість попиту полягає в 
тому, що при незмінності інших параметрів зниження ціни веде до відповідного 
зростання величини попиту. І, навпаки, підвищення ціни веде до відповідного 
зменшення величини попиту.  

З одного боку, попит відображає вподобання покупця щодо певних товарів 
чи послуг та бажання придбати певну кількість цих товарів чи послуг, з іншого 
боку, він відображає можливість оплатити покупку за «доступною» ціною  
[3, с. 63]. 

Величина (або обсяг) попиту визначається саме тією максимальною 
кількістю даного товару, яку може придбати даний покупець за даною ціною, 
яка має назву ціна попиту. Ціна попиту – це максимальна ціна, яку згоден 
заплатити покупець за конкретний обсяг товару. Між ціною на товар і обсягом 
попиту існує об’єктивний істотний зв’язок, який отримав назву закону попиту 
[2, с. 25]. 

Закон попиту стверджує, що існує зворотна залежність між ціною та 
кількістю попиту. У ньому сказано, що кількість попиту зменшується в міру 
зростання ціни і збільшується при падінні ціни. Цей закон діє завдяки двом 
ефектам: ефекту доходу та ефекту заміщення.  

Ефект доходу – це пристосування попиту до зміни реального доходу. 
Реальний дохід – це номінальний дохід, скоригований відповідно до змін рівня 
цін, а номінальний дохід – це особистий грошовий дохід, на який впливають 
зміни цін. У той же час, якщо ціни знизяться, реальний дохід зросте. Ефект 
доходу та ефект заміщення при купівлі товарів середньої та високої якості 
(тобто ведуть до зростання попиту при зниженні цін) мають однаковий 
напрямок, а при купівлі товарів низької якості – навпаки. 
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На практиці також спостерігається ситуація, коли зі зниженням ціни на 
товар попит на нього скорочується, а з підвищенням – зростає (наприклад, при 
подорожчанні картоплі незаможні сім’ї починають споживати її більше, цілком 
відмовляючись при цьому від споживання м’яса), що означає переважання 
ефекту доходу над ефектом заміщення.  

Пропозиція – це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть 
поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу. Сталий 
причинно-наслідковий зв’язок між ціною та обсягом товарів (послуг), який 
товаровиробник здатний поставити на ринок, виражається законом пропозиції 
[3, с. 68]. 

Зміст закону пропозиції полягає в тому, що чим вища ціна, то більше 
товару за такою ціною товаровиробники готові запропонувати на ринок 
упродовж певного проміжку часу, і, навпаки, що нижча ціна, то менше товарів 
виробник бажатиме і зможе поставити на ринок.  

Із визначення випливає, що між ціною і величиною пропозиції існує пряма 
залежність [1, с. 103]. 

Довгий часі попит  і пропозиція розглядалися ізольовано. Відповідь на те, 
як можна об’єднати ці дві складові ринку дають нам поняття: рівноважна ціна і 
рівноважний обсяг або ринкова рівновага, які встановлюються саме у 
результаті взаємодії попиту і пропозиції. Ринкова рівновага настає при такій 
ціні і такій кількості товару, коли сили попиту і пропозиції врівноважуються, 
тобто стають рівними: кількість товару, яку хочуть купити споживачі, дорівнює 
кількості товару, яку продавці хочуть продати. Це положення називається 
рівноважним, тому що, коли попит і пропозиція знаходяться в рівновазі, немає 
ніяких причин для зростання або зниження ціни до тих пір, поки всі інші умови 
залишаються незмінними. 

Ринковий механізм має тенденцію до рівноваги із тим, щоб не 
утворювались нерівноважні стани, тобто, щоб не було надлишкового попиту та  
надлишкової пропозиції, моделювання рівноваги попиту та пропозиції 
дозволить проводити комплексний аналіз ринкової ситуації та знаходити 
рівноважну ціну на продукцію підприємства. Знання теорій попиту і пропозиції 
є необхідними для формування і своєчасного виявлення тенденції впливу 
попиту і пропозиції на рівень платоспроможності і конкурентоспроможності 
економічних суб’єктів.  
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Процес розвитку маркетингу на малих підприємствах пов’язаний із 

формуванням його управлінських концепцій, які тісно пов’язані зі споживачами 
продукції. Базою для ефективного функціонування системи маркетингу в 
умовах малих підприємств є цілісна схема організації системи управління 
маркетинговою діяльністю, яка ґрунтується на впливі факторів 
конкурентоспроможності підприємств. 

Маркетинг – соціальний і управлінський процес задоволення потреб 
споживачів шляхом створення товарів, споживчих цінностей та обміну ними. 
[1, с. 10]. Маркетингові дослідження – це систематичне збирання та аналіз 
даних, пов’язаних з наявною ситуацією діяльності фірми. Основне призначення 
маркетингових досліджень – забезпечення інформацією у процесі управління 
маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, 
контролю й регулювання маркетингової діяльності. Мета маркетингових 
досліджень – виявити можливості фірми зайняти конкурентні позиції на 
конкурентному ринку, знизити міру ризику, збільшити можливість успіху 
маркетингової діяльності [1, с. 68]. 

Конкурентоспроможність підприєсмтва – це здатність виробляти й 
реалізувати продукцію швидко, дешево, якісно, продавати її в достатній 
кількості при високому технологічному рівні обслуговування. Також це 
можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в 
умовах конкурентного ринку [2, с. 7]. 

Практика формування в економіці країни ринкових відносин свідчить про 
те, що найважливішим фактором успішного функціонування вітчизняних 
підприємств є використання маркетингової концепції управління, яка орієнтує 
виробництво на всебічне задоволення зростаючих вимог ринку. Як показує 
світовий досвід, характерною особливістю сучасного маркетингу як концепції 
управління стає програмно-цільовий і системний підхід до управління всіма 
сторонами діяльності підприємств і організацій. Найбільші з них успішно 
здійснюють «інтегрований маркетинг», спрямований як на виготовлення 
продукції, так і на її споживачів [3, с. 321]. Формуються необхідні умови для 
розвитку нового типу маркетингу – «соціально відповідального», при цьому він 
усе більшою мірою набуває інноваційного змісту, що підсилює потенціал його 
впливу на підвищення конкурентоспроможності підприємств та їхньої 
продукції. 

У сучасній Україні протягом останніх років становлення малого 
підприємництва проходить на тлі серйозних соціально-політичних перетворень, 
вносячи істотний внесок в економічне життя суспільства. Сфера малого 
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підприємництва стає найважливішим елементом господарської системи країни, 
без якого економіка і суспільство загалом не можуть нормально існувати і 
розвиватися. Цьому процесу сприяють позитивні тенденції в системі державної 
підтримки малого підприємництва, метою яких є загальне поліпшення 
середовища діяльності суб’єктів малого бізнесу. Малі підприємства об’єктивно 
існують і розвиваються як відносно самостійний сектор сучасної ринкової 
економіки і мають важливе соціально-економічне значення, оскільки 
забезпечують соціальну і політичну стабільність, здатні пом’якшувати наслідки 
структурних змін, швидше адаптуються до мінливих потреб ринку, роблять 
значний внесок у регіональний розвиток, конструюють і використовують 
технічні й організаційні нововведення [4, с. 118]. Водночас, зовнішнє 
середовище для малого підприємництва в Україні залишається поки 
несприятливим. Діяльність більшості підприємців зорієнтована на виживання, а 
не на розвиток бізнесу. В умовах нецінової конкуренції найбільш значущим 
фактором для більшості підприємців залишається система маркетингу, а саме 
система позиціонування і просування послуг. Однак, на думку експертів, у 
сфері малого підприємництва, і, насамперед, у сфері послуг як переважаючій у 
галузевій структурі країни, повинні бути змінені пріоритети з виживання на 
внутрішній розвиток, що стане основою загальної фінансово-економічної 
ефективності галузі. Запорукою цього розвитку повинна стати зміна парадигми 
мислення у сфері малого підприємництва. Рівень конкурентоспроможності 
сучасних підприємств на ринку загалом залежить від ступеня реалізації на 
практиці найважливіших функцій стратегічної маркетингової політики. Подібна 
постановка проблеми націлює на вивчення питання впливу окремих 
можливостей, які надає ринок, на конкурентоспроможність [5, с. 39]. Для цього 
спочатку необхідно визначитися зі способом оцінки конкурентоспроможності 
самого малого підприємства. 

Розглянемо некорпоративний підхід до діяльності малих підприємств. Він 
робить необхідним уточнення для зазначених суб’єктів структури правил ринку 
і їх впливу на прийняття рішення. Вплив навколишнього середовища доцільно 
розглядати із застосуванням положень теорії зацікавлених осіб (стейкхолдерів). 
Концепція дає змогу діагностувати ключових зацікавлених осіб і оцінити їх 
вплив на реалізовані економічними суб’єктами проєкти. 

Беручи до уваги всі аспекти та фактори конкурентного середовища малих 
підприємств, можна обґрунтувати необхідність і доцільність розроблення і 
впровадження маркетингової ідеології управління, що базується на концепції 
комплексного маркетингу. Обґрунтованість упровадження моделі 
комплексного маркетингу полягає в якісному багаторазовому збільшенні 
вартості всіх здійснюваних у подальшому транзакцій. Специфіка цієї концепції 
комплексного маркетингу базується на двох складниках – насамперед, це 
формування реальної ціннісної пропозиції для споживача, а також 
вибудовування довірчих і довгострокових відносин і способів взаємодії з 
кожним із учасників маркетингового процесу. Іншими словами, відповідно до 
сучасних реалій ринку, простого задоволення базових потреб і потреб 
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споживача, аналізу мотивів, які спонукають споживача зробити покупку, 
недостатньо. 

Мета комплексного маркетингу полягає в тому, щоб допомогти 
споживачеві якісно підвищити рівень життя, реалізовувати свої амбіції шляхом 
придбання конкретного бажаного товару і процесом взаємодії із продуктом 
компанії [6, с. 286]. Удосконалення маркетингової діяльності на малому 
підприємстві передбачає поряд із необхідністю системного уявлення про неї й 
активне перетворення оргструктур управління та утримання виробничо-
технологічного процесу. Тому для реалізації системного підходу необхідно 
побудувати модель передбачуваного об’єкта, виходячи з комплексу вимог, які 
до нього висуваються. Основним системоутворюючим фактором є цілі 
маркетингової діяльності, досягнення яких здійснюється з урахуванням 
закономірностей, принципів, функцій, методів маркетингу. 

Запропонована модель управління маркетингом дасть змогу чітко 
розмежувати функціональні особливості маркетингової системи, встановити 
підпорядкованість між різними структурними підрозділами, оптимізувати і 
якісно поліпшити процес комунікації і методів роботи зі споживачами. 

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. Вирішення 
поставленої проблеми в умовах постійно зростаючого потоку маркетингової 
інформації, швидкості її обробки і поширення дає знизити суб’єктивність 
сприйняття інформації користувачем, зменшити людський фактор під час її 
обробки й інтерпретації, а також зробити процес прийняття маркетингових 
рішень більш об’єктивним і ефективним. 
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ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Головною метою економічних перетворень, що відбуваються в Україні, є 
досягнення збалансованого та сталого розвитку країни для можливості 
інтеграції у світовий економічний простір. Ринкове середовище, в умовах якого 
здійснюють свою діяльність промислові підприємства, висуває жорсткі 
конкурентні вимоги. Тому важливим завданням менеджменту промислового 
підприємства є прийняття зважених рішень щодо обрання цільових ринків 
реалізації своєї продукції, економічно обґрунтоване планування обсягів 
виробництва й реалізації продукції, застосування заходів для забезпечення 
прибуткової діяльності, підтримки стабільності функціонування та розвитку 
потенціалу підприємства.  

Підґрунтям даного процесу є визначення нових шляхів організації 
маркетинг-логістичної діяльності підприємства, що базується на сучасних 
методах формування системи інформаційного забезпечення, здатної об’єктивно 
оцінювати виклики зовнішнього середовища, здійснювати прогнозно-
аналітичну оцінку його змін для того, щоб стати реальним інструментом у 
конкурентній боротьбі [1; 2]. Особливо актуальним вирішення окреслених 
проблем є для промислового комплексу, оскільки від розвитку промисловості 
залежать темпи запровадження науково-технічного прогресу, що визначає 
конкурентоспроможність країни на зовнішніх ринках. 

Узагальнення результатів проведених досліджень дозволяє виділити вплив 
розвитку ринкового середовища, процесів індустріалізації, формування 
інформаційного суспільства на еволюцію концепцій маркетинг-логістичного 
управління підприємством в економічно розвинених країнах та визначити 
особливості його становлення в Україні. Сучасні рушійні зміни у взаємодії 
механізмів ринкового середовища, які відбуваються під впливом розвитку 
інформаційних систем та комп’ютерних технологій, інтелектуалізації процесів 
формування потенціалу підприємств призводять до зміни акцентів у 
ресурсному забезпеченні, використовуваних технологічних процесах, оскільки 
домінуючі позиції в економіці посідають інформаційні ресурси і наукомісткі 
технології, що стимулює динамічний розвиток ринкових системоутворюючих 
елементів і їх взаємодій, а також теорії та практики логістики і маркетингу. 
Багатофункціональність маркетинг-логістичного управління та складність 
вирішуваних ним завдань зумовлюють необхідність формування ринкової 
орієнтації підприємства з використанням інструментів холістичного 
маркетингу, що сприяє формуванню нової моделі організації маркетинг-
логістичної діяльності і комплексного інструментарію розв’язання 
підприємствами ринкових проблем на засадах нової філософії маркетингових 
вчень.  
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Поєднання інформаційного, інтелектуального, соціального і 
управлінського процесів в системі нової ідеології маркетингу посилює його 
роль у вирішенні соціально-економічних проблем та соціальній 
відповідальності бізнесу. З огляду на одержані результати, запропоновано під 
маркетинговою діяльністю розуміти вид управлінської діяльності з реалізації 
комплексу маркетингових заходів, пов’язаних із функціонуванням всіх сфер 
господарювання підприємства та розробкою системи інформаційного 
забезпечення, що спрямовуються на досягнення поставлених цілей – 
задоволення попиту споживачів, одержання прибутку, формування 
довгострокових взаємовідносин із партнерами та інших соціально-економічних 
результатів. 

Схематична інтерпретація маркетинг-логістичної діяльності дозволяє 
представити її як цілеорієнтовану складову забезпечення процесів формування і 
реалізації потенціалу промислових підприємств, а також, для довгострокового і 
оперативного планування їх виробничої та комерційної діяльності, формування 
економічної політики, складання виробничих програм, організації науково-
технічної, технологічної, інвестиційної та виробничо-збутової роботи 
колективу підприємства, а також управління підприємством і його потенціалом 
загалом. 

Одержані результати теоретичного дослідження наукових праць із сутності 
маркетинг-логістичної діяльності і забезпечення управління потенціалом 
підприємства дозволяють здійснити акцент на  вирішальному значенні у 
розв’язанні поточних та стратегічних завдань інформації, інформаційних 
ресурсів та системи інформаційного забезпечення. З метою побудови системи 
маркетинг-логістичного забезпечення управління потенціалом та діяльністю 
сучасного промислового підприємства важливо визначити критерії якості та 
особливості формування інформаційних ресурсів, інформації, що приймає 
участь в обґрунтуванні управлінських рішень.  Це дозволить систематизувати 
масиви інформації при її формуванні і обробці, забезпечити інформаційні 
запити в розрізі завдань і користувачів, із врахуванням актуальності і циклів 
оновлення та передачі інформаційних ресурсів. 

Результати дослідження стану маркетинг-логістично діяльності 
промислових підприємств [3] підтверджують необхідність створення 
маркетингових служб і виділення посад менеджерів з маркетингу та проведення 
окремих видів маркетингових досліджень. На підставі результатів 
узагальнення, систематизації та виділення функцій, які виконує маркетинг-
логістичне управління в процесі господарсько-виробничої діяльності 
досліджуваних промислових підприємств, необхідно організовувати реалізацію 
процесу маркетинг-логістичної діяльності на підприємстві.  

Специфіка діяльності підприємств легкої промисловості проявляється в 
тому, що якість виготовленої продукції, її відповідність стандартам і запитам 
покупців першочергово залежить від якості отриманих від постачальників 
сировини, матеріалів і напівфабрикатів. На підставі аналізу та результатів 
оцінки тенденцій розвитку взаємовідносин із постачальниками ресурсів, які в 
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багатьох випадках надходять з інших країн світу, служба маркетингу може 
здійснювати пошук потенційних замовників та покупців готової продукції 
підприємства. На всіх етапах організації виробництва і реалізації готової 
продукції проявляється посередницька функція маркетингу підприємства-
виробника між постачальником матеріалів і покупцем, яка базується на 
інформаційній взаємодії. Це дозволяє маркетингу здійснювати вплив на 
формування оптимального варіанту плану виробництва продукції та визначення 
її собівартості і ціни, а також стимулювати інвестиційну і фінансову діяльність 
підприємства. У відповідності до цих положень, має будуватись структурно-
логічна модель реалізації функцій маркетинг-лошістичного управління і 
забезпечення процесів формування потенціалу промислового підприємства, яка 
б відображала спільну реалізацію функцій інших служб підприємства, 
базувалась на новітніх підходах у формуванні інформаційно-інноваційного 
забезпечення виробничої діяльності. 

Отже, з метою уможливлення інтеграції діяльності сучасного підприємства 
у ринкове середовище на партнерських засадах та забезпечення сталого 
розвитку його потенціалу на кожному промисловому підприємстві повинні 
реалізовуватись заходи щодо удосконалення механізмів запровадження 
новітніх інноваційних систем і технологій, все більш широкого їх застосування 
у комплексному вирішенні стратегічних і тактичних завдань, що потребує 
оцінки здатності підприємства в реалізації процесів маркетинг-логістичного 
управління.  
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ТИПИ СПОЖИВАЧІВ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ТА ЇХ 
ПОВЕДІНКА 

 
Для визначення типів споживачів за рівнем попиту на хлібобулочні вироби 

протягом листопада 2021 р. проведено їх експрес-опитування. У відділі 
хлібобулочних виробів було опитано 86 респондентів віком від 18 років. 
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Запропоновано пов’язати купівлю хлібобулочних виробів з рівнем власних 
платоспроможних можливостей. При цьому у якості відповіді можна було 
обрати:  

а) хліб як основний харчовий продукт у харчуванні; купується практично 
щодня, оскільки це доступно; 

б) хліб і хлібобулочні вироби; купуються залежно від потреби в них, без 
прив’язки до ціни;      

в) купуються хліб і хлібобулочні вироби функціонального спрямування, а 
тому ціна немає значення. 

В результаті обробки відповідей виявилося: 
– на питання відповідь а) обрала 41 особа (48 % від загальної кількості 

респондентів;  
– на питання відповідь б) обрало 28 осіб (32 %); 
– на питання відповідь в) обрало 17 осіб (20 %). 
Частка споживачів, що купують хліб і хлібобулочні вироби, залежно від 

платоспроможного попиту, наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Частка споживачів, що купують хліб і хлібобулочні вироби, 

залежно від платоспроможного попиту 
 

На підставі вищенаведеного, встановлено такі типи споживачів хліба і 
хлібобулочних виробів: 

– зі стійким попитом, що обумовлено низьким платоспроможним рівнем та 
визначенням місця цього продукту як основного у харчуванні; 

– з попитом, що коливається залежно від потреби та не залежить від ціни 
на хлібобулочні вироби; 

– з особливим попитом на хлібобулочні вироби функціонального 
спрямування. 

Залежно від цих типів можна прослідкувати позитивну або негативну 
поведінку покупців в плані здійснення вибору певного товару та його купівлі. 
Тому для попередження негативної поведінки слід ретельно перевіряти 
товарний портфель на наявність в ньому соціальних сортів хліба, 
хлібобулочних виробів функціонального спрямування тощо. Крім того, 

48%

32%

20%
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залучення лояльних споживачів забезпечує збільшення обсягів продажів та 
рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ БУДІВЕЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ 

 
Процес формування будівельного територіального ринку є економічно 

складним періодом для суб’єктів галузі. Швидкість та якість надання послуг, сервіс, 
боротьба за клієнтів – є основними умовами для отримання лідерства на ринку. 
Конкуренція як економічний процес взаємодії, взаємозв’язку та боротьби між 
виступаючими на ринку економічними суб’єктами зумовлює необхідність 
забезпечення будівельними підприємствами кращих можливостей виробництва 
та збуту своєї продукції. Кінцева мета будь-якого підприємства – перемога у 
конкурентній боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний 
результат постійних і грамотних зусиль підприємства. Вона може досягатися за 
рахунок проведення маркетингових досліджень для вивчення інновацій в 
галузі, запитів споживача, та спрямованих на те, щоб продукція мала особливі 
споживчі властивості, що відповідають сучасності. Тому проблема підвищення 
конкурентоспроможності будівельних підприємств, що створюють базову 
основу цього добробуту через впровадження методів маркетингу є актуальними 
і маловивченими. 

Нині суб’єкти підприємництва для збільшення продажів активно 
застосовують інноваційний підхід. Одним із нових та перспективних 
маркетингових інструментів розвитку бізнесу є маркетинг соціальних медіа. 
Значна чисельність та активність, яку демонструють користувачі соціальних 
медіа, роблять їх ідеальним середовищем для реалізації цілей та завдань 
маркетингу та відкривають безмежний простір для розвитку бізнесу. Цим 
зумовлено підвищену увагу маркетологів до соціальних медіа, маркетинговий 
потенціал яких на порядок вищий, ніж у інших інструментів просування товарів 
та послуг. Соціальні медіа швидко розвиваються не лише у плані розширення 
масштабів, слід також зазначити, що їхні розробники безперервно працюють у 
напрямку вдосконалення та підвищення функціоналу засобів інтернет-
комунікацій.  

У сучасних умовах роль і завдання маркетингової діяльності змінюються 
на основі того, що: 

1) багато галузевих ринків досягли перенасичення і сповільнили свою 
динаміку; 
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2) сучасний споживач стає все більш перебірливим у відношенні товарів і 
послуг, пред’явлені нові та більш високі вимоги до їх функціональних 
характеристик і якості; 

3) сучасний бізнес змінює свою форму і все частіше представляє собою 
мережеві організації, які об’єднуються на умовах партнерства, створюючи 
колективну цінність на умовах довгострокового співробітництва; 

4) стрімкий розвиток інформаційних технологій та інформатизація 
населення істотно розширює комплекс задач маркетингових організацій і 
приводить до необхідних розробок і власне нових інструментів і способів 
впливу на споживачів [1]. 

Для сучасного стану маркетингу на вітчизняних будівельних 
підприємствах характерно: відсутність маркетингових досліджень, 
відпрацьованих з урахуванням специфіки українського, регіонального та 
галузевого ринку; опора більше на інтуїтивні, ніж на наукові методи; 
стримування розвитку широких маркетингових програм, здатних показати 
дійсні обороти фірми. 

В даний час маркетинг у будівництві в Україні практично не 
використовується, хоча перехід до ринку обумовлює необхідність керувати цим 
процесом, постійно орієнтуючи його на індивідуальні потреби. Облік потреб 
замовника, сегментація ринку будівельної продукції, зокрема, житла, за 
демографічними ознаками є визначальними умовами після прийняття рішень з 
маркетингу. Специфіка маркетингу у будівництві пов’язана з особливостями 
самого виробничого процесу галузі. По-перше, об’єкти будівництва 
створюються безпосередньо там, де вони використовуватимуться. По-друге, з 
розвитком конкуренції житлове будівництво все більше буде зорієнтовано на 
задоволення індивідуальних запитів населення, спрямованих на те, щоб житло 
мало особливі споживчі властивості, що відповідають часу. Можливості 
перевершити конкурентів значною мірою підвищуватимуться у тих 
будівельних підприємств, які зможуть створити ефективну систему маркетингу. 
Причому великі будівельні підприємства, що будують багатоповерхове житло, 
зможуть зберегти в перспективі свої позиції на ринку лише за широкого 
комплексу послуг, що надаються замовнику, що включають проєктно-
будівельні роботи, зведення, сервісне обслуговування процесу експлуатації 
житлового фонду протягом усього терміну його служби [2]. 

Вітчизняним будівельним підприємствам потрібні такі системи 
управління, які забезпечували б їм високий рівень конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, так як висока конкурентоспроможність 
підприємства, будучи вирішальним фактором його успіху, досягається шляхом 
постійної цільової роботи зі створення та посилення конкурентних переваг та 
підвищення ступеня реагування на майбутні зміни середовища. Використання 
відомих методик маркетингових досліджень, розрахунку та сегментування 
цільового ринку, позиціонування підприємства та продукції, реклами дозволяє 
вирішити проблему стратегічного управління конкурентоспроможністю лише 
фрагментарно [3].  
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Комплекс маркетингових заходів – це система управління 
конкурентоспроможністю будівельного підприємства, спрямованого на 
вирішення завдань: «Що будувати?», «Для кого будувати?», «Як реалізувати?», 
«Кому реалізовувати?». Комплекс маркетингових заходів носить управлінський 
характер і націлений на зміцнення позицій підприємства у конкурентному 
середовищі, будучи інструментом управління конкурентоспроможністю 
розрізняють зовнішню та внутрішню конкурентоспроможність [4]. 

Процес розробки комплексу маркетингових заходів у авторській методиці 
представлений на рис. 1. 

 
Зовнішня конкурентоспроможність будівельного підприємства полягає в 

його можливості випереджати, вигравати конкурентну боротьбу і формувати 
ефективні відносини між різними економічними суб’єктами (постачальниками, 
замовниками, кредиторами) із будівельною організацією. До факторів 
непрямого впливу на зовнішню конкурентоспроможність, згідно маркетингової 
концепції, віднесені фактори, на вплив яких будівельна організація 
неспроможна надавати управляючого впливу: міжнародні, національні, 
регіональні, ринкові, довільні. До факторів прямого впливу на зовнішню 
конкурентоспроможність віднесено фактори ринкового оточення, на вплив яких 
будівельна організація може надавати протидію, може ними  керувати або 
активно адаптуватися до їх впливу: постачальники будівельних матеріалів та 
конструкцій, конкуренти, інвестори, замовники, забудовники, транспортні 
установи, громадськість. 

Внутрішня конкурентоспроможність будівельного підприємства – це його 
здатність вигравати у конкурентній боротьбі за ринки збуту, замовлення, 
матеріали. Внутрішня конкурентоспроможність є об’єктом моніторингу 

Рис 1. Процес розробки комплексу маркетингових заходів у рамках 
маркетингової стратегії 
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менеджерами будівельного підприємства і, можливо, у свою чергу, поділена на 
тактичну та стратегічну конкурентоспроможність.  

Тактична конкурентоспроможність будівельного підприємства відбиває 
ступінь відповідності характеристик його основних бізнес-процесів вимогам 
споживачів. Стратегічна конкурентоспроможність – передбачає наявність у 
нього стійких керованих конкурентних переваг на тривалу перспективу 
розвитку, відпрацьованих управлінських методів реагування на майбутні 
прогнозовані зміни зовнішнього та внутрішнього середовища [5]. 

Таким чином, в сучасних умовах суб’єкти підприємництва мають неабиякі 
можливості розвитку маркетингу. Серед багатьох видів найбільшу перевагу 
мають соціальні мережі. Соціальні медіа розглядаються як одні з основних 
ринків продажу і комунікації, оскільки можуть бути задіяні навіть при малому 
бюджеті або його відсутності та являються важливим чинником розвитку 
бізнесу та конкурентоспроможності. 
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ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ 
 

Стратегія і тактика в умовах ринкових відносин для підприємства 
формується в такий спосіб: пред’явити товар, потрібний споживачу в даному 
обсязі V, в даний момент 1, в даній точці економічного простору. 

На первісному етапі, ще до безпосереднього виробництва продукції, 
доцільно вибрати той потенційний ринок, де на даний момент, коли Ваша 
фірма ще не відома, Ви можете продати достатню кількість товарів. На цьому 
етапі пропонується виконати експрес-діагностику потенційних ринків, що 
гарантують комерційний успіх. 

Економічний простір підприємства – визначений набір типових ситуацій, 
при яких можливий вільний обмін товарами чи послугами між виробниками і 
споживачами. Можна виділити три параметри, які дають уявлення про простір 
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ситуацій, що виникають: 
1) вид товару; 
2) кількість учасників економічних процесів; 
3) структура процесів обміну. 
З початку проведення цього аналізу необхідно охарактеризувати ринок з 

точки зору різновидів товару, який пропонується. Практика показує, що на 
ринок подані кілька видів товарів, і в залежності від цього розрізняють: 

– споживчий  ринок (К-ринок); 
– ринок засобів виробництва (Р-ринок); 
– ринок перепродажів (G-ринок); 
– державний ринок (S-ринок); 
– фінансовий ринок (F-ринок). 
На час, коли визначене місце підприємства на ринку серед великої 

кількості товарів, які пропонуються, необхідно оцінити свої можливості в 
залежності від ступеня та напруженості конкурентної боротьби на 
потенційному ринку збуту. 

На час, коли визначене потенційне вікно для підприємства серед товарів, 
які пропонуються на ринку, та місце серед діючих виробників-постачальників, 
проводиться аналіз ринку в залежності від структури процесів обміну. 

Загальна ситуація на ринку описується поєднанням двох параметрів: 
насиченість ринку та спосіб покриття споживачів на ринку. 

За насиченістю розрізняють дві основні ситуації: дефіцитний ринок (Д-
ринок) і насичений (Н-ринок). 

Насичений – це ринок, коли товар постійно знаходиться в продажу та 
доступний для споживачів з середнім рівнем доходів. Це поняття не застосовне 
до товарів розкоші. Воно застосовується для товарів, які може використовувати 
середньостатистичний споживач для задоволення своїх нестатків і потреб. 

За способами покриття споживачів розрізняють: 
– глобальний підхід – коли одна фірма намагається задовольнити всі 

потреби (глобальний ринок) при пропозиції одного виду товару; 
– сегментований підхід – коли декілька чи багато фірм роблять 

однойменні товари, послуги і за рахунок цього закривають одну потребу 
споживачів (сегментований ринок) [1, c. 112]. 

Дослідження конкурентів – один із ключових факторів успіху діяльності 
фірми. При дослідженні збутової діяльності необхідно враховувати не тільки 
мету і внутрішні виробничі можливості власного підприємства, а й прагнення 
інших учасників виробничого процесу на даному ринку. Крім того, за думкою 
спеціалістів, нормальне існування підприємства на ринку визначається не 
тільки його спрямуванням, а й іншими учасниками цього процесу.  

Збір інформації про конкурентів проводиться з метою зробити власну 
фірму більш конкурентоспроможною. При цьому є можливість з більшою 
упевненістю пропонувати свої послуги потенційним споживачам. 
Підприємство буде працювати успішніше, якщо виробник займе активну 
позицію і наперед визначить власні відмінні риси, що маркетинговою мовою 



395 
 

означає «визначити позиції», та зможе пояснити це своїм клієнтам. Ця 
процедура необхідна, тому що можливі споживачі та партнери підприємства 
взагалі не знають, чим відрізняються діючі виробники на ринку. 

Постійний контроль за конкурентами дозволяє: 
1) Оцінити успіхи власної діяльності більш точно в порівнянні з 

суперниками. 
2) Вчасно реагувати на дії суперника, вживати попереджувальні заходи 

застереження і відповідно збільшити ефективність своєї стратегії на ринку. 
3) Легше визначити пріоритети своєї діяльності. 
4) Підвищувати конкурентоспроможність усього підприємства й окремих 

видів продукції [1, c. 276]. 
Ефективність діяльності підприємства в умовах ринку залежить від того, 

наскільки активну позицію займає підприємство у відношенні визначення 
відмінних рис власних товарів і фірми в порівнянні з конкурентами. 
Визначення відмінностей фірми залежить від конкурентів, мовою маркетингу 
це називається визначення позицій. 

Для визначення позицій підприємству необхідно, насамперед, уявити 
загальну ситуацію на ринку за допомогою допоміжного питання, що дозволяє 
більш детально охарактеризувати суперників фірми. 

Часто використовуючи поняття «ситуація на ринку», значна кількість 
людей не приділяє його змісту особливої уваги. Однак, для забезпечення 
успішного перебування на ринку необхідно здійснити ретельний аналіз 
основних компонентів ситуації на ринку, першим з яких є суперництво 
незалежних товаровиробників. 

Перш ніж почати аналізувати окремі характеристики конкурентів, 
доцільно уявляти загальну ситуацію за допомогою допоміжних питань, які 
дозволяють зорієнтуватися і структурувати власні знання про ринок, на основі 
яких є можливість розгляду характеристик суперників. 

Відомий вчений Арнольд Вісман вважає, що «аналіз» залежить від того, 
кого взагалі треба розглядати як суперника і як оцінювати його значення для 
фірми. Готуючись вийти на ринок зі своїм товаром, необхідно визначитися, 
скільки і які суперники діють на ринку. Чи не вийде так, що в «годину пік» 
іноді неможливо сісти в автобус, так і з Вашим товаром: Ви виходите на 
насичений ринок, де Вас природно, ніхто не чекає? Або інша ситуація, коли 
Вам навіть вдається представити свій товар, але його популярність не 
дозволить забезпечити комерційного успіху? Тому на початковому етапі Ви 
змушені займатися оцінкою не тільки своїх достоїнств, а й провадити таку 
оцінку, насамперед, щодо своїх головних суперників. Чи не домінують вони в 
даній сфері? Не «сплять»? Чи не занадто вони сильні, щоб вступати з ними в 
боротьбу? Чи є у Вас переваги, якщо не в розмірах, то в тактиці? Можливо, 
доцільніше іноді бути невеликою, але активною фірмою, чим великою 
державною неповороткою. 

Особливість оцінки полягає в тому, що:  
1) необхідно порівняти свої можливості не з деякою усередненою 
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виробничою одиницею, а безпосередньо з найсильнішим, з лідером на ринку. У 
противному випадку діяльність закінчиться не тільки фінансовими витратами, а 
й втратою потенційної ніші ринку; 

2) друга умова, що повинна враховуватися на даному етапі – це сильна 
динаміка положення суперників на ринку, особливо в період такої стабільності, 
як нині в нашій країні. Тому перш, ніж вирішувати, хто сьогодні є лідером, хто 
їм стане надалі, необхідно розглядати не тільки найбільш «яскраві» фірми, а й 
всіх потенційних суперників. 

Для підприємств, де добре поставлена інформаційна служба, визначення 
конкурентів, що діють, і потенційних, не є складним, оскільки їхня служба 
маркетингу або відділ науково-технічної інформації мають необхідну 
інформацію. Однак, для новоствореного підприємства ця проблема має певні 
складності. 

Перш за все, при проведені конкурентного аналізу цільового ринку збуту 
необхідний поділ усіх діючих на ньому суперників за певними принципами. 

Конкуренти бувають активні й потенційні. Це такі підприємства, які 
колись і тепер діють як активні конкуренти. 

До потенційних суперників відносять: 
– постачальників, які розширюють число клієнтів на колишніх ринках; 
– покупців й посередницько-збутові організації, які виступають також на 

ринку; 
– існуючі підприємства, які розширюють асортимент або розвивають нову 

технологію й, відповідно, поліпшену продукцію для того, щоб запропонувати 
покупцеві більшу вигоду й при цьому стати першим суперником; 

– кооперативи й об’єднання, які створять нову конкуренцію.  
Далі йде розподіл конкурентів на: 
– суперників по продукції: при цьому підприємства мають однаковий 

продукт або проводять однакову/подібну політику відносно продукції й 
асортименту; 

– суперників по системі реалізації товарів, котрі зазвичай конкурують по 
товарах широкого вжитку за посередництвом оптової торгівлі, роздрібної 
торгівлі або конкретного споживача; 

– суперників по ціні, продукція певного класу яких конкурує між собою, 
при цьому маскується розходження ефективності; 

– суперників по комунікації збуту, метою яких є залучення інтересів 
партнерів на ринку до власної продукції. 

Про всякий випадок повинні бути взяті до уваги при аналізі суперників не 
тільки найбільші або актуальні найважливіші суперники, а й потенційні. Ними 
не слід зневажати. 

Проведена операція по виявленню ситуації конкурентної боротьби 
дозволяє визначити не тільки кількість конкурентів, а й створити умови для 
вибору найбільш активних конкурентів, які надалі складуть основну 
протидіючу суму. 
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На великих підприємствах створюються, як правило, спеціалізовані 
підрозділи, які оцінюють діяльність конкурентів, як діючих, так і потенційних. 
На початковому етапі формування підприємства проведення такого пошуку –
велика розкіш. Тому пропонується провести вибір найбільш активних 
конкурентів для того, щоб звузити фронт пошуку й, відповідно, витрат на збір і 
обробку інформації. Для цього знову використовують портфоліо-метод – групу 
методів кількісної оцінки слабко структурованих складних об’єктів; 
використовується для визначення індексу якості або позиціювання товару на 
основі індексних оцінок.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Начавшаяся в 2020 году пандемия Covid-19 и последовавшие за ней 

локдауны внесли существенные изменения в устоявшиеся отношения в 
обществе и в деятельность субъектов хозяйствования. Негативно отразилась 
пандемия и на трудовых правоотношениях, затронув как работников, так и 
нанимателей. Одним из способов преодоления негативных последствий 
пандемии в трудовой сфере является эффективное использование и реализация 
на практике принципа социального партнёрства. 

Социальное партнерство – форма взаимодействия органов 
государственного управления, объединений нанимателей, профессиональных 
союзов и иных представительных органов работников, уполномоченных в 
соответствии с актами законодательства представлять их интересы (субъектов 
социального партнерства) при разработке и реализации социально-
экономической политики государства, основанная на учете интересов 
различных слоев и групп общества в социально-трудовой сфере посредством 
переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов  
[4, с. 352].  

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
социального партнерства в Республике Беларусь, являются: Конституция 
Республики Беларусь; Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 
296-З; Указ Президента Республики Беларусь от 15.07.1995 № 278 «О развитии 
социального партнерства в Республике Беларусь», а также иные нормативные 
правовые акты [2]. 

Одним из способов реализации социального партнёрства в организациях 
является коллективный договор. На многих предприятиях в нём зафиксированы 
конкретные  решения для того, чтобы мотивировать людей заботиться о своем 
здоровье и здоровье своих близких в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации.  

Коллективный договор – локальный правовой акт, регулирующий 
трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и 
работающими у него работниками [1, с. 361]. Коллективный договор позволяет 
устанавливать дополнительные по сравнению с действующим 
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законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 
жилищно-бытовом обеспечении работников организации, гарантиях и 
компенсациях, предоставляемых нанимателем. 

Чтобы стимулировать сотрудников сделать прививку от Сovid-19, решили 
использовать различные виды поощрений – от выдачи дополнительных 
выходных до материальной помощи. Так, с апреля по коллективному договору 
работникам, прошедшим вакцинацию, предоставляется оплачиваемый 
выходной. Работник может выбрать удобное время, но, как правило, бонус 
используют на следующий день после прививки. Если работник плохо себя 
чувствует, он проходит вакцинацию в другой день. В качестве примера можно 
привести ОАО «БМЗ». Работникам этого предприятия для вакцинации 
предоставляется до 2 выходных дней с сохранением среднего заработка.  

С сентября, помимо предоставления выходного дня работникам, 
привившимся от Сovid-19, по коллективному договору выплачивается 
материальная помощь. Суммы выплат зависят от финансовых возможностей 
организаций и могут составлять как 29 рублей, так и свыше 300 рублей. Кроме 
того, профсоюз продолжает поддерживать тех, кто все же заболел 
коронавирусной инфекцией, им полагается денежная компенсация. 

Например, в коллективные договоры КУП «Минсккоммунтеплосеть», 
ОАО «Минский завод колесных тягачей» внесена норма о выплате работникам 
по таким основаниям 200 рублей. В ОАО «Новогрудский завод газовой 
аппаратуры» – более 300 рублей (за счет средств нанимателя и профсоюза). 

Есть и примеры комплексной поддержки, когда одновременно 
предоставляется материальная помощь и дополнительные выходные. Такие 
подходы приняты в Сморгонском опытном лесхозе, ПКУП «Зеленстрой» 
районов Минска и других организациях. В ОАО «АСБ Беларусбанк» объявлен 
розыгрыш призов среди вакцинированных, организатором которого выступила 
профсоюзная организация [1]. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 работник может 
отсутствовать на рабочем месте по причине заболевания или в связи с 
соблюдением такого ограничительного мероприятия, как самоизоляция. В 
некоторых случаях работник может рассчитывать на пособие или сохранение 
заработной платы. 

Так, например, если работник имеет инфекцию Covid-19 и находится в 
стационаре или самоизоляции, ему выдается листок нетрудоспособности в 
связи с заболеванием на период нахождения в стационаре. На основании листка 
нетрудоспособности назначается пособие в общем порядке. 

В случае, если требования о самоизоляции работником нарушаются (в 
позиции «особые отметки» больничного указывается запись «нарушение 
самоизоляции»), пособие по временной нетрудоспособности назначается в 
размере 50 % от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством. 
Сроки пребывания в самоизоляции могут быть продлены или сокращены по 
решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское 
наблюдение за гражданином. 
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Работнику, относящемуся к контактам первого или второго уровня с 
лицами, имеющими инфекцию Covid-19, и находящимся в самоизоляции 
выдается листок нетрудоспособности в связи с проведением санитарно-
противоэпидемических мероприятий на период пребывания в самоизоляции.  

Работнику выдается листок нетрудоспособности в случаях, когда работник 
ухаживает за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающего учреждение 
дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к 
контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию Covid-19, или 
второго уровня с лицами, имеющими инфекцию Covid-19, при наличии одного 
или нескольких респираторных симптомов. Пособие назначается так же, как в 
случае ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет). Такой порядок будет действовать до особого решения 
Президента Республики Беларусь. 

Если же работник ухаживает за ребенком в возрасте до 10 лет, 
посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если 
в указанном учреждении проводятся санитарно-противоэпидемические 
мероприятия, ему выдается справка о временной нетрудоспособности. Пособие 
по справке, в данном случае, работнику не назначается. Однако, если у ребенка, 
находящегося в самоизоляции, возникает острое респираторное или другое 
заболевание и в связи с этим за ним необходим уход, справка закрывается и 
выдается листок нетрудоспособности по уходу за этим ребенком. 

Для работников государственных учреждений социального обслуживания, 
работающим с пациентами с инфекционными заболеваниями и лицами, 
отнесенными к контактам первого уровня, которые по медицинским 
показаниям не помещены в учреждения здравоохранения, при работе вахтовым 
методом предусмотрено установление надбавки [3]. Данная надбавка 
устанавливается дифференцировано в зависимости от категории работников и 
степени их контакта с инфицированными. 

В отраслевом профсоюзе работников здравоохранения создан 
специальный фонд для дополнительных выплат сотрудникам медицинских 
учреждений, пострадавшим от COVID-19. Определены суммы в зависимости от 
тяжести болезни и ущерба здоровью. 

Таким образом, реализация принципа социального партнёрства на 
практике способствует не только защите прав и законных интересов сторон 
трудовых правоотношений, но и является эффективным средством преодоления 
негативных последствий пандемии. Стоит отметить, что большинство 
белорусских граждан понимают важность вакцинирования от инфекции Covid-
19, и материально стимулировать их к этому нет необходимости. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В 
УМОВАХ COVID-19 

 
Для того, щоб підприємство досягло успіху під час пандемії коронавірусу 

чи будь-якої іншої економічної кризи, як ніколи важливо зосередитися на 
добробуті працівників та їхньому загальному моральному стані. Співробітники 
стикаються не лише з проблемами на роботі через зміни в їхньому робочому 
середовищі, графіку та протоколах безпеки, але й це може поглиблюватися за 
рахунок труднощів та напруження вдома. Саме тому керівництву компаній 
потрібно зосередити увагу та зусилля, щоб допомогти своїм працівникам 
подолати емоційні та психологічні проблеми, з якими вони стикаються зараз 
через спалах Covid-19.  

Основним аспектам мотивації персоналу під час економічної кризи 
присвятили свої роботи такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як  
Ю. Ю. Вєдєніна, О. С. Власенко, Ю. В. Чарикова, Н. І. Фединець,  
Н. М. Корсікова, Г. І. Ковбас, К. Б. Козак, Л. М. Сакун, А. О. Литвиненко та 
інші. 

Пандемія коронавірусу здійснила величезний вплив на бізнес у всьому 
світі. Приблизно з грудня 2019 року всі стали заручниками цієї страшної 
хвороби. Карантинні обмеження чи вимушений дистанційний режим роботи – 
усе це негативно вплинуло на бажання співробітників працювати із попереднім  
ентузіазмом у цей період невизначеності. 

Саме співробітники в кризових умовах страждають більше всього, адже їх 
положення стає менш стабільним, знижується заробітна платня, на них 
перекладаються додаткові обов’язки або ліквідуються соціальні пакети. Все це 
впливає на погіршення ефективності діяльності персоналу підприємства [1, с. 
224]. 

За результатами опитування KPMG в Україні у 2020 році (рис. 1) можна 
побачити, що 96 % опитаних компаній перевели своїх робітників на 
дистанційний режим роботи і лише 4 % вказали, що специфіка компанії не 
передбачає віддалену роботу. 

Працювати з дому в умовах пандемії досить непросто, тому не дивно, що 
деякі  співробітники можуть відчувати тривогу та бути менш мотивованими в 
ці невизначені часи. З огляду на те, який стрес завдала пандемія коронавірусу 
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життю працівників, керівники зобов’язані підтримувати мотивацію своїх 
співробітників і допомагати їм пережити важкі часи, надаючи всю необхідну 
підтримку. Підхід до мотиваційних заходів має бути дуже зваженим, саме тому, 
перед тим як проводити ті чи інші організаційні заходи задля підвищення 
продуктивності персоналу, треба чітко взяти до уваги усі нюанси, ризики та 
можливі переваги і недоліки кожного заходу [3, с. 117]. 

Рис. 1. Відсоток працівників, переведених в режим дистанційної роботи [2] 
 

Сьогодні поряд з більш розповсюдженою формою стимулювання праці, 
такою як матеріальна мотивація, набирає обертів система нематеріальної 
мотивації. Раніше вважалося, що основним мотивуючим фактором, який може 
змусити співробітників залишатися ефективними і відчувати задоволення від 
своєї роботи – є гроші [4, с. 119]. Однак, у період пандемії для людей стає 
більш важливим відчуття безпеки та впевненості в майбутньому. 

Задля забезпечення відчуття впевненості, по-перше, компаніям потрібно 
зробити безпеку свого персоналу першочерговим завданням. Ніхто не хоче 
відчувати себе в небезпеці, коли приходить на роботу. Важливо показати 
співробітникам, що їхнє здоров’я на першому місці. Найбільш популярний 
захід, до якого вдаються компанії для надання допомоги співробітникам в 
ситуації пандемії, – це забезпечення співробітників засобами індивідуального 
захисту. Так чинять 63 % опитаних компаній (рис. 2) [2]. 

Рис. 2. Нові запропоновані підходи у роботі, що збільшили витрати компанії [2] 
 

По-друге, необхідно підтримувати позитивну атмосферу в колективі та 
прозорість трудових взаємовідносин. Потрібно давати співробітникам чесну 
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оцінку поточної ситуації в бізнесі і підкреслювати, що разом усі проблеми 
можливо подолати. Керівникам потрібно зрозуміти, що співробітники 
стикаються з особистими проблемами і часом можуть відчувати себе 
пригніченими, тому вони повинні розуміти, наскільки важлива їх робота і як 
вони сприяють успіху в ці важкі часи. 

По-третє, пандемія –  це величезний стрес, тому практика корпоративної 
психотерапії стає все більш затребуваною. Відповідний фахівець допоможе 
співробітникам, які мають емоційне вигоряння, вирішити міжособистісні та 
міжгрупові конфлікти. Такі консультації допомагають не лише відновити 
баланс між роботою та особистим життям, а й навчають своєчасно відпочивати, 
щоб відновлювати працездатність. 

Отже, особливо важливим в умовах кризи для керівників є розуміння, що 
мотиваційні заходи, які були ефективними до пандемії, можуть не 
продемонструвати аналогічних результатів сьогодні. Оскільки задача 
підвищення мотивації персоналу сильно пов’язана саме з людським фактором, 
результативність мотиваційних заходів залежить від того, наскільки 
раціонально керівник зможе побудувати комунікації з усіма співробітниками та 
чітко пояснити концепцію мотиваційних заходів та їх ідеологічний базис – це є 
однією з найважливіших частин роботи сучасного управлінця. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
У сучасних умовах господарювання неможливо уявити собі підприємство, 

яке не має іміджу. Імідж виступає образом організації, що формується і 
відкладається у свідомості людей. Можна навіть сказати, що у будь-якій 
організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює і чи 
працюють над ним узагалі. 

Готельно-ресторанний бізнес – це один із видів економічної діяльності, 
який відносять до малого і середнього бізнесу, що прямо або побічно створює 
робочі місця і є важливим засобом поповнення скарбниці іноземною валютою. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/05/HR-UA.pdf
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У світі постійно відбувається процес осмислення нових концепцій розвитку 
готельно-ресторанного господарства, його модернізація. 

Формування іміджу, тобто своєрідного «обличчя» підприємства – справа 
не тільки фахівців у відповідній сфері. Імідж підприємства генерується не 
тільки через дії та діяльність, спрямовану на це. Якість вироблених товарів, 
робіт чи послуг, ставлення персоналу до своєї праці і роботодавця, клієнтури та 
власної діяльності важливі для іміджу не менше, ніж реклама та презентація 
підприємства [1]. 

Формування іміджу підприємств сфери обслуговування є нелегким 
методом підвищення конкурентоспроможності підприємства. У готельно-
ресторанному господарстві України з’явилися дорогі готелі високого класу (4-5 
зірок) та ресторани. Це, як правило, заклади, де співзасновниками є зарубіжні 
компанії, які пропонують сучасні технології обслуговування споживачів 
відповідно до міжнародних стандартів і правил. За останні роки різко 
збільшився виїзний туризм, з’явилася можливість порівняти рівень 
обслуговування в зарубіжних готельно-ресторанних підприємствах із тим, що 
надають вітчизняні заклади. Це порівняння виявилося не на користь 
українських підприємств [2, с. 63]. 

Відповідно, щоб покращити імідж закладів готельно-ресторанного бізнесу, 
зокрема, і ресторанів, необхідно виокремити критерії, які відіграють значну 
роль у формуванні позитивного образу цих закладів. До них, зокрема, можна 
віднести: 

– архітектура і дизайн оформлення ресторану; 
– засоби візуалізації; 
– робота (управління) з персоналом; 
– місце розташування (як частина комунікативного боку формування 

привабливого іміджу закладу); 
– сервіс (як елемент ефективного формування іміджу закладу); 
– рекламні засоби закладу та інші. 
Тож архітектура та дизайн ресторану, в першу чергу, повинні грати на 

почуттях відвідувачів, мати чіткі межі обраного стилю, передавати свою 
атмосферу за допомогою дизайну. Якщо ми говоримо про 5-зірковий ресторан, 
то тут найкраще зробити ставку на розкішні елементи дизайну. Причому 
необхідно враховувати якість матеріалів в інтер’єрі, це повинні бути натуральні 
матеріали. Необхідно враховувати колір, який повинен певним чином діяти на 
відвідувача: збуджувати чи заспокійливо [3, с. 145]. 

Що стосується візуалізації в ресторані, то це не тільки дизайн інтер’єру, а й 
створення фірмової продукції для підтримки її іміджу. Наприклад: візитки, 
уніформа персоналу, дизайнерське меню, посуд з логотипом. Ця категорія 
покращує імідж ресторану в очах відвідувачів. Робота з персоналом є дуже 
важливою ланкою у формуванні правильного іміджу. Персонал є не тільки 
одним з основних факторів виробництва, але має особливе значення для 
підприємств сфери послуг, оскільки послуги, як відомо, є безпосередніми і 



405 
 

невідповідними за якістю, а тому значною мірою залежать від тих працівників, 
які їх надають. 

У формуванні іміджу ресторанів рівня «преміум-сегменту» головним 
завданням менеджменту персоналу є створення успішного іміджу, під яким 
можна розуміти образ ресторану як підприємства, що досягло високого статусу 
і суспільного визнання, що дає впевненість у завтрашньому дні та відкриває 
перспективи подальшого успішного розвитку закладу [3, с. 146]. 

Розташування як елемент комунікації є частиною комунікаційної політики 
у формуванні привабливого іміджу ресторану. Географічно правильне 
розташування компанії надзвичайно важливе в будь-якому бізнесі, особливо – 
ресторані, для якого розташування – «ключовий фактор успіху». Якщо 
ресторан не побудований, а обладнаний у наявних приміщеннях центрального 
району міста, експерти радять враховувати наступне: запланована кількість 
відвідувачів, оглядовість архітектури будівлі, транспортна доступність, 
парковка для автомобілей, оренда чи покупка, площа та можливість 
розширення ресторану, охорона, перспективи містобудівних та 
інфраструктурних змін району. 

Що стосується обслуговування ресторану, то секрет успіху будь-якого 
ресторану пов’язаний з роботою персоналу. Особливо це стосується 
контактного персоналу (офіціанти, бармени, наглядачі). Одним з 
найважливіших аспектів сприйняття та оцінки ресторану є враження, яке 
справляє сам ресторан. Безсумнівно, працювати над налагодженням плідних 
стосунків між гостями та самим рестораном необхідно постійно. Багато в чому 
сприйняття іміджу залежить від того, що говорить і робить персонал, 
включаючи офіціантів і офіціанток. У ресторанному бізнесі, як і в багатьох 
інших сферах, необхідно постійно стежити за якістю обслуговування. 

Таким чином, загалом імідж організації є певною мірою мистецтвом 
переконувати людей і впливати на їхню думку, підтримувати готовність до 
необхідних змін, запобігати та усувати кризи, формувати та підтримувати 
позитивну репутацію, що неможливо без використання спеціальних засобів PR-
технологій. PR-технології у сфері готельно-ресторанного бізнесу – це 
сукупність послідовно застосовуваних процедур, прийомів і методів організації 
для створення іміджу, спрямованих на найбільш оптимальну та ефективну 
реалізацію цілей і завдань суб’єкта управління в певний час і в певному місці. 
Завданням формування іміджу організації є встановлення взаєморозуміння, 
позитивного ставлення та довіри клієнта до пропозиції та послуг компанії, у 
нашому випадку – готельно-ресторанної індустрії у довгостроковій 
перспективі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ АНІМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

ЗАГАЛЬНУ СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Управління анімаційною діяльністю – це система спеціально здійснюваних 

дій, скерованих на її організацію та забезпечення високої ефективності як 
досягнення найбільших результатів за найменших витрат [1]. Оскільки 
задоволеність туриста подорожжю та відпочинком визначають основними 
взаємозалежними і взаємообумовленими факторами, а саме відчуттям 
виконаності бажання, мрії, надії (мети подорожі), комфортності та безпеки 
середовища гостинності, то в управлінні анімаційною діяльністю особливу 
увагу доцільно приділити основним компонентам середовища гостинності, які 
беруть участь у процесі задоволення потреб і запитів туриста. 

Основними складовими поняття «анімаційний менеджмент» є:  
– анімація – процес надання туристу комплексу анімаційних послуг із 

метою максимального задоволення його потреб;  
– менеджмент – система управління процесом надання туристу комплексу 

анімаційних послуг з урахуванням стратегічної мети і місії готелю, обмежень, 
правил і умов, корпоративної готельної філософії.  

Загалом, під анімаційним менеджментом розуміють систему управління 
процесом надання гостю комплексу анімаційних послуг, що спрямовані на 
досягнення стратегічної мети функціонування закладу розміщення в умовах 
туристського ринку [2].  

Анімаційний менеджмент з погляду системного підходу – це система 
управління, у якій керуючою підсистемою (суб’єктом керування) є керівний 
персонал анімаційної служби готельного підприємства, що виступає як 
системоутворюючий фактор. Керованою підсистемою (об’єктом керування) є 
туристи і стан їхнього здоров’я (фізичного, психічного, морального, 
соматичного), а також виконавчий персонал анімаційної, технічної та іншої 
служб готелю, що бере участь у процесі анімаційного обслуговування.  

Анімаційний менеджмент передбачає стратегію та тактику управління. 
Стратегічна мета управління анімаційним процесом полягає в тому, щоб 
узгодити загальний напрямок діяльності готельного підприємства із 
забезпеченням максимального задоволення потреб туристів, особливо щодо 
емоційно-психологічного комфорту як складової середовища гостинності, а 
також виконати комплекс умов, правил і глобальних обмежень в анімаційній 
діяльності з погляду факторів зовнішнього і факторів внутрішнього середовища 
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та з погляду прибутковості готельного бізнесу. Тактика – це конкретні методи і 
прийоми досягнення мети в межах прийнятих обмежень.  

Специфіка анімаційного менеджменту визначається тим, що:  
1) предмет праці (діяльність керованих анімаційних систем і служб) і 

знарядь (анімаційна програма) є специфічними;  
2) результатом праці є задоволеність туристів проведеним дозвіллям;  
3) анімаційні послуги, що розробляються, мають враховувати широкий 

спектр споживачів (за віком, статтю, матеріальним, соціальним станом і 
безліччю інших ознак);  

4) час спілкування аніматорів із контингентом, який обслуговується, 
обмежений тривалістю перебування останніх в готельному підприємстві;  

5) аніматор має враховувати постійну ротацію контингенту, тому що 
початок і закінчення перебування різних туристів не збігається;  

6) необхідне постійне оновлення анімаційних програм або їхніх елементів 
тощо.  

Отже, анімаційний менеджмент – це своєрідний управлінський механізм, 
робота якого обумовлена виконанням взаємозалежних і взаємопроникних у часі 
основних функцій менеджменту. 

Як один із видів спеціалізованого менеджменту, анімаційний менеджмент 
здійснюється за допомогою виконання традиційних взаємозалежних функцій – 
планування, організації, мотивації і контролю анімаційної діяльності 
готельного підприємства, що реалізуються під час вирішення відповідних 
завдань. Характеристика основних функцій анімаційного менеджменту 
наведена в табл. 1  

Успішне виконання зазначених вище функцій менеджменту анімації 
персоналом анімаційної служби та засобу розміщення в цілому сприятиме 
забезпеченню підвищення якості надаваних послуг, готельного сервісу, 
створенню позитивного іміджу тощо.  

Структура та чисельність анімаційної служби залежить від обсягів 
анімаційної діяльності, проте, ключовими її фахівцями мають бути анімаційний 
менеджер, методист-аніматор та аніматори-організатори.  

Центральну роль має виконувати головний анімаційний менеджер (шеф-
аніматор), що керує штатом аніматорів і побічно (через заступника з 
обслуговування) керує обслуговуючим персоналом, а також працівниками 
інших служб, які так чи інакше беруть участь в анімаційному обслуговуванні 
гостей та мають бути скеровані на створення у них гарного настрою, атмосфери 
комфортного відпочинку, відчуття задоволення від перебування у певному 
готелі.  

До функцій методиста-аніматора входить розробка анімаційних програм 
відповідно до попиту гостей та їх запитів. А самі анімаційні програми 
проводяться аніматорами-організаторами. Чітка організація роботи анімаційної 
служби передбачає встановлення певних правил поведінки її працівників. 
Аніматори повинні чітко знати свою підпорядкованість у адміністративному та 
професійному відношенні. 
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Таблиця 1  
Характеристика основних функцій анімаційного менеджменту 

Назва 
функції Зміст функції 

Планування 

Розроблення анімаційної стратегії і концепції готелю, погодженої з його 
маркетинговою стратегією; розроблення типових анімаційних програм і 
алгоритмів (методик) їхньої адаптації до визначених груп й окремих гостей; 
аналіз факторів, що впливають на повноту й ефективність здійснення 
анімаційного менеджменту і кон’юнктуру готельного ринку; участь у 
формуванні цінової політики з урахуванням комплексу питань анімаційних 
послуг та анімаційного менеджменту готелю; довгострокове і 
короткострокове планування анімаційної діяльності готелю, включення 
заходів щодо удосконалювання анімаційної діяльності в його бюджет й 
бізнес-план 

Організація 

Організація та управління відносинами готелю у зовнішньому середовищі з 
питань анімаційного менеджменту; оптимізація використання ресурсів 
готелю під час виконання цілей і завдань анімаційного менеджменту; 
формування ефективної організаційної структури анімаційного 
менеджменту готелю, підбір, розміщення, підготовка, виховання кадрів, 
фахівців різного рівня кваліфікації для анімаційного обслуговування; 
організація взаємодії з іншими службами готелю з питань анімаційного 
обслуговування; розробка інвестиційної політики з питань реалізації 
анімаційної концепції (проводиться спільно зі фінансовою службою), участь 
у формуванні інвестиційного портфеля з цього питання; ризик-менеджмент 

Мотивація 

Творча робота з розвитку особистості співробітників анімаційної служби, 
їхньої здатності до внутрішньої мотивації удосконалювання анімаційної 
майстерності; розробка способів зовнішньої мотивації праці аніматорів, 
морального і матеріального заохочення за професіоналізм і результати; 
формування принципів зацікавленості; визначення параметрів задоволеності 
працею з анімаційного обслуговування гостей; перетворення будь-якого 
працівника готелю на часткового співробітника, морально і матеріально 
зацікавленого в результатах не тільки анімаційної діяльності, але і готелю в 
цілому; підвищення кваліфікації та професійного зростання кадрів, 
створення і підтримка престижу анімаційної і готельної діяльності; 
створення сприятливих умов для самореалізації людини в справі, яка 
керується високими мотивами, гуманістичними й естетичними цінностями 

Аналіз і 
контроль 

Аналіз анімаційної діяльності готелю і представлення його показників, 
включаючи й економічні, вищій управлінській ланці в будь-який момент 
часу для оперативного і стратегічного управління цією діяльністю; 
корегування концепції, тактичних цілей, анімаційних програм і методик 
відповідно до реальних обставин і результатів діяльності й аналізу; 
корегування планів і проєктів готелю та його підрозділів із погляду 
анімаційного обслуговування гостей; контроль виконання управлінських 
рішень у межах анімаційного менеджменту; контроль технічної й іншої 
служб готелю з питань експлуатації анімаційних технічних засобів 

 
Таким чином, організація служби анімації покликана забезпечувати 

оптимальну взаємодію всієї анімаційної команди: погодженість, супідрядність і 
координацію всіх її структурних елементів. Реалізація анімаційної діяльності як 
складова частина технологічного процесу вимагає жорсткого дотримання 
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професійної самостійності всіх фахівців і одночасно всебічного розвитку їхньої 
активності й ініціативи в межах конкретних завдань своїх структурних 
підрозділів. 
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РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Останніми роками ресторанний бізнес розвивався досить динамічно та 

зростав випереджаючими темпами. Один за іншим відкривались нові 
ресторани, паралельно ще більш швидкими темпами колишні ринки 
перетворювались на модні гастропростори, з’являлись нові формати 
підприємств ресторанного бізнесу. 

Пандемія Covid-19 кардинально вплинула на всі сфери економічної 
діяльності, найсуттєвішим цей вплив виявився у світовій та вітчизняній 
індустрії гостинності. Готельний та ресторанний бізнес постраждав найбільше, 
адже ці види діяльності спрямовані на безпосередній контакт із людьми. 

Спалах коронавірусу став приголомшливим ударом для світового і 
українського готельного та ресторанного бізнесу. Готельно-ресторанний бізнес 
в нових карантинних умовах був змушений реагувати і вживати відповідні 
антикризові заходи. 

Перед інвесторами постало нове завдання: згорнути свою діяльність або 
шукати нові рішення, щоб вистояти на ринку послуг. Через карантинні 
обмеження низка закладів у Чернівцях припинила свою діяльність. Багато 
ресторанних закладів були змушені відправляти персонал у відпустку за 
власний рахунок. 

Критична ситуація зумовлює пошук шляхів відновлення ефективної 
діяльності підприємств, одним з яких може стати зростання інноваційної 
активності. У готельно-ресторанному господарстві інноваційні бізнес-моделі 
охоплюють весь спектр оновлення бізнесу [3, с. 142], що включає нові 
пропозиції товарів і послуг, а також технологічні, управлінські й маркетингові 
нововведення. Водночас, ресторатори залучали інструменти, яких 
не використовували раніше. Найбільш вдалими виявилися: послуги 
доставлення для тих, хто раніше нею не користувався, реалізація продукції 
із собою, додаткові знижки на різні групи товарів, щоб зберегти лояльність 
цільової аудиторії. 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pkl/2009_25/Kylymystyj_S.M.pdf
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Готельно-ресторанний бізнес зіштовхнувся з безпрецедентною кризою, 
яка, безумовно, трансформує в перспективі діяльність підприємств цієї сфери. 
Ресторатори та готельєри усього світу, для яких бізнес має цінність, сьогодні 
вимушені задіяти всі ключові ресурси. В таких умовах на перший план 
виносяться питання гнучкості та швидкості реакції підприємств готельно-
ресторанного бізнесу, що передбачає адекватну трансформацію бізнес-моделі їх 
діяльності відповідно до змін умов ведення бізнесу. Щоб пережити кризу, 
готельєрам доводиться адаптувати продукт до нових реалій. Наприклад, світові 
готельні мережі, такі як Radisson і Accor, практикують поєднання готелів з 
офісними центрами, коворкінг. 

Новий індустріальний ландшафт, створений Covid-19, змушує 
підприємства готельно-ресторанного бізнесу розробляти нові креативні 
механізми не тільки збереження життєздатності, але й розвитку, які б дали 
змогу адаптуватись до нових реалій зовнішнього середовища. 

Об’єктивного перегляду в умовах кризи потребує продуктовий портфель 
ресторану. Причому пріоритетності набувають такі концепт-продукти, як 
доставка (раніше сприймалась як додатковий сервіс) і продаж на виніс (take 
away). Відповідно, меню ресторану має бути актуалізоване з урахуванням таких 
критеріїв: термін приготування страв; забезпечення транспортабельності 
замовлення (зручна тара та упаковка); гнучка й конкурентна ціна (ринок 
кейтерингових послуг поповнився більшою кількістю економічних агентів: 
кейтерингові компанії, служби доставки, ресторани, dark kitchen, ресторани-
магазини, кухні супермаркетів тощо); оптимізація структури меню, що дасть 
змогу відмовитись від страв, на які є низький попит, швидко готувати 
замовлення й оперативно організовувати реалізацію (доставку, продаж на виніс 
і забезпечення умов для споживання страв у торговельних залах); вибір 
способів доставки (самостійно чи через служби доставки). 

Головними факторами, які в карантинних умовах визначали ефективність 
діяльності вітчизняного ресторанного бізнесу, є: 

1) присутність он-лайн і можливість доставки. Пандемічна криза 
сформувала проблему з організацією доставки. На ринку ресторанних послуг 
активізували діяльність відповідні служби: Glovo, Raketa, Eda.ua, Uber Eats, 
Royal service; 

2)  перегляд меню з позицій можливостей доставки страв. Так, у карантин 
багато ресторанів, які активно розвивають свою доставку, були вимушені 
скоротити меню, але в більшості випадків це робить бізнес більш кризостійким; 

3)  розвиток підприємств сегменту швидкого харчування, адже цей 
напрямок виявився найбільш підготовленим до умов карантину. Багато нових 
закладів, які відкривалися в нових карантинних умовах, вносили коригування в 
свій формат; 

4) використання програмного забезпечення, мобільних додатків і т.д., що 
дозволяє підвищити ефективність бізнес-процесів та скорочує час 
обслуговування клієнтів. 
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Дослідження тенденцій розвитку глобальної та вітчизняної індустрії 
гостинності [1, с. 119] доводять, що ключовими трендами та тенденціями, які 
діють як реакція на пандемію коронавірусу, є наступні: 

1. Безпека та гігієна. Існує низка тенденцій в індустрії гостинності, які 
пов’язані з безпекою та гігієною, які набули особливого значення з появою 
Covid. 

2. Безконтактні платежі. Багато найбільших тенденцій гостинності 
стосуються зменшення дотиків, а безконтактні платежі – один із найбільших 
прикладів цього. 

3. Покращення доставки їжі та напоїв додому. 
4. Роботи в налаштуваннях готелів та ресторанів. Готелі, ресторани та 

подібні заклади можуть використовувати роботів для привітання клієнтів та 
надання інформації про них або для процесів безпеки. 

5. Чат-боти. Чат-боти – це ще одна з основних тенденцій гостинності, 
пов’язана із обслуговуванням клієнтів, що є особливо корисним для швидкого 
реагування на запитання в умовах недоступності персоналу. 

6. Здорова та органічна їжа та напої. Тенденція вживання здорової їжі та 
напоїв для ресторанів означає переробку меню з більш здоровими варіантами, 
включаючи безглютенові, безмолочні, з низьким вмістом жиру, вегетаріанські, 
веганські та органічні страви. 

Отже, у поточних умовах рецесії ринку ресторанних послуг і 
прогнозованого виходу з локдауну пошук нових ідей тактичних рішень є 
перспективним завданням суб’єктів ресторанного бізнесу. Формування 
поведінки власників ресторанів й реалізація тактичних підходів і прийомів 
щодо проєктування та контролю бізнес-процесів ресторану дасть можливість 
підтримувати конкурентоспроможність і клієнтоорієнтованість, а використання 
інноваційних управлінських технологій та цифрових рішень забезпечить 
реалізацію стратегічних можливостей, ефективне управління операційною 
діяльністю та забезпечить дистрибуцію ресторанних послуг. 
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Готельні підприємства є невід’ємною складовою частиною туристичної 

індустрії, динамічно розвивається та вирішує проблеми зайнятості, поповнення 
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бюджету, насичення споживчого ринку товарами і послугами. 
Однак, попри те, що частку української економіки дедалі більше займає 

сфера послуг, розвиток і стійке зростання готельного бізнесу ускладнюється 
цілим спектром проблем. Серед них поширення інфекційного захворювання 
Covid-19 та карантинні умови, загальна нестабільна ситуація в країні, 
викликана проведенням ООС, недооцінювання ролі туристичного та готельно-
ресторанного бізнесу в наповненні місцевого і державного бюджету, 
відсутність чинної Концепції Державної цільової програми розвитку туризму з 
виокремленням розвитку готельно-ресторанного бізнесу, відсутність 
соціального туризму, соціальних готелів і ресторанів, що при низькому рівні 
доходів значної частини населення унеможливлює для них такий спосіб 
відпочинку [1, с. 91-98]. Тому виникає вельми актуальна необхідність 
ефективної організації обліково-аналітичного забезпечення діяльності 
готельних підприємств для підвищення загального рівня розвитку вітчизняного 
готельно-ресторанного бізнесу, а також успішного просування цього виду 
діяльності на європейський простір. 

У процесі дослідження обліково-аналітичного забезпечення діяльності 
готелів можна визначити низку завдань: 

1) діагностика фінансово-господарського стану підприємства задля 
попередження його фінансових ризиків;  

2) оцінка стану та рівня економічної безпеки власного підприємства, 
надійності потенційних партнерів підприємства;  

3) визначення стратегії діяльності на ринку потенційних і реальних 
конкурентів;  

4) збереження та примноження ресурсного потенціалу підприємства, 
раціонального й ефективного його використання;  

5) прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності з 
урахуванням виявлених загроз і небезпек;  

6) сприяння гармонізації інтересів підприємства в цілому (як юридичної 
особи) та окремих співробітників (як фізичних осіб) із метою мінімізації 
внутрішніх загроз тощо [2, с. 139-147]. 

Oснoвoю oблікoвo-aнaлiтичнoгo зaбезпечення є сукупність вiдoмoстей про 
внутрішнє i зовнішнє середовище готельного підприємства, яку 
використовують для оцінки й аналізу економічних явищ та процесів, для 
розроблення і прийняття управлінських рішень [3, с. 116-121]. 

Зовнішнє середовище пiдприємств гoтельного бiзнесу умoвнo мoжна 
подiлити на фактори прямого та непрямoгo впливу. До факторiв прямого 
впливу відносяться: споживачі, постачальники матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів; конкуренти; законодавчі та державні органи; 
профспілкові організації. 

Внутрішнє середовище – це сукупність усіх внутрішніх факторів 
підприємства, які визначають процеси його життєдіяльності. Аналіз 
внутрішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
передбачає:  
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1) оцінку стратегії;  
2) аналіз використання потенціалу підприємства;  
3) порівняльний аналіз конкурентних переваг;  
4) виявлення слабких і сильних аспектів діяльності підприємства;  
5) визначення стратегічних проблем (завдань). 
Тaкож важливим питанням організації аналiзу є з’ясування 

iнформацiйнoгo й метoдичногo забезпечення. В умовах ринкової економіки 
якість i кількість інформації прямо залежать від її цiни. Що більший розмір 
капіталу залучають, то значнішою стає роль високоякісної інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення 
ефективностi діяльностi [4, с. 252-262]. 

Poзвиток гoтельнoгo гoсподаpства є вaжливим напрямком для розвитку 
туризму та зростання економічного потенціалу держави. Можна стверджувати, 
що необхідною умовою для ефективної організації обліково-аналітичного 
забезпечення діяльності готельних підприємств є aдaптацiя дo пoтреб ринку, 
оцінка фінансового стану, економічна безпека та залучення iнновaцiйних 
технoлoгiй у вирoбничу, oблiкову, cepвiсну дiяльність тa управлiнський прoцеc. 

В умовах сучасних викликів ефективно організована система обліково-
аналітичного забезпечення готельних підприємств сприятиме динамічному 
розвитку, вдосконаленню туристичної сфери та надасть можливість отримувати 
ефективні фінансові результати. 
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сільськогосподарської продукції кінцевому споживачу. Ключову роль в 
успішній реалізації запасів готової агропродукції відіграє спроможність 
агрохолдингу в найкоротші терміни відвантажувати великі партії. Тому ще 
одним важливим показником, що дозволяє оцінити наявний потенціал 
логістики агрохолдингів, є фактичні обсяги відвантаження продукції на різні 
види транспорту. Сучасні українські агрохолдинги для транспортування 
сільськогосподарської продукції використовують залізничний, автомобільний, 
морський та річковий види транспорту (рис. 1.).  

 
 

Рис. 1. Перевезення агропродукції за видами транспорту (2020 р.), млн т [1]  
 
З наведених на рис. 1. даних, можна зробити висновок, що ринок 

залізничних перевезень агропродукції є найбільш динамічно розвиненим в 
Україні, – він немонополізований, має багато гравців та, за прогнозами 
експертів, значний потенціал та перспективи до зростання протягом наступних 
5 років (рис. 2.).  

Рис. 2. Динаміка залізничних перевезень зернових у 2020 р., тис. т [2] 
 
В 2020 році на тлі скорочення обсягу залізничних перевезень продукції 

АПК показники експорту знизилися на 5 % (рис. 2.). Проте, позитивна динаміка 
спостерігається у поставках на внутрішньому ринку АПК (+1 %). Обсяг 
експорту впав у сегменті пшениці, сої, ячменю та солоду. Хоча залізничні 
перевезення є найбільш поширеними на національному агроринку, залізнична 
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логістична інфраструктура має низку недоліків, які перешкоджають розкриттю 
експортного потенціалу агрохолдингів.  

Основні проблеми використання різних видів транспорту в ланцюгу 
поставок агропродукції вітчизняних агротрейдерів для подальшого експорту 
перераховано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні проблеми в ланцюгу поставки продукції національних 

агрохолдингів на експорт 
Логістична 

ланка Проблеми 

Автотранспорт 

Низький рівень розвитку дорожньої мережі в сільській місцевості 
Відсутність автоматизованих систем автоперевезення 
Нерівномірність ГВК по всій території України 
Низька якість дорожнього полотна 

Елеватор 

Потреба у розробці сайдингу на силосах 
Відсутність розвантажувально-навантажувального обладнання на 
силосах 
Недостатня кількість та слабка пропускна здатність елеваторів 

Річковий 
транспорт 

Недостатня глибина річок, замулення та «пороги» у гирлі Дніпра 
Зношений рухомий склад та незадовільний стан шлюзів 
Відсутність відповідного закону про внутрішній водний транспорт 
Будівництво річкового флоту відбувається лише за рахунок приватних 
українських компаній 
Потреба в оптимізації системи оподаткування 

Залізниця 

Незадовільний стан локомотивів та зерновозів 
Потреба у модернізації залізничних станцій біля портів та 
інфраструктури в цілому 
Підвищення ефективності організації та планування залізничних 
перевезень вантажів продукції АПК 

Морський порт 

Потреба у збільшення тяги (днопоглибленні) 
Недостатні потужності із перевалки та одночасного зберігання зернових 
вантажів 
Потреба у судах класу «ріка-море» 

 
Так, сьогодні основною проблемою використання залізничного транспорту 

для перевезення сільськогосподарської продукції є зношений рухомий склад, 
відсутність нормальної системи зберігання продукції АПК по країні та 
облаштованих складів у портах (табл. 1). АТ «Укрзалізниця» має набагато 
більші потужності для того, щоб збільшити обсяг навантажень вагонів, проте, 
відсутність сховищ у портах та неповне використання рухомого складу (12 тис. 
навантажених «складів на колесах» в день при загальному парку у 27 тис.) 
блокує таку можливість. Така проблема змушує створювати так звані конвенції, 
обмежувати навантаження на порти, тому що в іншому випадку вантаж просто 
стоятиме у вагонах [3].  

Автомобільні перевезення агрохолдингів в Україні, хоча і є достатньо 
ефективними, проте, містять значний потенціал для удосконалення. Так, 



416 
 

використання агрохолдингами автомобільного транспортування своєї продукції 
також має такі обмеження: 

1) нераціональне використання маршрутів доставки продукції від 
виробника до кінцевого споживача; 

2) незадовільний стан автомобільних доріг; 
3) слабка інфраструктура транспорту; 
4) низький техніко-технологічний рівень вантажних терміналів, а також їх 

недостатня кількість; 
5) відсутність транспортних засобів, які відповідають світовим стандартам; 
6) високий рівень фізичного і морального зносу рухомого складу; 
7) неефективне використання найманого рухомого складу й власного 

автопарку;  
8) значний рівень втрат від простоїв в очікуванні завантаження та 

розвантаження автотранспорту; 
9) втрати від низького рівня продуктивності праці та неефективної роботи. 
Морський та річковий транспорт мають найнижчі показники з перевезення 

агропродукції, що, в свою чергу, свідчить про низький рівень розвитку та 
ефективності логістики внутрішніх водних шляхів в Україні. Проте, в цьому 
році обсяг перевезень зернових вантажів по Дніпру зріс порівняно із 
попереднім роком більше ніж на 54 % – до 4,9 млн т. Підвищення рівня обсягів 
перевезень вантажів по Дніпру відбувається на тлі зменшення кількості 
судопроходів на 27 %, що свідчить про збільшення рівня завантаженості суден 
та поліпшення умов судноплавства [4]. Сьогодні портова система України 
налічує 18 морських портів, 13 з яких знаходяться на континентальній території 
України та 5 портів – на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим [5]. Загальна потужність континентальних портів та 
терміналів становить 313,3 млн. т.  

Отже, національний АПК має достатній логістичний потенціал для 
досягнення успіху агропромисловим комплексом, проте, недостатній рівень 
розвитку інфраструктури та зношений рухомий склад транспортної логістики 
стає на заваді агровиробникам у виході та посиленні конкурентних позицій на 
світовому ринку.  

Враховуючи значну частку логістичної складової у структурі 
агропромислових витрат, управління транспортуванням вантажів набуває 
актуального значення і є одним із резервомістких напрямів модифікації 
логістичних систем агрохолдингів та розкриття експортного потенціалу 
економіки України. 
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БЕЗПЕКА ДИТЯЧОГО ПОСУДУ ЯК АКТУАЛЬНА ВИМОГА 

СЬОГОДЕННЯ 
 

Використання спеціального дитячого посуду має безліч найважливіших 
переваг і тому навіть не потрібно замислюватися, чи потрібен такий посуд 
дитині. Це відповідає правилам особистої гігієни, до яких потрібно дитину 
привчати з раннього віку. Крім того, наявність власних речей значно піднімає 
самооцінку малюка, він пишається тими речами, що належать йому [1]. 

Ми вирішили дослідити особливості дитячого посуду порівняно із  
звичайним. 

По-перше, дитячий посуд виготовляють із якісних і безпечних для 
здоров’я дитини матеріалів, які, окрім якості, відрізняються стійкістю до 
механічних пошкоджень, що дуже цінується, коли маленькі діти капризують і 
розкидають все, що поруч. 

По-друге дитячий посуд відрізняється практичністю у використанні і 
невеликим розміром [2].  

Ще пару десятиліть тому вибір посуду був дуже обмеженим. Сьогодні ж 
існує значна кількість матеріалів для виробництва дитячого посуду, які поруч із 
перевагами у використанні, несуть певну небезпеку для дітей. 

Висока якість дитячого посуду гарантується матеріалами, з яких він 
виготовлений. Велика частина дитячого посуду на нашому ринку виконана з 
міцного пластику – поліпропілену або сополімерів. На такому посуді 
обов’язково стоїть маркування з позначенням полімерного матеріалу, з якого 
він зроблений. Наприклад: буквами РР і/або трикутником з цифрою 5 
позначається поліпропілен, маркування PVC та/або трикутник з цифрою 3 – 
полівінілхлорид, маркування PS і/або трикутник з цифрою 6 – полістирол і т.д. 
При відсутності такого маркування не варто ризикувати і купувати цей посуд. 
Обов’язково потрібно звертати увагу на інтенсивність запаху пластикового 
дитячого посуду. Максимум – допускається дуже слабкий запах. Якщо 
присутній сторонній присмак пластику в продуктах, які зберігаються, 
готуються або підігріваються у посуді з полімеру, а також, якщо присмак або 
запах з’являються після контакту з гарячою водою – посуд можна визнати як 

https://cyberleninka.ru/article/n/agrologistika-v-ukraine-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy-razvitiya
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непридатний для використання. Слід пам’ятати, що навіть якісний пластиковий 
посуд не можна використовувати більше 3-х років. Ірландські вчені з’ясували, 
що під час приготування дитячої суміші у поліпропіленових пляшках до 
дитячого харчування вивільняється до 16 млн мікропластикових частинок на 
літр [3]. 

Часто у наших магазинах зустрічається дитячий пластиковий посуд з 
меламіну. Однак, меламіновий пластик може становити небезпеку при 
використанні. При контакті з гарячими рідинами такий пластик починає 
активно виділяти формальдегід, що входить до складу матеріалу. Перехід 
формальдегіду в їжу і навколишнє середовище триває весь час експлуатації 
посуду, тому що вміст його в пластику є дуже великим. Формальдегід є 
токсичним, має алергенну, мутагенну і канцерогенну дію, може стати 
провокатором шкірних захворювань і захворювань внутрішніх органів.  

Крім того, небезпеку може представляти малюнок, нанесений на посуд. 
Для малюнків використовують фарби з високим вмістом важких металів –
свинцю, кадмію, марганцю, а стійкість фарб не завжди стабільна і вони можуть 
частково руйнуватися при митті посуду та взаємодії з гарячою їжею. Хоча, слід 
зазначити, що меламіновий посуд дозволений до використання в Європі і 
формально не заборонений у нас. Вважається, що за рахунок спеціальної 
технології виробництва він не виділяє небезпечних кількостей формальдегіду 
навіть при нагріванні і тому використання такого посуду дозволено і посуд 
безпечний [4]. Проте, у багатьох країнах Європи посуд із меламіну вже 
заборонений для продажу [5]. 

У випадку з дітьми всі ці матеріали не можуть вважатися ідеальними, тому 
останнім часом популярності став набувати особливий бамбуковий посуд для 
дітей. Втім, для більшості наших співвітчизників він продовжує залишатися 
дивиною. Сучасні набори для дітей відрізняються тільки меншими розмірами і 
більш привабливим інфантильним дизайном. 

В сучасному світі бамбукові тарілки додатково покривають харчовим 
лаком. Якщо вірити виробникам, то таке покриття абсолютно нешкідливе для 
людини будь-якого віку, але іноді краще проявити пильність і, вибираючи 
екологічно чистий посуд, обійтися без сумнівних лаків. 

У нашій країні кухонне приладдя з бамбука поки не стало шалено 
популярними, але багато співгромадян вже оцінили плюси і мінуси таких 
виробів. Якщо говорити про хороше, то найчастіше виділяють наступні 
моменти (табл. 1). 

Відповідно, для дитини таке рішення є безпечним, адже в її організм не 
потраплять токсини, вона легко може утримувати тарілку в руках, а ще 
випадково перекинута посудина не розіб’ється. 

Незважаючи на всі переваги, недоліків теж вистачає – ймовірно, саме вони 
заважають посудe з бамбука повноцінно захопити світовий ринок. Екологічне 
походження в деяких випадках вкрай негативно позначається на довговічності 
посудини в певних умовах. Відомі випадки, коли тарілка, з якої-небудь 
причини замочена у воді на дві доби, починала стрімко розкладатися. Через те 
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вже виникають питання довговічності. Правда, можна знайти і протилежні 
коментарі, де користувачі говорять, що не спостерігали подібного, але, мабуть, 
виробники просто по-різному організовують виробництво подібних виробів [6]. 

 
Таблиця 1 

Переваги бамбукового посуду (складено на основі [6]) 
Переваги посуду Характеристика переваг 

Вартість Бамбук в нашій країні не росте, проте, посуд з нього коштує дешевше 
порцелянових і навіть скляних аналогів 

Варіативність 
забарвлень і форм 

Всупереч стереотипам, такий виріб необов’язково матиме деревний 
колір, а порошкова форма сировини сприяє наданню речі будь-якої 
форми 

Маса 
Бамбуковий посуд звичайній людині здається практично невагомим, 
тому такий сувенір дуже популярний після відпочинку в Південно-
Східній Азії: не виникає проблем з тим, щоб його довезти 

Міцність 
Не дивлячись на крихкість, виріб виявляється напрочуд довговічним і 
надійним: бамбукові волокна в природі є дуже міцними, а гаряче 
пресування буквально «зрощує назад» порошок 

Екологічна 
чистота 

В цьому плані бамбук куди краще звичного пластику, адже на 100 % 
складається з натуральної сировини 

 
У Євросоюзі набуває чинності заборона на продаж посуду з бамбука: 

кухлі, тарілки та чашки знімаються з прилавків, покупцям навіть пропонується 
повернути раніше придбані столові прилади назад до магазину. Виявилося, що 
посуд із бамбука здатний виділяти велику кількість токсичних сполук навіть 
після багаторазового використання, повідомляє бельгійський національний 
інститут якості Test Achats [6]. Тому, як мінімум, в магазині повинні бути готові 
показати сертифікати якості, які доводять, що авторитетна перевірка дійсно 
вважає товар настільки нешкідливим, наскільки його описують. 

Посуд Palm Products (Австралія) зроблений з найбезпечнішого пластику – 
тритану. Тритан (Tritan ™) виготовляється американською компанією Eastman і 
схвалений американською організацією FDA (Управління з санітарного нагляду 
за якістю харчових продуктів і медикаментів в США) та внесений в реєстр 
EFSA (Європейське агентство з безпеки продовольства). Посуд з тритану має 
відповідні позначки  маркування (рис. 1), аналогічний скляному – міцний, 
блискучий та абсолютно нешкідливий для здоров’я. Він не вбирає запахи й 
фарби та ніяк не впливає на смак налитого напою. Тритан удароміцний, стійкий 
до миття в посудомийній машині [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Маркування посуду з тритану [7] 
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На сьогоднішній день набір дитячого посуду на кухні є не розкішшю, а 
необхідністю, з огляду на те, що маленькому члену сім’ї ще некомфортно 
вживати їжу з посуду, призначеного для дорослих людей. Крім забезпечення 
дитині зручності, під час поглинання їжі такий комплект відмінно приверне 
увагу непосиди, що актуально для батьків, чиї діти часто проявляють 
примхливість.  Якісні та безпечні дитячі набори посуду знадобляться надовго і 
будуть приносити чудові емоції. Загальні правила для всього дитячого посуду: 
такий посуд слід купувати у надійних продавців – краще в спеціалізованих 
магазинах або аптеках. Такі продавці гарантують якість та безпеку виробів і 
мають на них всі сертифікати якості, що є на сьогодні досить актуальним. 
Надійні виробники на вітчизняному ринку – це Capol babies, Philips AVENT, 
Baby Nova, CHICCO. 
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МАЛИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Пандемія коронавірусу Covid-19 накрила світ дуже неочікувано. До цього 
неможливо було жодним чином підготуватись. Українські підприємці 
стикнулися з суттєвими проблемами. Багатьом підприємствам довелося 
зупинити свою діяльність. Насамперед, це стосується малого та середнього 
бізнесу.  Зараз найактуальнішим питанням є пошук шляхів подолання кризи із 
залученням державної підтримки українських підприємців в умовах 
«коронакризи». Висвітлимо  бачення майбутніх тенденцій та об’єктивної 
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оцінки ризиків та викликів, які постали перед малим підприємництвом в 
Україні внаслідок світової рецесії та введення в Україні обмежувальних заходів 
під час боротьби з пандемією гострої респіраторної хвороби Covid-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Спалах епідемії коронавірусу став, без перебільшення, ще одним викликом 
для людства глобального характеру. Сьогоднішня економічна криза, пов’язана 
із спалахом коронавірусу Covid-19 у лютому 2020 року, стала рушійною силою 
щодо зміни соціально-економічних тенденції та політичних векторів багатьох 
країн сучасного світу. В той же час, для України залишається актуальною 
проблематика підтримки малого та середнього бізнесу, яка в умовах обмежень 
пандемії повинна бути трансформована під нові реалії.  

Стрімке розгортання пандемії коронавірусу та сумнівність перспектив її 
подолання в найближчій перспективі призвели до масштабної ескалації загроз 
сталому розвитку глобальної економічної системи. За прогнозами 
Міжнародного валютного фонду, наданими у січні 2020 р., світова економіка 
мала зрости на 3,3 % у поточному році та забезпечити зростання на рівні 3,4 % 
у 2021 р., але пандемія внесла свої корективи в плани та пріоритети бізнесу. 

«Хвороба» сколихнула і вплинула чи не на всі підприємства також і в 
Україні. Крім того, показала, якими незахищеними насправді можуть бути як 
власники бізнесів, так і наймані працівники. Але найбільш вразливим за 
масштабами бізнесу стали малий та середній бізнес.  Великий бізнес досить  
швидко адаптується до викликів криз, але мале підприємництво не завжди 
адекватно реагує на них і є найуразливішою сферою, оскільки суб’єкти малого 
підприємництва переважно не мають фінансового резерву, який би дозволив 
утриматися і не збанкрутіти при настанні фінансової кризи. Підприємці кожен 
день стикаються з різними труднощами. Але управління бізнесом в умовах 
кризових явищ – це мистецтво поєднання викликів і головної мети будь-якого 
підприємства – отримання прибутку. З одного боку, ризики є загрозою, але і з 
іншого – рушійним джерелом бізнесу, можливостями і перспективами. 

Великих збитків мале підприємництво зазнало від запровадження 
карантину внаслідок Covid-19. Так, за даними Спілки українських підприємців, 
у кризовий березень 2020 року  збанкрутіли і закрили свій бізнес приблизно  6 
%  суб’єктів малого підприємництва, що є величезною проблемою для держави. 
Третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляли про падіння доходів на 
90-100 % за  березень-квітень 2020 року. Ці ж підприємці  звільнили до 50 % 
штату співробітників. Власники малого та середнього бізнесу констатували 
факт зменшення доходів на 25-50 % порівняно з докарантинним періодом і вже 
звільнили від 10 до 25 % працівників. Щоб прослідкувати динаміку цих змін, 
пропонуємо оглянутися назад та порівняти дані з досліджень малого бізнесу у 
різні періоди 2020 року. Після перших трьох тижнів жорсткого локдауну 
ситуація різко змінилася. Вже на початку квітня більше не йшлося про 
розширення бізнесу, а, натомість, про його виживання. Так, близько 80 % 
підприємств повідомили про втрату до 75 % своїх доходів. Вже наприкінці 
весни, коли почали говорити про можливе пом’якшення карантину, негативні 
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настрої серед малих підприємців дещо зменшились. Травень продемонстрував, 
що число компаній, які змогли зберегти склад працівників та заробітну плату у 
незмінному вигляді, перевищило те, що було заявлено у квітні – 59 % та 48 % 
відповідно. Тих, хто був змушений скоротити розмір оплати праці виявилося у 
два рази менше у порівнянні з даними квітневого опитування – 29 %. І вже у 
вересні 42 % опитаних відповіли, що їхній бізнес не готовий до відновлення 
жорсткого локдауну. Тому не дивно, що карантин вихідного дня у листопаді 
боляче вдарив саме по тих сферах бізнесу, які через свою специфіку не змогли 
перевести свою діяльність в он-лайн площину. 

В умовах непередбачуваних обмежень малі підприємці втрачали 
можливість отримувати стабільний прибуток. Щоб врятувати свою справу, 
деякі зверталися до держави за фінансовою допомогою, зокрема, через 
програму «Доступні кредити 5-7-9 %». Це правда, що реалізація програми була 
недосконалою і станом на серпень 2020 року відсоток відмов в участі у 
програмі склав 27 %, а це майже кожен четвертий підприємець. Однак, тішить 
те, що протягом року програма доповнювалась новими компонентами, було 
розширено список банків та спрощено умови для учасників. В якості заходів 
державної підтримки бізнесу було введено часткове пом’якшення штрафних 
санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, несплату податків, 
невиконання домовленостей компанії із партнерами та фінустановами-
кредиторами. Зокрема, з боку фіскальної політики було запроваджено програми 
державної допомоги бізнесу, відповідно до якої найуразливіші підприємства 
мають можливість отримати одноразову допомогу в розмірі 8000 грн; введено 
податкові канікули для підприємств до травня 2021 року; списано частину 
податкових боргів в розмірі до 3030 грн. Крім того, постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.2020 № 534 було затверджено «Державну програму 
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 
респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
2020-2022 роки». Її метою є впровадження протягом зазначеного періоду 
комплексної системи нових можливостей стабілізації та сталого розвитку 
економіки України, підвищення рівня зайнятості населення шляхом збереження 
існуючих і стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць 
з гідними умовами праці. Програмою передбачається надання дієвої підтримки 
підприємницькому сектору, насамперед, малому. Узагалі скасування 
(зменшення) єдиного податку для ФОПів було однією з найпопулярніших форм 
підтримки бізнесу в регіонах, причому в багатьох випадках – чи не єдиним 
інструментом на місцевому рівні.  

Яким би не був 2020 рік, можна беззаперечно стверджувати, що він задав 
напрямок на прискорену реалізацію ініціатив, на які так довго чекав малий 
бізнес. Криза, що на початку сприймалася учасниками ринку як 
непередбачуваний шок, стала тригером для прийняття важливих рішень у сфері 
цифровізації, податкового регулювання та пільгового кредитування. Виявилося, 
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що зміни у законодавстві можна впровадити всього за декілька днів, а не чекати 
на них роками. 

Світовий досвід свідчить, що будь-яка криза закінчується. Криза, пов’язана 
з пандемією Covid-19 також закінчиться, але наразі важливо підготуватися до 
негативних наслідків кризи, для зменшення їх масштабів та пом’якшення їх 
впливу на бізнес та рівень життя населення, а також до нових викликів, які 
постануть у посткризовий період.  

Отже, для зведення до мінімуму негативних соціально-економічних 
наслідків пандемії Covid-19 необхідно передбачати розгортання подій, 
прогнозувати тенденції та здійснювати розрахункову роботу для отримання 
даних, які стануть базою для прийняття виважених управлінських рішень в 
умовах обмежених ресурсів. Подолання кризи вимагає прийняття швидких 
рішень, які зазвичай мають тактичний характер. Проте, необхідним є більш 
довгострокове бачення. Перед Україною постають виклики боротьби з 
пандемією Covid-19 в умовах продовження реформ, забезпечення 
макроекономічної стабільності, стимулювання економічного зростання та 
відповіді на конфлікт у східних регіонах країни, що триває. 
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РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Не так давно світ охопила пандемія вірусу Covid-19, що створив неабиякі 

загрози не лише для нашої держави, але і для цілого світу. Сьогодні 
функціонування підприємств різноманітних галузей економіки відбувається в 
досить складних умовах. Небезпека Covid-19 в усьому суспільстві змінила 
діяльність та активність усіх суб’єктів господарювання. Обставини 
функціонування підприємств обумовлені непостійністю і нестійкістю, що 
об’єднано з ситуацією, яка склалася під впливом світової господарської кризи. 
Як наслідок, така ситуація призводить до загальною спаду рівня економічної 
безпеки підприємств, а, отже, і можливості їх стабільного розвитку. 
Враховуючи зазначене, питання економічної безпеки господарських 
підприємств набуває актуальності, що потребує розв’язання багатьох завдань 
[3, с. 50]. 

Різке скорочення українського малого та середнього підприємництва може 
мати руйнівні системні наслідки для національної економіки, спричиняючи: 
падіння ВВП, посилення макроекономічних дисбалансів, нестабільність у 
банківській системі через невиконання зобов’язань комерційними та фізичними 
особами-позичальниками, що залишилися без роботи, збільшення безробіття. 
Карантинні заходи посилили нерівномірність впливу карантину на 
національному та місцевому рівнях на окремі сфери підприємництва, тобто 
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більше страждають малі та мікропідприємства, що ставить перед собою 
завдання визначити підтримку малого та середнього бізнесу [1, с. 3]. 

Малий бізнес відіграє ключову роль в українській економіці і найбільше 
постраждав від кризи. Під малим підприємництвом розуміється фізична особа, 
зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності та юридична особа в 
порядку, встановленому законодавством, – суб’єкт підприємницької діяльності 
з чисельністю працівників не більше 50 осіб та загальним річним доходом не 
більше 10 млн євро протягом звітного періоду [2, с. 4]. 

Під час пандемії малі підприємства в основному стикаються з кризою 
ліквідності. Таким чином, у межах національного плану стимулювання 
економіки з метою подолання негативних наслідків обмежувальних заходів 
щодо запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби 
Covid-19 КМУ сформулював заходи на 2020-2022 рр., які включають три 
напрямки (табл. 1): 

1) заходи, спрямовані на збереження робочих місць;  
2) спрощення доступу до фінансів завдяки гарантуванню нових кредитів і 

запуску грантових програм;  
3) збереження коштів малого бізнесу шляхом рефінансування кредитів та 

зменшення податкового навантаження [2, с. 5]. 
Таблиця 1 

Проблеми малого бізнесу та завдання з їх вирішення 
Проблеми малого бізнесу Завдання 

52 % компаній не впевнені, що зможуть 
утримувати своїх співробітників на рівні 
оплати більше 2 місяців. Чверть МБ 
втратили 40 % свого доходу в порівнянні з 
2019 роком. Лише 21 % МБ 
використовують позики для фінансування 
операційної діяльності 

Підтримувати підприємницьку діяльність та 
зайнятість МСБ під час кризи для 
подальшого розвитку після подолання 
кризи; надавати безумовну допомогу МСБ у 
вигляді податкових пільг 

46 % МБ очікують, що дохід у 2020 році 
знизиться більш ніж на 60 %. На відміну 
від великих корпорацій, МБ не захищені 
довгостроковими контрактами. MБ 
становить менше 30 % загального експорту 
товарів і послуг через особливості бізнес-
моделі 

Дати МБ доступ до ринків збуту за рахунок 
стимулювання експорту та державних 
закупівель 

35 % МБ не можуть бути використані 
повторно. Сума втрати 
мікропідприємствами в адміністративному 
судочинстві еквівалентна 20 % 
середньорічного прибутку 

Зекономити час і кошти МБ, а також дати 
можливість фокусуватися на розвитку 
бізнесу. Підвищити інституційну 
спроможність МБ для роботи на ринках. 
Цифровізувати діяльність МБ для 
пришвидшення росту в майбутньому 

 
В умовах епідемічної ситуації в країні необхідно проводити інноваційні 

зміни на національному, регіональному та галузевому рівнях. При цьому варто 
зазначити, що державна інновація та державний нагляд за українськими 
суб’єктами господарювання потребує вдосконалення. Основні форми та методи 
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підтримки українського підприємництва визначені ст. 16 Господарського 
кодексу України, у якому сказано, що держава може надавати суб’єктам 
господарювання субсидії на: підтримку виробництва основних продуктів 
харчування, основних лікарських засобів та оздоровлення інвалідів; імпорт 
окремих товарів; соціально важливі транспортні перевезення; суб’єктам 
господарювання, що перебувають у критичних соціально-економічних або 
екологічних умовах, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, 
необхідному для забезпечення їх діяльності, з метою технологічного розвитку 
зі значним економічним впливом та в інших випадках, передбачених 
законодавством. 

Під час  карантину український уряд створив систему підтримки бізнесу, 
аби полегшити фінансове навантаження на підприємців [5, с. 166]. 

1. Уряд пропонує продовжити діючу програму кредитування малого 
бізнесу «5-7-9 %». Зокрема, збільшилася максимальна сума кредиту, на яку 
компанія може розраховувати за цим проєктом. Також нараховується перелік 
завдань, до яких додається «антикризова підтримка мікро- й малого бізнесу»:  

− збільшено коло суб’єктів господарювання, які можуть отримати 
фінансову підтримку від держави; 

− від 1,5 млн до 3 млн грн – максимальна кредитова сума, яку кожний 
бізнес може отримати в цій програмі; 

− суб’єкти господарювання можуть брати кредит завдяки збільшенню 
цілей. 

2. Національний банк України рекомендує банкам на період карантину 
передбачати спеціальні умови кредитування фізичних та юридичних осіб, а 
саме – кредитні канікули. 

У банків є кілька варіантів реструктуризації кредиту:  
− кредитний орган повністю або частково звільняє від кредиту на період 

карантину і відповідно продовжує кредит; 
− капіталізація виплати відсотків. 
3. Кабінет Міністрів України передбачив у держбюджеті на 2021 рік 4,7 

млрд грн на підтримку агропромислового комплексу. Державна допомога 
надається за такими програмами:  

− дешевше придбання сільськогосподарської техніки та обладнання; 
− дешевші кредити; 
− розвиток ферм; 
− розвиток тваринництва; 
− продовження підтримки за програмою «5-7-9 %»;  
− підтримка та розвиток приватних сухопутних морських систем; 
− державні субсидії на розвиток національних меліоративних систем 

[4, с. 3-4]. 
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що епідемія змінила діяльність 

більшої частини суб’єктів господарювання й поставила під загрозу економіку 
України. Без підтримки державою суб’єктів господарювання Україну можуть 
чекати ще більш негативні економічні чинники, ніж зниження відсотків 
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податкових відрахувань до державного бюджету України [5, с. 170]. У такому 
випадку заходів уряду щодо стимулювання та заохочення й підтримки 
підприємств недостатньо. Тільки за координації та співпраці всіх національних 
інституцій держава зосередиться на подоланні наслідків пандемії з усіма 
суб’єктами господарювання, зміцненні державно-приватного партнерства, 
посиленні цифровізації послуг, розвитку соціально-орієнтованого бізнесу, щоб 
ефективно і систематично реагувати на епідемію та підприємства, які 
постраждали від епідемії. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В КОМЕРЦІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Динамічний розвиток економіки України є потужним стимулом для 
підприємств усіх форм власності щодо пошуку та закріплення конкурентних 
переваг у будь-якій сфері діяльності. Найбільш гострим у даному контексті є 
питання виживання в конкурентному середовищі, що змушує вести боротьбу за 
споживача, шукати нові, більш ефективні форми комунікацій для просування 
продукції. Постійні зміни зумовлюють розвиток маркетингу та виникнення 
нових інструментів взаємодії зі споживачами й іншими учасниками ринку. 
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Результатом подібної трансформації можна вважати Інтернет-торгівлю. Велика 
частина споживачів та суб’єктів бізнесу стали активними користувачами 
мережі Інтернет, що змушує підприємства переорієнтувати свою діяльність в 
Інтернет-сферу. 

Безперечно, діджиталізація бізнесу та комунікаційна інфраструктура стає 
одним із ключових чинників успішного соціально-економічного розвитку 
сучасної держави, ділової активності її громадян. Наразі все більшого значення 
набуває електронна комерція. Її розвиток відбувається настільки стрімко, що 
більшість найбільших світових компаній разом з традиційним оф-лайн-
бізнесом використовують й електронну комерцію. 

Аналіз розвитку глобальної роздрібної торгівлі через мережу Інтернет є 
вкрай актуальним для торговельного простору України, оскільки дає змогу 
визначити шляхи підвищення ефективності бізнесу та економіки. 

Дослідженням питання використання мережі Інтернет в комерційній 
діяльності торговельних підприємств займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, 
такі як: У. Балик, В. Батрименко П. Біленчук, Л. Борисова, В. Брижко,  
М. Возний, В. Гаєнко, Т. Дубовик, М. Колісник, М. Козир, Ю. Крегул,  
А. Новицький, А. Одарченко, Л. Патраманська, К. Сподар, Е. Терещенко, М. Ус 
та низка інших.  

В економічній літературі значенню мережі Інтернет у комерційній 
діяльності приділяється значна увага. Зокрема, Е. Ю. Терещенко зауважує, що 
Інтернет стає діловим середовищем, що об’єднує компанії між собою та з усією 
споживчою аудиторією. Забезпечується тісний зв’язок з постачальниками і 
покупцями, спрощуються управлінські процеси, розширюється ринок збуту, 
набувається гнучкість і оперативність, розвивається інтеграція інформаційних 
систем управління [1]. Ми погоджуємося з думкою науковиці, адже дедалі 
більше учасників торговельних процесів-користувачів Інтернету звертаються 
до послуг електронної комерції для замовлення і продажу товарів та послуг. 
Електронний спосіб організації бізнесу охоплює різні сторони ділових 
відносин, включаючи не тільки торгівлю, але й платежі, інвестування, 
консалтинг, маркетинг, менеджмент, фінансовий аналіз, партнерські програми і 
співробітництво, страхування, банківські послуги.  

Сучасні компанії презентують себе у мережі Інтернет завдяки веб-сайту, 
тобто корпоративному документу, створеному для реклами і продажу продукції 
фірми та взаємодії зі споживачами в Інтернеті. Цілком обґрунтованим вважаємо 
твердження вчених Ю. Крегула, В. Батрименка та В. Батрименка, що створення 
сайту – не просто модна технологія, яку потрібно мати лише тому, що вона є у 
конкурентів. Насправді, це досить відповідальний напрямок управлінської 
діяльності підприємства, орієнтований на розв’язання стратегічних і тактичних 
завдань. Він вимагає ретельного планування, своєчасного оновлення і 
постійного поповнення інформації, банку даних, маркетингового просування 
для підвищення ділового інтересу, набуття конкурентних переваг. А для цього 
потрібні фінансові вливання, щоб підтримувати своє представництво у 
робочому стані на належному рівні [2, c. 137]. 
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Вважаємо слушною думку науковиці Л. Ю. Патраманської, що перевагами 
сайту як засобу реклами і розвитку бізнесу є [3]: 

− можливість одночасного доступу до інформації великої кількості 
відвідувачів, новизна, спеціалізація, деталізація, широке географічне та 
оперативне розповсюдження інформаційного матеріалу, доступ у зручний час; 

− автоматизація обробки вихідних даних на основі пошукової системи у 
структурі ресурсу, здатність підбору необхідної інформації за фіксованими 
параметрами, сегментування цільової аудиторії та цілеспрямована 
маркетингова політика впливу на неї, точна електронна статистика, проведення 
оцінки та аналізу ефективності реклами; 

− можливість вивчення реакції відвідувачів на конкретний інформаційний 
блок, товар, організаційний або заохочувальний захід, здатність утримувати 
постійних клієнтів і розширювати коло нових; 

− організація комерційних операцій у режимі реального часу, формування 
ефективних каналів руху інформації, застосування прийомів логістики, більш 
чіткий механізм планування, управління, контролю за процесами; 

− гармонійна інтеграція сайту з існуючою діяльністю компанії і бізнесом 
для досягнення взаємоузгодженості рішень та дій.  

Додамо, що відкриття сайтів і віртуальних магазинів, використання 
електронної реклами і маркетингу, електронного документообігу вказує на 
радикальні зміни в комерційній діяльності і потребує відповідних рішень для 
функціонування підприємств. Інтернет-економіка розвивається в напрямах 
Інтернет-бізнесу, Інтернет-комерції (або електронної комерції), Інтернет-
маркетингу. 

Інтернет-маркетинг – це відносно новий вид маркетингу, який передбачає 
застосування традиційних та інноваційних інструментів і технологій у мережі 
Інтернет для визначення і задоволення потреб і запитів споживачів шляхом 
обміну з метою отримання товаровиробником (продавцем) прибутку чи іншої 
вигоди.  

Інтернет-маркетинг можна умовно поділити на два напрями. Перший 
пов’язаний із застосуванням інструментарію Інтернету для розширення системи 
маркетингу традиційних підприємств: організації інформаційної взаємодії між 
співробітниками, замовниками, партнерами; проведення маркетингових 
досліджень; просування та продажу товарів через Інтернет, а в разі їх цифрової 
природи – з доставкою до покупця; організації сервісного обслуговування 
тощо. Другий напрям Інтернет-маркетингу зумовлений виникненням нових 
видів бізнесу, основою яких став сам Інтернет і для яких він відіграє основну 
роль (зокрема, Інтернет-магазинів, торговельних електронних майданчиків, 
віртуальних інформаційних агентств, підприємств, що надають послуги для 
учасників Інтернет-ринку тощо). Для цих напрямів Інтернет відіграє роль 
нового інструменту, мета якого – підвищити ефективність бізнес-процесів, 
скоротити витрати і забезпечити прибутковість бізнесу та ефективність 
діяльності. 
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Найбільш поширеною формою електронної торгівлі є електронний магазин 
– своєрідне представництво, реалізоване шляхом створення Web-сервера для 
продажу товарів і послуг іншим користувачам мережі.  Електронний магазин 
називають Інтернет-магазином, і за своєю сутністю він є віртуальним 
підприємством. Варто погодитися з твердженням науковця М. І. Уса, що 
електронний магазин може розглядатися як повноцінна форма торгівлі та як 
форма комерційної діяльності підприємства. Разом з тим, він має низку 
відмінних від традиційної торгівлі характеристик (рис. 1) [4, c. 485]. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація основних характеристик Інтернет-торгівлі 
(систематизовано автором на основі [4]) 

 
Оскільки електронна комерція формує свій власний ринок, вона вимагає 

зміни традиційних підходів маркетингу. Маркетинг, застосовуваний у сфері 
електронної комерції, називається електронним маркетингом або Інтернет-
маркетингом. Додамо, що серед особливостей Інтернет-маркетингу можна 
виділити те, що даний вид маркетингу має високий ступінь персоналізації. 
Якщо традиційний маркетинг спрямований на масового споживача, то в 
Інтернеті враховується думка кожного (певною мірою) і з кожним відбувається 
взаємодія. Таким чином, просування в Інтернеті спрямоване на завоювання 
поодиноких споживачів. А наявність персональної інформації дозволяє чітко 
націлювати рекламні кампанії. Інтернет-маркетинг є інтерактивним – споживачі 
активно залучаються до багатьох бізнес-процесів (наприклад, участь в 
опитуваннях, формування репутації підприємства, залучення нових клієнтів 
тощо). Окрім цього, покупці за допомогою створеного підприємством Інтернет-
сервісу можуть виконувати частину важливих завдань: формування замовлень, 
звернення до он-лайн-консультантів.  

Підсумовуючи, зауважимо, що сучасний етап розвитку світової спільноти 
характеризується великими соціально-економічними перетвореннями, 
насамперед, прискореним розвитком інформатизації всіх сфер суспільного 
життя. Сучасні технології глобальної комунікації дозволяють економічним 

 
ТОВАРООБОРОТ 

    
  

рішеньКонсервативнаКонс
ервативнаПростота 
і і   

Система зворотного 
зв’язку між споживачами 

 

  
 

Продаж товарів 
споживачам 

  
  

   
  

 
  

  
   

  
     

   
 

   
  

  
 

 
 

   
  

     
   

 
   
  

  
 

 
 

   
  

    
    

 
 

Якість обслуговування Подача інформації про 
товар 

Здійснюється у різних 
видах і формах 

   

Методи психологічного 
впливу наспоживача 

Залучення покупців Асортимент товарів 

Характерні 
риси Інтернет-

торгівлі 



430 
 

відносинам існувати в електронній формі. Можливість взаємодії контрагентів 
незалежно від відстані забезпечує перевагу електронних форм взаємодії взагалі 
та ведення підприємницької діяльності, зокрема. 
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DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT BUSINESS IN THE 
CONTEXT OF ECONOMIC ADAPTATION 

 
A special place of restaurant business in the country economy caused by its 

connection with all phases of expanded reproduction: this is where food production is 
performed, its exchange for money, organization of private consumption, the process 
of distribution of the labor results. Specified service plays its role also in the scope of 
human development: the level of human needs satisfaction in quality and healthy 
nutrition is displayed on maintaining her health, reproduction of the labor force, 
increasing productivity, personal development. 

The objects of the restaurant business feature organizational, economic and 
social peculiarities. Organizational and economic peculiarities include: limited time 
of the products realization; the need for continuous staff compliance with hygiene 
requirements; uneven loading of dining halls during working hours; the importance of 
ensuring quality control of raw materials, process of preparation and implementation 
of food; the impact of seasonal factors on the range of products and consumer 
demand. Among the peculiarities of a social nature note: dependent mode of dining 
on the mode of enterprises and organizations where they operate; significant volatility 
in demand for culinary products; conditioning of product range to restaurant business 
object in demand nature and serving peculiarities for the contingent, its professional, 
sex, age, ethnic composition, working conditions, training, recreation; impact on 
demand in this area of changes in income levels and prices of culinary products; 
dependence of type, capacity and location of the restaurant business institution from 
compactness of the settlement, network structure of existing restaurant business 
facilities and retail trade, types of ownership. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/55.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=uazt_2018_2_16
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505
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Changing of economic conditions led to the need of transition to the active 
implementation of the principles of self-sufficiency and self-financing; the emergence 
of a competitive environment and economic activity risks actualized search for 
effective ways of restaurant business development. 

Development of competitive relations in the restaurant business is associated 
with changes in market behavior of consumers: demand acts as a form of 
manifestation of people’s needs in the culinary products and services for the 
organization of consumption and serves as part of the overall demand for consumer 
goods and services. Determinants of consumer demand for products and services of 
the restaurant business should share in the economic, social, demographic and 
climatic. Economic factors cover the welfare state of population, the amount of its 
income, the volume of effective demand, inflation, the price level of products, level 
of nutritional needs satisfaction by acquiring it in retail network and others. The 
social factors include the social structure of the population, living conditions, 
employment, consumer preferences, national and household characteristics. The main 
demographic factors are population, the ratio of urban and rural population, gender 
and age composition of the population, the size of the family. Natural and climatic 
factors are environmental conditions, physiological characteristics of the human 
body, lasting climatic seasons. A significant impact on the prospects of the studied 
areas of the economy will have: reduced time for cooking at home, reallocation of the 
released time for leisure, sports, family vacation, meeting the cultural and educational 
needs; stricter requirements for comfort and quality of restaurant business facilities, 
forming of visitors loyalty to establishments and restaurant networks; spreading 
European trends of «healthy eating» and healthy lifestyles; tourism development, the 
growth of foreign citizens flows in country with business objectives, and others. 

Restaurant business serves an important link in the hospitality industry. An 
important factor in the development and formation of European service network is to 
promote tourism. Tourism creates a new form of consumer demand, which concerns 
not only goods, but also a range of services. Successful development of the tourism 
industry largely depends on improving the quality of complex services offered to 
tourists and is associated with the mandatory certification of tourist, hotel services 
and restaurant business. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В 

ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ 
 
Протягом двадцятого сторіччя у світі сформувалась умовна класифікація 

підходів до мотивації праці: американська, європейська та японська. Кожна з 
цих моделей має свої національні особливості та особисті підходи до 
стимулювання праці персоналу на підприємствах. В останні роки проводяться 
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широкі порівняльні дослідження японської, американської та 
західноєвропейської системи управління, спрямовані на виявлення причин 
високої ефективності кожної системи управління і визначення умов інтеграції 
їх в інші економічній системі. Між названими системами існують значні 
розбіжності, що пов’язані з особливостями національних культур. 

В економіці України відбувся суттєвий перелом у сфері управління 
персоналом. Державні, приватні, корпоративні підприємства на практиці 
відчули, що розвиток і успіх ринкових відносин неможливий без пошуку нових 
сучасних форм мотивації і стимулювання праці, які нині використовують 
закордонні компанії. Сьогодні у багатьох країнах Західної Європи, США і Японії 
мотиваційні аспекти управління персоналом набули великого значення і ці 
методи і досвід мотивації можуть бути з успіхом перенесені в Україну. Тому 
доцільно дослідити американський, європейський та японський досвід з 
мотивації персоналу з метою виявлення і впровадження найбільш ефективних 
методів у вітчизняних підприємствах. 

Мотиваційна система США відрізняється цілеспрямованим характером 
формування мотивів трудової діяльності. Пріоритетним напрямом розвитку 
стратегічної політики підприємства при цьому визначено постійне 
вдосконалення мотиваційного механізму. В даному випадку важливе значення 
відводиться поліпшенню матеріального стимулювання, виявленню 
різноманітних видів стимулів з метою найповнішого задоволення потреб 
працюючих. На підприємствах американського типу має місце підвищення 
розмірів оплати праці при наданні переважного значення кваліфікаційному 
рівню працівника, що відображає характер освіти, кількість освоєних 
спеціальностей. При цьому приділяється велика увага персональній 
відповідності [1]. 

В США за останні десять років домінуючою стала саме система оплати 
праці за кваліфікаційний рівень працівника. Її впровадженню передувало чітке 
визначення рівня кваліфікації виконавця, переліку професій, які необхідні 
підприємству. Суть даної системи полягає в тому, що оклад і заробітна плата 
робітників і службовців зростають в залежності від особистої кваліфікації, 
кількості виконуваних завдань, якості їх виконання. При цьому розробляються 
підходи, які виявляють рівень кваліфікації виконавців, установлюється коло 
професій, якими вони можуть оволодіти в процесі підвищення кваліфікації, 
встановлюється шкала оплати в залежності від обсягу набутих професійних 
знань і навиків. Працівники отримують доплату лише за освоєння тих професій, 
які необхідні підприємству. 

Оплата праці в американських компаніях включає три види: почасову 
заробітну плату робітників, річну зарплату службовців, почасове нагородження 
адміністративних керівників. Все частіше погодинна оплата праці 
використовується в поєднанні з гнучкими формами винагород. При цьому 
поряд з «твердою» заробітною платою передбачається нагородження за 
результати роботи на принципах часткової участі працівників в прибутках 
компанії на основі їх індивідуальної кваліфікації і власного трудового досвіду. 
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Працівники отримують диференційовану річну винагороду з прибутку 
компанії, яка виплачується готівкою або шляхом перерахування в пенсійний 
фонд. При цьому виникає колективна зацікавленість у збільшенні прибутку 
компанії. Американські фахівці вважають, що ця система оплати праці має 
недоліком те, що виплата річних доплат спричинить ситуацію, коли робітники 
та службовці можуть ігнорувати довгострокові інтереси компанії. Однак, цю 
систему сьогодні використовують більше 30 % американських компаній. Участь 
у прибутках здійснюється в різних компаніях або в грошовій формі (певна 
частина прибутку використовується для стимулювання працівників) або у 
формі акціонерного капіталу [2, с. 24-26]. 

Корпорації і компанії США використовують також таку форму мотивації як 
участь в акціонерному капіталі. Допускаються працівники, які пропрацювали 
не менше року. 

Особливе значення має ефективне преміювання директорів, керівників 
підрозділів, фінансових працівників, керівників проєктних груп, працівників 
збуту та інших. В американських компаніях розмір премії коливається від 10 до 
50 % окладу в залежності від посади. Однак, деякі фірми виплачують 
керівникам вищої ланки премії в розмірі окладу. Деякі американські компанії 
замість систематичного підвищення тарифу і окладу сплачують своїм 
працівникам одноразову винагороду готівкою за виконане завдання. В 
результаті працівники зацікавлені у виконанні встановлених завдань. 

Переважна частина американських компаній застосовує систему 
стимулювання праці за колективними результатами роботи, що має позитивні 
наслідки – підвищення ефективності виробництва. В американських компаніях 
застосовується широка система пільг і заохочень, які носять важливий 
економічний і соціальний зміст. 

На підставі результатів дослідження, проведених в американських 
організаціях з метою удосконалення методів мотивації (стимулювання) праці, 
робота цінується залежно від: можливості професійного зростання і просування 
по службі; рівня заробітної плати; можливості розвитку індивідуальних 
здібностей; зв’язків оплати праці з якістю; творчого характеру; рівня 
самостійності робітника; привабливості; високого рівня вимог; високого рівня 
відповідальності; наявності пільг; справедливого розподілу навантаження.  

Одним із прикладів є американська корпорація Jоhnsоn & Jоhnsоn. Вона 
визначається найбільшим у світі виробником медичної продукції і, без сумніву, 
є самим диверсифікованим. Корпорація створює на своїх підприємствах 
дружню і навіть сімейну атмосферу. Зокрема, усі співробітники можуть 
розрахувати на пільгове медобслуговування, при цьому особливо багато уваги 
приділяється їхнім дітям, для яких у корпорації діє кілька спеціальних програм. 
Як правило, Jоhnsоn & Jоhnsоn уникає звільнень, віддаючи перевагу 
проведенню перепідготовки співробітників, що вивільняються, і пошуком їм 
робочих місць на інших своїх об’єктах. У корпорації існує розвинута система 
внутрішніх тренінгів і курсів підвищення кваліфікації, стимулюються різні 
програми індивідуального розвитку. У результаті, обсяг продажів корпорації 
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безупинно росте. Діяльність Jоhnsоn & Jоhnsоn мало піддана впливу 
економічного спаду. 

Широке розповсюдження в США отримали внутрифірмові програми і 
допомоги. В даному випадку компанії пропонують набір пільг, з яких працівник 
може вибирати для себе ті, що йому найбільш підходять в певний час. 
Працівнику при цьому надається можливість відрахувань у пенсійний фонд в 
обмін на лікарняне страхування, участь в страховому фонді компанії чи гнучкий 
графік робочого часу, скажімо, працювати за одним робочим місцем вдвох чи 
вибрати те робоче місце, яке йому більш до вподоби, різні види відпусток  
[3, с. 103].  
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСЛІДОВНОСТІ ФОРМУВАННЯ, 

ВИКОНАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО 
РОЗВИТКУ 

 
Сьогодні туристичний готельний бізнес зіштовхнувся із ситуацією, яка 

пов’язана із високою невизначеністю, діяльністю в умовах динамічних змін і це 
стає для нього ключовим викликом. В Україні не дуже великий досвід 
здійснення антикризового управління туристичним готельним бізнесом, 
розроблення програм у разі появи кризових ситуацій, незважаючи на те, що 
різний вид кризи є досить звичайним явищем для країни. Туристичний 
готельний бізнес відчув чималі негативні колівання у 2008-2009 рр., 2014-2015 
рр., що пов’язані із діловими, фінансовими активностями, політичними 
сентенціями, військовими діями на сході України. Як наслідок, відбулося 
зниження кількості ділових зустрічей, громадських та інших заходів, 
зменшення туристичних потоків. З початку 2020 року відчутним для 
туристичного готельного бізнесу стала криза, пов’язана із пандемією Covid-19. 
Між готелями та аналогічними засобами розміщення різко посилилося 
суперництво і конкурентна боротьба за гостей. 

Антикризове управління в умовах загрози Covid-19 означає необхідність 
залучення низки незалежних навичок з різних економічних сфер, щоб 
полегшити прийняття відповідних рішень вищим керівництвом туристичних 
готельних підприємств: 

1) управління наслідками кризових ситуацій, включаючи, зокрема, значні 
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фінансові втрати, втрату іміджу, погіршення здатності готелю досягати 
поставлених бізнес-цілей або виконувати свою місію. 

2) управління надзвичайними ситуаціями, що передбачає миттєве 
реагування на кризові ситуації, які можуть вплинути на життя та безпеку 
працівників, а також на майнові загрози та ризик негативного впливу на 
навколишнє середовище; 

3) управління подіями, що виходять за рамки існуючих процесів і систем, 
або які, як вважає організація, потребують особливої уваги керівництва; 

4) управління безперервністю бізнесу, що передбачає здатність бізнесу 
продовжувати надавати готельні послуги на прийнятному, заздалегідь 
визначеному рівні, незважаючи на кризові ситуації, і відновлювати процес 
надання готельних послуг як основного продукту; 

5) аварійне відновлення чи безперервність ІТ-послуг, реагування та 
відновлення ІТ-систем та активів до обслуговування через значні простої, 
поломки або зниження рівня обслуговування клієнтів та надання готельних 
послуг. 

Маркетингові зусилля неможливо обмеженувати створенням 
високоякісного готельного товару, його рекламою та встановленням 
оптимальної ціни на нього. Потрібно ще довести товар до споживача. Готельне 
підприємство має формувати збутову стратегію для того, щоб забезпечити 
ефективну реалізацію готельних продуктів [1, с. 116]. 

Готель має вміти виділити свою унікальну пропозицію серед інших. Саме 
тому необхідно розробити рекламну кампанію та PR-діяльність для готелю, яка 
допоможе досягти своїх цілей, а також впоратися з конкуренцією. 

Для рекламної кампанії готелю в основному використовуватиметься 
реклама в Інтернеті. 

Також готелям необхідно просувати свій сайт за рахунок пошукової 
оптимізації і постійно оновлювати інформацію, стрічку новин, щоб інформація 
була актуальною. SEO-просування є перспективним та довгостроковим. 
Необхідно виявляти та використовувати геонезалежні запити, використовувати 
мета-теги, в яких буде вказано місто та готель. Готелю необхідно зібрати повне 
семантичне ядро, у тому числі включити послуги готелю – готельні послуги, 
оренду конференц-залів, весільні послуги. Це допоможе ефективно просунути 
готель, збільшити його продажі та підвищити імідж в очах покупців та 
конкурентів. 

Ще одним із ефективних методів реклами є контекстна реклама. Дана 
реклама є коротким текстовим оголошенням на запит користувача, вона 
знаходиться праворуч під пошуковим рядком і показується лише тим 
користувачам, які запровадили потрібне запитання у пошуковій системі  
[2, с. 152]. 

У 2021 році Social Media Marketing (SMM) та соціальні мережі є 
найкращими рекламними методами. Даний інструмент інтернет-маркетингу є 
не тільки ефективним, але й дешевим у порівнянні з контекстною рекламою, 
SEO-просуванням та іншими рекламними методами. 
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Соціальні мережі стали майданчиком обміну інформацією, поширення 
реклами, залучення нових передплатників, тобто потенційних клієнтів. В наш 
час люди від 16 до 50 років вивчають сторінки соціальних мереж у пошуках 
готелю, перш ніж забронювати номер, і багато хто втрачає довіру до тих 
готелів, які не мають акаунтів. Завдяки сторінкам у соціальних мережах, 
потенційні клієнти мають можливість для того, щоб поспілкуватися з готелями 
або гостями готелю, переглянути акаунт готелю, а за допомогою геометок 
знайти реальних постояльців і переглянути їх відгуки, рекомендації та 
фотографії [3, с. 93]. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ СУБ’ЄКТА  

МАЛОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Сьогоднішні реалії трансформації ринкової економіки України 

відбиваються на темпах досягнення економічного розвитку держави та регіонів 
зокрема. Активізація соціально-економічних перетворень в Україні досить 
часто залежить від існуючих механізмів підтримки підприємницької діяльності. 
Це виходить з того, що малий і середній бізнес займає найбільшу частку ринку 
при наявності значних конкурентних переваг у порівнянні з великим. Малий 
бізнес є більш гнучким, він миттєво реагує на потреби і зміни кон’юнктури 
ринку, завжди пропонує нові товари та послуги [1]. 

Малий бізнес становить базис ринкового господарювання при створенні 
багатономенклатурного виробництва та має властивість до його 
структуроутворення, а, відтак, потребує подальшого розвитку та всілякої 
підтримки від органів державної влади, міжнародних та національних 
фінансових інституцій. У складі ринкової економіки працюють малий, середній 
та великий бізнес. На сьогоднішній день саме малий бізнес є найбільш 
чисельним в структурі економіки держави у порівнянні з великим та середнім. 
Він є так би мовити необхідним посередником між науково-технічним 
прогресом в галузі інформатики, медицини, виробництва у легкій 
промисловості та економікою країни [2]. 

Особливо гостро стоїть питання формування конкурентної позиції для 
малих виробничих підприємств. Окрім уваги потенційним важелям 
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конкурентоспроможності в межах виробничого процесу, малі підприємства 
мають здійснювати пошук відповідних можливостей в комерційному процесі: 
збут власної продукції; продаж продукції інших виробників; надання 
додаткових послуг клієнтам. Отже, актуальною є задача з визначення 
можливостей розвитку конкурентної позиції малого виробничого підприємства 
на засадах бізнес-моделювання, що дозволить реалізувати системний підхід до 
управління підприємством та уникнути «пасток» функціонального підходу та 
конкретизувати можливості швидкого набуття конкурентних переваг малим 
виробничим підприємством за рахунок використання потенціалу інших 
ринкових суб’єктів. 

Розвиток конкурентної позиції малого виробничого підприємства на 
засадах бізнес-моделювання передбачає комплексне рішення, яке треба 
обов’язково узгодити за всіма елементами бізнес-моделі, які визначатимуть 
логіку, зміст та економічні результати діяльності. Додавання роздрібного 
споживача в якості цільового клієнта дозволить сформувати підприємству 
певний запас стратегічної гнучкості (диверсифікація споживача та джерел 
доходів). Таким чином, буде оновлений елемент «Цінність пропозиції» в 
напрямку зручності купівлі товару різних обсягів та надання якісного 
супутнього індивідуального сервісу, зокрема, сервісу «від виробника». 
Наведений підхід вимагатиме наступних змін:  

− розвиток системи клієнт-орієнтованого управління;  
− оновлення змісту програм управління брендом підприємства, 

орієнтованих на формування цінності для роздрібного споживача;  
− формування системи роздрібної торгівлі, зокрема, використання 

торговельних Інтернет-майданчиків;  
− оновлення людських ресурсів підприємства в доцільних параметрах 

кількості та якості. 
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ У ТОВ «COMFY TRADE» 
 

Теоретичною основою соціальних і психологічних методів управління є 
соціальна психологія і психологія особистості як науки про закони 
психофізичної діяльності індивіда, різних суспільних груп, колективів. Мета 
цих методів управління – вивчати і використовувати закони психічної 
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діяльності людей для оптимізації психологічних явищ і процесів в інтересах 
суспільства і особистості. У цьому полягає єдність, тісний зв’язок і 
взаємозумовленість соціальних і психологічних методів управління [1, с. 100]. 

Нині загальними тенденціями для всіх торговельних підприємств є: 
збільшення попиту на персонал у зв’язку з інтенсивним зростанням роздрібних 
мереж; високий рівень плинності кадрів (у цій галузі в середньому 20-–200 % в 
рік); дефіцит виробничого персоналу на ринку праці; відсутність ефективних 
технологій найму персоналу (витрати мереж на підбір співробітників 
становлять 60-70 % від загальної суми витрат служби персоналу); висока 
конкуренція при підборі персоналу серед ритейлерів; низька престижність 
вакансій; відмінність технологічних особливостей роботи торговельних мереж, 
що зумовлює необхідність перенавчання персоналу незалежно від наявності 
попереднього досвіду роботи; територіальна віддаленість підрозділів один від 
одного; нерівномірне і високе навантаження на персонал; поєднання фізичної 
та розумової праці персоналу виробничих підрозділів [2, с. 98]. 

На підприємствах торгівлі використовуються різні методи, прийоми, 
організаційні заходи управління персоналом, спрямовані на оптимальне 
формування колективу і повне використання здібностей працівників у 
виробничому процесі. Особливості кадрової політики торговельних мереж 
спостерігаються як на кожному етапі життєвого циклу організації, так і на 
кожному етапі процесу управління персоналом [2, с. 98]. 

У роздрібній торгівлі головним та найскладнішим завданням для будь-
якого керівника та менеджера з персоналу завжди було підвищення 
зацікавленості співробітників як сервіс. А сьогодні, коли клієнти приходять у 
магазин не лише за покупками, а й за враженнями, це завдання багаторазово 
ускладнюється [3]. 

Активний розвиток телекомунікаційних технологій кардинально змінює 
наше життя. Щоб вижити, роздрібній торгівлі доводиться повністю 
розбудовувати свої бізнес-моделі: якщо раніше головним був продавець, то 
тепер у центрі всіх процесів є клієнт [3]. 

Практика показує, що: 
− у системі координат «ефективність бізнесу – зацікавленість клієнта» 

результативність (і, відповідно, прибуток) вища, коли покупець щасливий; 
− щасливим його справляють враження, емоції – додаткова емоційна 

цінність від візиту до магазину; 
− випробувавши wow-емоції, клієнт знову прийде в магазин, а, значить, 

бізнес приноситиме прибуток і завтра; 
− найкращі враження клієнти отримують у тих магазинах, де команда сама 

відчуває позитивні емоції від роботи та спілкування (рис. 1) [3]. 
Інакше кажучи: якщо тепер клієнт – головний промоутер компанії, 

причому показники ефективності магазину безпосередньо залежить від його 
позитивних емоцій, потрібно дати клієнту привід для посмішки [3]. 

Але, щоб якісно обслуговувати клієнтів, співробітникам необхідно на 
власному досвіді відчути, що таке якісний сервіс. Ось це і повинні їм дати 
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керівники компанії: показати, як вони люблять і цінують своїх людей, причому 
продемонструвати щодо них такий самий високий рівень сервісу [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Передумови проєкту із застосуванням соціально-психологічних 
методів управління у ТОВ «COMFY TRADE» станом на 2017 р. [3] 

 
Щоб співробітники були щасливі, у ТОВ «COMFY TRADE» вирішили 

підтримувати драйв та позитивні емоції у колективі. Це не так просто, як 
здається: робота в магазині – не розважальна прогулянка. Але у ТОВ «COMFY 
TRADE» багато робили та роблять для людей: професійна ефективність та 
лідерство – ціннісна платформа компанії. У ТОВ «COMFY TRADE» склався 
буквально «культ» лідерства та ефективності – по суті компанії потрібно було 
лише додати позитивних емоцій. Коли продавець матиме привід усміхнутися, 
він легко передасть свій відмінний настрій клієнту [3]. 

Ідеї, як це зробити, у ТОВ «COMFY TRADE» запозичили у спорту, адже у 
торгівлі, як і у спорті: 

1) завжди присутні емоції, незалежно від погоди та економічних криз; 
2) щоб досягти високих результатів, потрібна наполеглива робота; 
3) важка праця поєднується з яскравими, сильними емоціями; 
4) максимально сконцентрувавшись на досягненні «золота», можна дійти 

перемоги – до знемоги втомленим, але дуже щасливим [3]. 
Коли стало зрозуміло, що бізнес може запозичити у спорту інструменти 

змагання, стали прояснятися загальні контури «ігрового» проєкту. Щоб 
співробітники всіх магазинів мережі ТОВ «COMFY TRADE» включилися у 
змагання за найкраще обслуговування, п’ять років тому було оголошено про 
початок змагання серед усіх магазинів мережі за найкраще обслуговування. І 
назву вибрали відповідну – «Рітейл-місія», адже продавці змагаються за 
щасливих клієнтів [3]. 

Головний чемпіонат Comfy, в якому оцінюються найкращі досягнення 
команд, проводиться у «високому сезоні» – пік продажу припадає на період із 1 
листопада до 15 січня. Від людей у цей час потрібна максимальна концентрація 
зусиль – це тяжко і емоційно, і фізично. Тобто змагання має підтримати 
настрій, «драйв» команди у найважчий період. Головні посилання команді ТОВ 

Професійна ефективність і лідерство – ціннісна платформа компанії 
COMFY 

Створення 
атмосфери 

Сервіс для 
клієнта 

Професіоналізм 
DO IT LIKE A PRO 

Драйв і емоції Задоволення від 
покупки Бізнес-результат 
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«COMFY TRADE»: «Згуртована команда у боротьбі за загальний результат 
творить чудеса! Успіх керівника неможливий без команди!» [3]. 

Ціль: зацікавити співробітників, мотивувати їх надавати клієнтам 
високоякісний сервіс. 

Очікування результатів: «драйвова» атмосфера в магазинах повинна 
привести до вражаючого сервісу для клієнтів (для нас це головне) [3]. 

Завдання: 
− сфокусуватися на продажах у період «високого сезону»; 
− згуртувати команди магазинів у боротьбі за загальний результат; 
− дати співробітникам можливість на власному досвіді спробувати якісний 

сервіс; 
− розширити у людей уявлення про світ, спонукати їх до більш високої 

якості життя [3]. 
Усі завдання проєкту були сформульовані через досягнення конкретних 

цілей – простих та зрозумілих, вимірних та досяжних. Відповідно, за цими 
показниками у ТОВ «COMFY TRADE» й визначали найкращих співробітників 
– переможців у грі [3]. 

Результати проєкту R-Місія у 2019 р.: новий Nissan Qashqai є один із 
суперпризів мотиваційного проєкту, володарем призу став продавець із м. 
Дніпро. Це вже шосте авто, розігране у головному турі R-Місії. Кількість 
учасників проведеної R-Місії у 2019 р. – 1650 працівників, переможцями якого 
стали 720 осіб [4]. 

Восени 2020 р. 355 найкращих співробітників засмагали та відпочивали у 
5-зірковому готелі Туреччини перед високим сезоном продажів. З 2012 р. у 
такому турі побували 3000 + працівників ТОВ «COMFY TRADE» [5]. 

Отже, аналіз соціально-психологічних методів управління у ТОВ «COMFY 
TRADE» показав наявність дієвих проєктів та інструментів з управління 
персоналом, що впливають на якість обслуговування клієнтів, фінансові 
показники діяльності магазинів мережі та створення високовмотивованої 
команди професійних продавців. 

Стимулювання торгівлі шляхом заохочення торговельного персоналу ‒ 
необхідна частина ведення бізнесу і один з двигунів, які змушують працювати. 
Вибір правильного стимулювання торговельного персоналу прямо 
пропорційний до його успіху і його показників, а, відповідно, чим кращі 
показники персоналу, тим більший прибуток підприємства. 
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ 

ПЕРСОНАЛУ У ТОВ «НОВА ПОШТА» 
 

Одним із ключових елементів системи управління персоналом є процес 
мотивації, тобто внутрішній процес свідомого та самостійного вибору самою 
людиною моделі поведінки, яка визначається комплексним впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів для задоволення своїх потреб [1]. 

Сучасні системи мотивації повинні розвиватися, щоб відповідати новим 
цінностям та зберегти свій мотивуючий ефект. Дослідники виділяють такі 
тренди мотивації персоналу за сучасних економічних умов (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Сучасні тренди мотивації персоналу [2] 

 
Для створення сучасних систем мотивації персоналу слід враховувати нові 

проблеми, які виникли в HR-менеджменті у світі. Насамперед, варто відзначити 
[3, с. 93]: 

− мотивацію кваліфікованого персоналу працювати над проєктами, а не в 
штаті компанії. Тут важливий фокус на результат, а не на проведений час на 
робочому місці; 

− мотивацію персоналу як на професійний, так й особистісний розвиток, 
на розвиток у сфері digital; 
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− мотивацію талановитого, критично важливого для компаній персоналу, 
здатного генерувати інноваційні ідеї та перетворювати їх на продукти та 
послуги. 

Перспективи мотивації пов’язані з інтерсуб’єктністю управління, 
розвитком бренду роботодавця та дифузією власності компаній. 

У ТОВ «Нова Пошта» існує система мотивації персоналу на різних рівнях 
управління та по напрямах діяльності. Особливої уваги потребує побудова 
дієвого мотиваційного механізму управління персоналом на логістичних 
потужностях підприємства. 

Агенція HSA_ops опублікувала результати дослідження, у якому вивчався 
зв’язок між мотивацією працівників складу та ефективністю їх роботи. 
Дослідження проведено із залученням фахівців Аугсбурзького університету 
прикладних наук у рамках проекту «MoLa – підвищення мотивації для 
логістичних спеціалістів та помічників на складі» [4]. Також до роботи 
залучили співробітників кафедри психології трудових відносин Університету 
Фрідріха-Олександра (Нюрнберг) та інших науковців і дослідників [5]. 

Протягом двох років команда фахівців вивчала взаємозв’язок між 
мотивацією співробітників, застосованими мотиваційними заходами та 
ефективністю роботи складів у логістичних центрах. Результати особливо 
актуальні для розробки системи набору персоналу та подолання проблеми 
нестачі кваліфікованих кадрів. Як відзначив науковий співробітник HSA_ops 
М. Ісакович, у час напруженої ситуації з хронічним браком персоналу 
компаніям потрібний чіткий перелік універсальних заходів, що прив’язують 
мотивованих працівників до свого підприємства [5].  

Команда використовувала порівняльний аналіз, щоб визначити 
ефективність роботи різних складів (продуктивність праці, якість сервісу, 
витрати), а також знайти причини змін, що відбувалися протягом одного або 
двох років. Одночасно проводились опитування працівників на складі для 
оцінки мотивації та їх психологічного стану. Зрештою, дослідники дійшли 
таких висновків [5]. Існує майже нерозривний зв’язок між ефективністю роботи 
складу та вмотивованістю працівників. Чим краще мотивація, тим більша 
ефективність. Приблизно 55 % складських працівників чудово виконують свої 
обов’язки без постійного контролю за їх діями, якщо чітко прописані рамкові 
умови та правила їх роботи. При цьому вони буквально насолоджуються своєю 
працею [5]. 

Грошові заохочення мають негайний, але короткочасний вплив на роботу 
персоналу. Негрошові мотивації, навпаки, забезпечують стійкий та тривалий 
позитивний вплив на якість роботи людей. Це особливо помітно серед молоді, 
яка цінує демонстрацію вдячності за добру роботу, належне оснащення 
робочого місця, чітку та зрозумілу систему оцінки та загальну сприятливу 
робочу атмосферу. Крім того, важливими виявилися удосконалення 
виробничих процесів. Успіху компанії сприяють унормовані стосунки між 
менеджерами та їх підлеглими на середньому та вищому рівнях. Завданням тут 
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є не лише керувати з повагою до членів колективу, але й забезпечувати такі 
заходи у роботі з кадрами, які знаходили б відгуки у персоналу [5].   

На думку професора М. Круппа, недоліком багатьох компаній є недооцінка 
ролі менеджерів середньої ланки у виробничому процесі. Зокрема, доволі 
розповсюдженою є хибна практика, за якою від керівників нижчої ланки 
вимагають лише управління операційною діяльністю, але не людьми. Також 
науковець радить більше уваги приділяти комерційним менеджерам, які часто 
виявляються відірваними від технологічного процесу [5]. 

Таким чином, ми можемо звірити результати дослідження [4] із HR-
стратегією ТОВ «Нова Пошта»: 

− мотивувати кожного співробітника на досягнення стратегічних цілей 
компанії;  

− створити можливості об’єктивної оцінки результативності та потенціалу 
співробітників;  

− створити систему справедливої винагороди і заохочення за досягнення;  
− забезпечити кар’єрне зростання співробітників, розвиток їхніх навичок;  
− розвинути чинники нематеріальної мотивації та поліпшити умови праці 

[6].  
Отже, мотивація персоналу, що працює на логістичних центрах, має мати 

переважно нематеріальний характер та базуватися на розумінні важливості 
досягнення стратегічних цілей компанії. Поліпшення умов праці працівників на 
логістичних центрах буде мати прямий вплив на мотивацію праці персоналу та 
його залученість. Хочемо відмітити, що у HR-стратегії ТОВ «Нова Пошта» 
відсутні напрями, пов’язані зі створенням прозорої комунікації між 
керівниками різних ланок та підлеглих, а також розвитком сприятливого 
соціально-психологічного клімату у колективні, що за результатами 
дослідження [4] мають прямий вплив на мотивацію персоналу та кінцевий 
рівень ефективності праці. Рекомендуємо HR-керівництву ТОВ «Нова Пошта» 
звернути свою увагу на зазначені аспекти та включити їх у подальшому до HR-
стратегії на 2022-2023 роки. 
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ПРО ДЕЯКІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТОВАРНОГО РИНКУ 
 
Якість функціонування товарного ринку значною мірою залежить від 

ступеня економічної свободи його суб’єктів. Тим не менше, за Index of 
Economic Freedom Україна посідала у 2019 р. лише 147 позицію з 180 
досліджених країн світу [1]. Навіть попри покращення окремих показників 
рейтингу щодо забезпечення прав власності та фіскальної політики серед країн 
Європи вітчизняний внутрішній ринок було оцінено як найменш вільний (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Результати оцінювання ступеня економічної свободи ринкових 
суб’єктів України у 2019 р. (розраховано за даними [1]) 

Рейтинговий 
показник 

Оцінка  
(в балах) 

Коментар до оцінювання показника 

1. Верховенство права Позитивно: 
- законодавчо захищені права власності; 
- знижена плата за дозвіл на будівництво.  
Негативно: 
- судова влада схильна до політичного тиску та  корупції; 
- низька довіра громадськості до ефективності владних 
інституцій. 

1.1. Право власності 43,9 ↑ 
1.2. Судова 
ефективність 

31,5 ↑ 

1.3. Цілісність уряду 29,6  ↑ 

2. Ефективність фіскально-
податкового впливу 

Ставка податку на прибуток фізичних осіб становить 20 %, 
підприємств – 18 %.  
Загальне податкове навантаження складає 33,1 % ВВП.  
Державні витрати складають 42,1 % ВВП 
Дефіцит бюджету складає 1,9 % ВВП.  
Державний борг складає 75,6 % ВВП. 

2.1. Податкове 
навантаження 

81,8 ↑ 

2.2. Державні 
витрати 

46,9 ↑ 

2.3. Фіскальне 
навантаження 

82,6 ↑ 

3. Ефективність інституційного 
впливу 

Започаткування бізнесу впорядковане, виконання 
ліцензійних вимог складне.  
Регуляторна невизначеність комерційних операцій.  
Трудовий кодекс застарілий.  
Розширено урядовий контроль цін на природний газ  

3.1. Свобода бізнесу 66,1 ↑ 
3.2. Свобода праці 46,7 ↓ 
3.3. Грошова свобода 58,6 ↓ 
4. Відкритість ринків Сукупна вартість експорту та імпорту 102,2 % ВВП. 

Середня застосовувана тарифна ставка – 2,5 %.  
Конфлікт з РФ стримує торговельні та інвестиційні потоки, 
а державні підприємства спотворюють економіку.  
Близько 64 % дорослих українців мають доступ до 
банківських рахунків. 

4.1. Свобода торгівлі 75,0 ↓ 
4.2. Свобода 
інвестицій 

35,0 — 

4.3. Фінансова 
свобода 

30,0 — 

https://delo.ua/business/dostavka-vozmozhnostej-pjat-kpi-hr-strategii-kom-356916/
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Наступним фактором, що забезпечує ефективність функціонування 

товарного ринку, є рівень конкуренції, яка в загальному виконує функції 
регулювання, розподілу та мотивації. Зазначимо, що концепція конкурентного 
розвитку внутрішнього ринку ґрунтується на аналізі його можливостей щодо 
цінового диктату. У той же час, феномен досконалої конкуренції передбачає 
оцінювання власних економічних можливостей. Новітній підхід до 
конкурентності товарного ринку включає поняття «процедури відкриття» 
шляхом залучення інновацій та поширення маркетингових стратегій [2]. 
Глобалізаційні тенденції ринкових перетворень зумовили також швидке 
нагромадження висококонкурентних інноваційних продуктів у 
високотехнологічних галузях, при цьому уніфікація процедур міжнародного 
співробітництва зумовила появу відповідних конкурентних контрагентів.  

Інфраструктурна перебудова економічної системи призвела до зниження 
бар’єрів входу на інноваційні товарні ринки інновацій, позитивно 
позначившись на процесах конкурентної взаємодії і ринкової демонополізації. 
Специфічними основними умовами формування конкурентного ринку є: 
отримання прибутку, продаж товару, конкуренція, наявність ексклюзивних 
прав, можливість повернення товару. Додатковими умовами функціонування 
конкурентного ринку є адекватний і своєчасний інформаційний супровід, 
прозоре законодавче регулювання та охорона прав власності суб’єктів ринку. 
Погоджуючись з наведеними судженнями, зауважимо, що надзвичайно 
важливим є показник інтенсивності внутрішньої конкуренції на товарному 
ринку, який ми розглядаємо як ступінь змагальності ринкових суб’єктів щодо 
отримання споживацької прихильності та освоєння нових ринкових ніш. Не 
слід нехтувати і негативним впливом високоінтенсивної конкуренції, який, до 
прикладу, призвів до деформацій у обсягах випуску продукції вітчизняними 
товаровиробниками. Так, у 2019 р. частка господарюючих суб’єктів, що 
скоротили власне виробництво, на 15 в. п. перевищувала частку суб’єктів, які 
нарощували обсяги виробництва [3].  

Таким чином, стан внутрішнього ринку є узагальнюючим індикатором 
розвитку економіки країни, оскільки від його розмірів та ефективності, зокрема, 
активності ділового середовища, відкритості та інтенсивності конкуренції, 
орієнтованості на споживача залежить продуктивність усіх секторів економіки 
та забезпечення рівноваги між попитом і пропонуванням. На внутрішньому 
ринку формується і використовується значна частина доходів домогосподарств 
та підприємств, задовольняється їх попит на вітчизняні та імпортовані товари і 
послуги, формуються ринкові чинники структурних зрушень в економіці. 
Обсяги, структура та ефективність внутрішнього ринку є визначальними 
факторами конкурентоспроможності національної економіки та забезпечення 
сталого економічного зростання. Водночас, з методологічної точки зору 
адекватному оцінюванню динаміки входу/виходу на товарний ринок 
перешкоджає відсутність агрегованих статистичних показників щодо структури 
ринку. Отож, це ускладнює факторне визначення драйверів і дестабілізуючих 
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впливів на розвиток вітчизняного товарного ринку, тим самим спотворюючи 
прогнозні розрахунки рівня конкуренції в окремих ринкових сегментах. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ  

 
Послуги за своєю природою та сутністю відрізняються від товарів, 

виступаючи, передусім, як результат трудової діяльності. Нині послуга повинна 
розглядатися як «економічно важливий товар, що може забезпечити суттєві 
доходи; ...товар, попит на який характеризується глобальною тенденцією 
сталого зростання, взаємозалежної з недостатнім розвитком цивілізації й 
зростанням соціального добробуту» [1]. Відповідно, сфера послуг в економіці 
будь-якої країни є досить важливою, адже утворює центр постіндустріальної 
економіки, а також формує макроекономічні параметри. Досвід розвинутих 
країн свідчить, що у сфері послуг створюється багато нових робочих місць, що 
сприяє економічному та соціальному розвитку країни, більш ефективному 
розподілу суспільних благ, а також подоланню бідності. Розвиток сфери послуг 
нині відбувається активно у всіх регіонах світу. 

Міжнародна торгівля послугами стала важливим сектором національного і 
світового господарства і, відтак, складовою торговельної політики різних країн. 
Вона відіграє значну роль у розвитку людського капіталу, впливає на 
функціонування матеріального виробництва, сприяє збільшенню вільного часу, 
створює можливості для повнішого задоволення і розвитку потреб людей і 
суспільства, є найважливішим елементом формування сучасної якості життя та 
забезпечує якість економічного зростання і підвищення конкуренто-
спроможності країни [2, с. 51]. Протягом останніх десятиліть міжнародна 
торгівля послугами є активною сферою світового господарства. Про це свідчить 
вдвічі швидше зростання обсягів експорту послуг, ніж експорту товарів. 
Відповідно до Глобальної торговельної моделі СОТ, до 2040 року частка 
сектора послуг у світовій торгівлі зросте на 50 % [3].  

У рамках Світової організації торгівлі основним документом, що регулює 
торгівлю послугами, є Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС). Потреба 
у створенні ГАТС окремо від ГАТТ пояснюється принциповими відмінностями 
між товарами та послугами. На відміну від товарів, однією з основних 
характеристик послуг є те, що вони нематеріальні. Існують також відмінності у 
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фізичних характеристиках товарів і послуг, що, в свою чергу, обумовлює 
відмінності у методах торгівлі товарами та послугами: якщо товари продаються 
за кордоном, вони фізично переміщуються з однієї країни в іншу, натомість, 
лише деякі з видів послуг перетинають кордони при експорті послуг. Проте, 
обов’язковим є перебування продавця і покупця послуги в одному місці в один 
і той же час, тобто час і місце надання послуги зазвичай нерозривні [4, с. 45].  

Лібералізація міжнародної торгівлі послугами є набагато складнішим 
процесом, ніж лібералізація міжнародної торгівлі товарами, оскільки 
перешкоди, спричинені законодавством та адміністративною практикою, в 
основному створюються всередині країни. Нині торговельні бар’єри на 
міжнародному ринку послуг в основному використовуються для підтримки 
національної безпеки, державних і приватних монополій, контролю за 
імміграційними та ліцензійними послугами.  

Зважаючи на детермінанти та наслідки торгівлі послугами для розвитку 
всієї світової економіки, Світова організація торгівлі представила Доповідь про 
світову торгівлю у 2019 році, присвячену розвитку міжнародної торгівлі 
послугами [5]. Найбільшими експортерами та імпортерами послуг у світі є 
розвинені країни. Найвищі показники розвитку сфери послуг, за даними 
міжнародної статистики, демонструють нині Швеція, США, Ірландія, Іспанія, 
Великобританія (табл. 1). При цьому Індекс ділової активності у виробничому 
секторі економіки цих країн (крім Ірландії) нижче, ніж у сфері послуг. 

 
Таблиця 1 

Топ-5 країн світу за Індексом ділової активності у сфері послуг  
(побудовано за [6]) 

Країна Індекс ділової активності* 
у сфері послуг у виробничому секторі 

Швеція 67,4 65,8 
США 64,6 62,1 
Ірландія 63,1 64,0 
Іспанія 62,5 60,4 
Великобританія 62,4 63,9 
*дані за червень 2021 року 

 
Вивчення структури світового експорту послуг за їх видами свідчить про 

переважання таких видів послуг, як: комерційні послуги (31,5 %), інші 
комерційні послуги (17,4 %), інші послуги (17,8 %), послуги подорожей (7,5 %), 
інші бізнес-послуги (7,3 %), транспортні послуги (5,4 %), телекомунікаційні, 
комп’ютерні та інформаційні послуги (3,6 %) (рис. 1). 

У структурі торгівлі послугами частка туристично-транспортних послуг 
протягом останнього десятиліття демонструє тенденцію до зниження, тоді як 
частка інформаційних, фінансових послуг, послуг зв’язку, страхування 
демонструє тенденцію до зростання. 

У майбутньому на розвиток міжнародної торгівлі послугами будуть 
впливати глобалізаційні тенденції: зростання впливу інформаційних 
технологій, демографічні зміни, зростання доходів, наслідки зміни клімату. 
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Вони створюють передумови для появи нових видів послуг, формують зміни 
попиту на послуги, нові ринки послуг, зокрема, у сфері охорони здоров’я та 
охорони навколишнього середовища [5]. При цьому спеціалізація країн на 
виробництві (торгівлі) відповідними видами послуг буде корелювати з рівнем 
економічного розвитку цих країн. 

 
Рис. 1. Структура світового експорту послуг за видами у 2019 році 

(побудовано за [3]) 
 
Обсяг експорту послуг в Україні, з даними Державної служби статистики, 

склав у 2020 році 15,6 млн дол. США, тоді як обсяг імпорту – 11,2 млн дол. 
США. Водночас, розвиток зовнішньої торгівлі послугами в країні значно 
поступається за темпами середньосвітовим показникам: якщо в світі 
випереджальними темпами зростає експорт послуг, то Україна позиціонує себе 
як країна-імпортер послуг: порівняно з 2010 роком обсяг експорту послуг зріс 
на 32,2 %, а обсяг імпорту – у 2,0 рази.  

Останніми роками в Україні відбувається швидкий розвиток сектору 
інформаційно-комунікаційних послуг та зовнішня торгівля ними. На нашу 
думку, розвиток саме цих послуг повинна підтримувати держава, оскільки вони 
не лише сприятимуть діджиталізації економіки країни, а й дозволять 
отримувати доходи від їх експорту. Крім того, це дозволить вирішувати і низку 
проблем, зокрема, пов’язаних з соціальною та гендерною нерівністю. 
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РІТЕЙЛ ТА РІТЕЙЛЕРИ 

 
Термін «retailer» прийшов до нас з англійської мови і означає «продавець в 

роздріб». Рітейлером може бути будь-яке підприємство або ж приватний 
продавець, які продають різні товари в роздріб кінцевим споживачам. Поняття 
рітейлер з’явилося в словниках іноземних слів у 2009 р. Саме тоді відкривалася 
величезна кількість роздрібних торгових точок.  

Всі магазини, бутіки та дрібні кіоски – це підприємства рітейлу, вони 
працюють з кінцевими покупцями і є завершальною ланкою в ланцюжку 
передачі товару від виробника до кінцевого споживача. Розмір торгової площі в 
такому випадку значення не має, її може навіть зовсім не існувати [2]. 

Незважаючи на те, що рітейлери реалізують продукцію, не призначену для 
подальшого перепродажу, масштаби їх торгівлі досить великі. Оцінити їх може 
житель будь-якого великого міста, де є гіпермаркети продуктів, електроніки, 
побутової техніки і т.д. Всі вони відносяться до сегменту рітейла. 

Розрізняють такі види рітейлу: 
1. Товари довготривалого використання. Вони не втрачають своїх 

споживчих якостей з плином часу і користуватися ними можна довго. Це, 
наприклад, побутові прилади і техніка, меблі, автомобілі.  

2. Товари щоденного користування, сюди ж відносять витратні матеріали. 
Це одяг і взуття, гігієнічні товари та косметика.  

3. Всі продукти харчування – окрема категорія.  
4. Товари, так чи інакше пов’язані з мистецтвом – музичні інструменти, 

картини, книги.  
У більш широкому розумінні рітейл – це принцип організації торгівлі і 

трактувати його можна як роботу з будь-якою категорією покупців, які вільно 
купують товар.  

Рітейлери працюють з оптовими обсягами товарів, але продають їх в 
роздріб. Така схема функціонує завдяки спеціальним технологіям торгівлі. По-
іншому їх ще називають рітейл-технологіями, і спрямовані вони на масового 
споживача. Основне завдання – найняти мінімум персоналу, який здатний 
обслужити максимум споживачів. За рахунок цього знижуються витрати, 

https://ukr.culturell.com/chto-takoe-ritejl-i-kto-takie-ritejleri-read-455095%5b3,%D1%81.1-3
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скорочуються витрати на кожного клієнта. Як наслідок, зростає 
конкурентоспроможність рітейлера. 

Як приклад рітейл-технологій можна привести магазини 
самообслуговування, платіжні термінали та банкомати. 

Рітейл відрізняється великою різноманітністю пропонованих товарів і 
послуг. При цьому всі вони зібрані в одному місці. Клас продукції, рівень 
персоналу і споживачів можуть бути самими різними – такий підхід 
застосовується в будь-якій галузі, будь-то продуктова торгівля чи послуги 
банку. У рітейлу є кілька класів: економ, середній, преміум, люкс, делюкс. 
Вони розрізняються за рівнем застосовуваних рітейл-технологій. 

Підвищена увага приділяється залученню покупців, зокрема, тому, як 
розташовується товар (на вітрині, на полиці, біля входу і т.д.). Ретельно 
продумується дизайн всієї торговельної мережі. 

Ланцюжок поставок товару зазвичай виглядає так: 
1) виробник; 
2) дистриб’ютор, що купує товар у виробника і далі поширює його 

гуртовими партіями; 
3) рітейлер, який закуповує оптову партію товару у дистриб’ютора, дилера, 

оптовика, і потім продає в роздріб споживачеві.  
Основний прибуток підприємств рітейлу складається з:  
− торгової націнки, маржі. Вона залежить від виду товару, розміру попиту 

на нього, сезонності. На кожному етапі ланцюжка діє своя маржа прибутку; 
− своєрідної плати за «доступ до споживачів», який вони беруть з 

виробників; 
− ефекту від рекламних і промо-акцій; 
− здачі в оренду торгових площ.  
За обсягами продажів рітейл не поступається оптовій торгівлі та займає 

ключове місце в економіці. У рітейлі зайнято багато людей, він охоплює всі 
бізнес-сфери, починаючи від міжнародних корпорацій до підприємств малого 
бізнесу. 

Рітейлер прагне мати невелике число персоналу, яке могло б 
обслуговувати якомога більше число покупців, спираючись при цьому на 
універсалізацію і оптимізацію. Так діють такі приклади рітейлерів, як 
гіпермаркети, дискаунтери. Весь асортимент товарів або послуг, пропонований 
підприємствами рітейлу, зосереджений на одній відносно невеликій площі. 
Пропонуються товари різного рівня – від люксового (це сегмент лакшері), до 
бюджетного. Часто всередині магазинів відкривають кафе або кав’ярні, а в 
найбільш великих – ресторани.  

Найважливіша технологія рітейлерів – брендинг. Бренд вимагає 
вибудованої системи комунікації з покупцем і переконує його віддати перевагу 
певному товару, а не іншій торговій марці. Рітейл-брендинг переконує, що саме 
його продукт краще аналогів і дуже важливий в умовах конкуренції. Основою 
брендингу є неймінг, логотипи, фірмовий стиль; візуальне оформлення всього 
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торгового простору – як інтер’єру, так і екстер’єру; розробка фірмових 
стандартів навігації – цінників, покажчиків, табличок.  

Важлива особливість рітейлера: 
− зосередження різних видів товарів в одному місці;  
− встановлена вартість товарів; 
− широкий асортимент; 
− доступність для будь-якого споживача; 
− надання касового чека, що свідчить про вироблену оплату; 
− дотримання закону «Про захист прав споживача».  
Мережевий рітейл – це мережа торгових точок в одному форматі. Вони 

мають одного власника, пов’язані єдиною закупівельною та логістичною 
системою [1]. Мережеві підприємства дозволяють ще більше зменшити витрати 
та ціни на товари. Так як в мережевих точках торгівлі завжди є базовий 
асортимент, а ціни трохи нижче, ніж в немережевих магазинах, мережевому 
рітейлу вдається залучити більше покупців і збільшити прибуток коштом 
більших оборотів.  
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАН ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ ЧАСТИНИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ 
 
Туризм який впливає на економіку країни, стає одним з найважливіших 

факторів, який сприяє соціально-економічного розвитку для деяких областей та 
країн загалом. На жаль, через поширення коронавірусу уся сфера туризму 
зазнала кризи, яка може призвести до великих втрат у світовій економіці. Як 
відомо, під час пандемії у світі, спричиненої Covid-19, саме туристична 
індустрія постраждала найбільше, наприклад, через різні обмежувальні заходи, 
які впроваджують держави на пересування громадян, встановлення 
карантинних зон (зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної), а також заборону 
авіаперевезень та інше [1]. 

Варто зазначити, що, починаючи з 2020 року, увесь світ сильно змінився. 
Сьогоднішня проблема впливає не тільки на стан здоров’я людей, а ще й на 
різні сектори економіки в усіх країнах світу. Тому в результаті пандемії Covid-
19 та охоронних заходів, вжитих країнами у боротьбі проти небезпечного 
вірусу, у багатьох галузях, таких як туризм та повітряний транспорт між 
різними країнами, було вирішено закрити діяльність. Дані обмеження призвели 
до спаду економіки на глобальному рівні. Щодо торгівлі, її обсяг у світі 
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знизився на 9,2 % порівняно з 2019 роком. Втрати ВВП на туристичні подорожі 
склали приблизно 4,7 трлн дол. Втрата прибутків від туризму склала 1,3 трлн 
дол., разом із втратами понад 1,1 млрд туристів у світі. В 2020 році в 
авіаційному транспорті загальні збитки склали 118 млрд дол. США, а попит 
знизився на 66 % з 2019 р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графік відвідування туристами країн світу [2] 
 

Ми вважаємо, що саме 2020 рік став найгіршим в історії світового туризму. 
За останніми даними Всесвітньої туристичної організації, світовий туризм 
зазнав найгіршого року, бо кількість міжнародних туристів зменшилась аж на 
74 %. Така втрата міжнародних подорожей становить, за оцінками експертів, 
втрату доходів від туризму у розмірі близько 1,3 трлн дол., що майже в 11 разів 
перевищує втрати, зафіксовані під час світової економічної кризи в 2009 р. 
Криза також призвела до загрози втрати робочих місць у туристичних 
підприємствах і компаніях.  

Як відомо, у 2020 році всі регіони світу постраждали від епідемії і 
зафіксували близькі пропорції зниження порівняно з 2019 роком: Азіатсько-
Тихоокеанський регіон зафіксував падіння на 84 %, загалом на 57 млн, і є 
регіоном, що найбільше постраждав від пандемії, та регіоном з найвищим 
рівнем обмежень на авіаподорожі; Близький Схід зафіксував зниження на 76 % 
із загальною кількістю 16 млн туристів; Європа зафіксувала падіння на 71 % із 
загальною кількістю 221 млн туристів, незважаючи на короткочасне й невелике 
відновлення влітку 2020 року; Африка зафіксувала зниження на 70 % із 
загальною кількістю 17,8 млн туристів; Америка зафіксувала зниження на 69 % 
із загальною кількістю 69 млн туристів [3]. 

На даний момент міжнародний туризм знаходиться в стагнації за винятком 
деяких західних ринків. Збитки від Covid-19 у туристичної галузі, за 
підсумками 2020 року, склали 2,4 трлн дол., а за підсумками двох років 2020-
2021 – очікуються на рівні 4 трлн дол. Про це йдеться в дослідженні ООН. 
Згідно з статистичними даними звіту, за 2020 рік кількість іноземних туристів у 
світі скоротилася приблизно на 1 млрд осіб або на 73 %. За деякими 
підрахунками, у I кварталі 2021 року вищезазначений показник скоротився на 
88 %. Відновлення туристичної індустрії залежитиме від ступеня доступності 
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вакцин проти вірусу. Очікується, що спочатку туризм почне відновлюватися в 
таких країнах, як Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, Франція і США. Але 
повного відновлення іноземного туризму слід очікувати не раніше 2023 року 
[5]. На нашу думку, поступовий початок вакцинації від коронавірусу допоможе 
відновити довіру туристів, сприятиме пом’якшенню обмежень на поїздки і 
поступово поверне подорожі протягом 2021 року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Туристичні відвідування у 2019-2020 роки [4] 
 
Більша частина команди експертів (організації UNWTO) очікує 

відновлення лише в 2022 році і збільшення попиту на туризм на свіжому 
повітрі й природоохоронну діяльність, бо відновлення цих сегментів має 
відбуватися швидше, ніж інші види туризму. Дивлячись у майбутнє, більшість 
експертів бачать повернення міжнародного туристичного руху до пандемічного 
рівня не раніше 2023 року; 43 % експертної групи очікують повернення 
міжнародного туризму до норми в 2023 році, тоді як 41 % з них очікують, що 
повернення міжнародного туризму до рівня 2019 року відбудеться лише до 
2024 року. Що стосується моделей туризму, туристичний відпочинок, як 
очікується, буде відновлюватися швидше, ніж ділові подорожі та інші 
туристичні структури.  Що стосується регіонів світу, то очікується, що регіони 
Близького Сходу та Африки будуть найшвидшими на початку відновлення, 
оскільки більшість експертів очікують початку відновлення протягом третього 
кварталу 2021 року. Що стосується решти країн світі, дата відновлення є різна, 
але переважні очікування вважають, що відновлення почнеться не раніше 2022 
року. Загалом прогнози UNWTO вказують, що для повернення міжнародного 
туризму до рівня 2019 року може знадобитися близько 2,5-4 років [3]. 
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Протягом 30 років незалежності Україна стала активним учасником 
міжнародних інтеграційних процесів, що засвідчує її членство у таких 
економічних інтеграційних об’єднаннях, як СОТ (з 16 травня 2008 p., після 
підписання і ратифікації Протоколу про вступ України до СОТ), ЄС (з 1 
вересня 2017 p. набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС) та 
ін. Метою залучення держави до міжнародних інтеграційних процесів є 
створення сприятливих умов для розвитку міжнародних економічних зв’язків 
та співробітництва між Україною та країнами-партнерами, що є як результатом, 
так і передумовою для розвитку її експортного потенціалу. В цьому контексті 
експортний потенціал країни може розглядатися як спроможність національної 
економіки використовувати наявні ресурси та потенційні можливості для 
виробництва конкурентоспроможних на зовнішніх ринках товарів та послуг.  

Експортний потенціал країни можна представити як ієрархію економічних 
потенціалів окремих галузей та секторів національної економіки, які, своєю 
чергою, формуються завдяки економічним потенціалам підприємств, які 
здійснюють виробництво продукції на експорт. 

Вивчення літературних джерел [1] дозволяє констатувати складний 
характер поняття «експортний потенціал підприємства» та розглядати низку 
підходів до його визначення: системно-структурний, ресурсний, 
функціональний, компаративний. Так, з точки зору системно-структурного 
підходу експортний потенціал підприємства є складовою економічного 
потенціалу підприємства, який формується та розвивається у взаємозв’язку та 
взаємодії з іншими його складовими та націлений на реалізацію місії 
підприємства на ринку діяльності. За ресурсним підходом, експортний 
потенціал підприємства являє собою сукупність ресурсів, що використовуються 
чи можуть бути використані задля виробництва і реалізації 
експортоорієнтованої продукції. Функціональний підхід дозволяє розглядати 
експортний потенціал підприємства як наявність у нього можливостей та 
компетенцій з виробництва і реалізації експортоорієнтованої продукції на 
зовнішніх ринках. Компаративний підхід акцентує на здатності експортного 
потенціалу забезпечити порівняльні характеристики експортоорієнтованої 
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продукції підприємства щодо аналогічної продукції іноземних 
товаровиробників. 

Дані офіційної статистики свідчать про значне місце в структурі експорту 
України аграрної продукції, причому аграрна продукція є традиційним 
вітчизняним товаром експорту уже протягом тривалого часу. Експерти 
відзначають, що конкурентоспроможність вітчизняної продукції АПК на 
зовнішніх ринках не підвищується бажаними темпами через вкрай обмежену 
номенклатуру видів агропродовольчої продукції, орієнтованих на експорт (за 
даними статистики, частка таких видів, як зернові культури, олія та насіння 
олійних культур, у загальних обсягах експорту регулярно становить не менше 
як 60 %).  Також достатньо регулярними є випадки виявлення невідповідності 
експортованої з України агропродовольчої продукції міжнародним стандартам 
безпеки та якості продуктів харчування [2, с. 7-8]. Тому розвиток експортного 
потенціалу сільськогосподарського виробництва є важливою економічною 
проблемою країни, яка повинна вирішуватися з врахуванням економічних 
інтересів країни на світовому ринку.  

О. Лазарєва та К. Вакар наголошують, що «експортний потенціал 
аграрного виробництва країни дає можливість виробляти таку кількість товарів, 
яка буде конкурентоспроможною на зовнішньому ринку і сприятиме 
економічному зростанню держави» [3, с. 5]. Вважаємо, що в цьому контексті 
слід звернути увагу на таке: 

− виробництво конкурентоспроможної продукції в аграрному секторі, 
безумовно, в результаті її реалізації на зовнішніх ринках сприятиме 
надходженню коштів до бюджету та економічному зростанню в країні, однак, 
при цьому слід враховувати наявність експортних бар’єрів, тарифні та 
нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, необхідність 
відповідності вітчизняної продукції міжнародним стандартам якості; 

− розглядаючи сучасний стан економічного потенціалу аграрних 
підприємств, слід звернути увагу на їх значну диференціацію за рівнем його 
інноваційності, екологічності, здатностей до виробництва безпечної та якісної 
агропродовольчої продукції; 

− слід брати до уваги і стан потенційних зовнішніх ринків збуту аграрної 
продукції України, їх місткість, співвідношення попиту та пропозиції, 
специфіку їх формування, інтенсивність конкуренції аналогічних товарів та 
товаровиробників. 

Таким чином, розвиток експортного потенціалу аграрного сектору 
економіки України потребує вирішення комплексу проблем як на державному 
рівні (обґрунтування експортної стратегії країни, формування політики 
забезпечення продовольчої та економічної безпеки України, вдосконалення 
ринкової та транспортно-логістичної інфраструктури та ін.), так і на рівні галузі 
(імплементація сертифікації, контролю якості та безпеки сільськогосподарської 
продукції відповідно до міжнародних стандартів, технологічне оновлення 
об’єктів переробної промисловості та ін.) та суб’єктів сільськогосподарського 
виробництва. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В последние годы сфера гостиничного бизнеса Республики Беларусь 

находится в условиях сложного экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавирусной инфекции, закрытием государственных границ, 
сокращением объемов международного транспортного сообщения, разрывом 
международных взаимоотношений со странами Евросоюза и другими 
государствами и др. объективными причинами. 

В процессе проведенного анализа экономического развития деятельности 
гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и экскурсантов выявлен 
ряд других, кроме пандемии, причин и неиспользованных резервов роста и 
стимулирования активности развития экономического сектора гостеприимства 
Беларуси, в связи с чем она значительно уступает многим европейским 
государствам. 

Безусловно, снижение показателей развития сферы гостиничного бизнеса в 
2020 г. в 2 раза или на 48,6 % по сравнению с 2019 г. связано с резким 
сокращением туристических потоков въездного, выездного и внутреннего 
туризма.  

Недостаточная заинтересованность белорусов в путешествиях по своей 
стране и граждан других государств отрицательно сказалась на работе гостиниц 
и аналогичных средств размещения (табл. 1) [3]. 

Как показывают данные таблицы, за исследуемый период в Беларуси 
отмечалась ежегодная положительная тенденция роста числа гостиниц и 
аналогичных средств размещения – на 42 единицы за пятилетний период и на 
16 единиц по сравнению с 2019 г.  

На рынке гостиничных услуг не только г. Минска, но и регионов страны, 
представлены, хотя и в небольшом количестве, такие мировые гостиничные 
сети, как «Marriott International», «Hilton Hotels&Resorts», другие средства 
коллективного размещения посетителей различных категорий. Однако, ни одна 
из них не интегрирована в ведущие мировые интернет-площадки по 
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бронированию туристических услуг, на которых Беларусь представлена лишь 
отдельными объектами туризма и средствами коллективного размещения. 

 
Таблица 1  

Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств 
размещения Республики Беларусь за 2016-2020 гг. 

Показатель Год Отклонение (+/-) 
2020 г. от 

2016 2017 2018 2019 2020 2016  2019  
Число гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, единиц 

571 586 587 597 613 42 16 

Единовременная 
вместимость, мест 38613 38632 38444 38913 38680 67 -233 

Численность 
размещенных лиц, тыс. 
чел., из них: 

1698,2 1805,6 2007,3 2081,0 1071,1 -627,1 -
1009,9 

граждане Республики 
Беларусь, тыс. чел 884,9 887,8 970,2 965,0 750,8 -134,1 -214,2 

в % к общей численности 52,1 49,2 48,3 46,4 70,0 17,9 23,6 
Коэффициент загрузки, %  27,0 29,0 31,0 32,0 19,0 -8,0 -13,0 

 
За пятилетний период стратегия Республики Беларусь, безусловно, была 

направлена на повышение экономической и социальной эффективности 
развития рынка гостиничных услуг. Следует отметить в республике 
выполнение ряда запланированных мероприятий по улучшению состояния 
материально-технической базы гостиниц и аналогичных средств размещения 
посетителей, их номерного фонда, гостиничной инфраструктуры; решались 
задачи по развитию сети кемпингов и кемперных стоянок; велась работа по 
внедрению и развитию отечественной системы он-лайн-бронирования 
«VETLIVA» республиканского унитарного предприятия «Центркурорт» [2], что 
способствовало положительному развитию гостиничной сферы страны до 2019 г.  

Начиная с 2020 г. в Беларуси отмечается значительное падение 
численности размещенных лиц в гостиницах и других аналогичных средствах 
различных категорий на 627,1 тыс. человек по сравнению с 2016 г. и на 1009,9 
тыс. человек – с 2019 г. 

Переориентация туризма республики на активное использование ее 
внутренних резервов за счет разработки туристическими фирмами доступных 
туристических программ, которые были предложены к реализации белорусским 
потребителям в 2020 г. в виде еженедельных сборных экскурсий для 
организованных групп, а также многодневных экскурсионных туров по 
Беларуси продолжительностью от 2-х до 5-ти дней, позволили обеспечить 
размещение в гостиницах и других аналогичных средствах 750,8 тыс. человек, 
что составило70 % от общего количества проживающих в них туристов. Кроме 
того, 40,8 % от общего количества посетителей гостиниц размещались на 
ночлег в г. Минске, следовательно, остальные регионы республики имеют 
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более сильное падение данного показателя. 
Нацеленность государства на белорусского потребителя в сфере 

гостиничных услуг отражена в Национальной стратегии развития туризма в 
Республике Беларусь до 2035 года, которая определяет цели и задачи, условия 
поэтапного их достижения, приоритетные направления и целевые показатели 
эффективного и устойчивого функционирования коллективных и 
индивидуальных средств размещения в долгосрочной перспективе (табл. 2) [1]. 

 
Таблица 2  

Целевые показатели и индикаторы реализации Национальной 
стратегии развития туризма Республики Беларусь до 2035 года 

Целевые показатели и индикаторы 2019 год 
(факт) 

2020 год 
(факт) 2025 год 2030 год 2035 год 

Численность граждан Республики 
Беларусь, размещенных в 
коллективных и индивидуальных 
средствах размещения, млн человек 

2,1 1,1 2,5 3,0 3,5 

 
Коэффициент загрузки гостиниц и аналогичных средств размещения в 

2020 г. по республике составлял лишь 19 %, отмечается его снижение на 8 % по 
сравнению с 2016 г. и на 13 % по отношению к 2019 г. 

Кроме того, параллельно выявлены и другие проблемы в развитии рынка 
гостиничных услуг Республики Беларусь. В настоящее время страна обладает 
умеренно развитой гостиничной инфраструктурой. Развитие гостиничной 
инфраструктуры во всех регионах Беларуси характеризуется очевидным 
превышением предложения над спросом, а также дисбалансом между 
количеством сертифицированных согласно международной практики и 
несертифицированных средств размещения. Конкретная величина этого 
дисбаланса варьируется в зависимости от региона, но является неотъемлемой 
чертой развития гостиничного сектора по всей стране. 

Следует отметить также достаточно высокий уровень цен на гостиничные 
услуги по сравнению с другими странами; в государстве продолжается работа 
по решению проблемы паспортно-визовых сложностей для посещения и 
пребывания в Беларуси иностранных граждан; прослеживается сохранение 
определенного негативного имиджа страны как наследницы советской системы 
в глазах потенциальной целевой аудитории; поддерживается чрезмерная 
ориентированность импорта туристических и гостиничных услуг, 
преимущественно, на рынок Российской Федерации. 

В структуре въездных туристических потоков преобладают, в основном,  
транзитные и однодневные поездки без использования средств размещения, 
формирующих основную часть доходов туристической индустрии. Так, в 2020 
г. услугами коллективных и индивидуальных средств размещения различного 
типа воспользовались лишь 12,7 % въездного туристического потока (1,5 из 
11,8 млн человек) [2]. 

В республике отмечается недостаточное количество средств размещения 
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экономичного и среднего ценового сегмента, предлагающих 
стандартизированный набор услуг, а также позволяющих принимать большие 
организованные группы туристов. Единовременная вместимость гостиниц и 
аналогичных средств размещения в расчете на 1000 человек населения в 
Беларуси составляет 4,1 места, когда в других государствах с устойчивым 
развитием рынка гостиничных услуг она составляет от 7,37 (Польша) до 12,7 
(Латвия) койко-мест [3]. 

Сдерживающими факторами развития туристического потенциала и 
гостиничного бизнеса Беларуси также следует признать:  

− низкий уровень владения обслуживающего персонала гостиничного 
хозяйства иностранными языками;  

− неконкурентную стоимость предлагаемого туристического продукта;  
− несоответствие качества оказываемых услуг ожиданиям их 

потребителей;  
− отсутствие принципа комплексности оказываемых услуг;  
− неудобная транспортная доступность средств коллективного 

размещения и др. 
Таким образом, проведенный статистический анализ сложившегося 

экономического состояния и динамики развития гостиничной отрасли 
Беларуси, структуры спроса на ее услуги и национального предложения на 
внутреннем и внешнем рынках, а также рассмотренных проблем и возможной 
угрозы появления новых рисков влияния, показал, что принятые государством 
целевые показатели и индикаторы требуют взвешенных подходов и построения 
приоритетности принимаемых управленческих решений по их реализации, а 
также глубокой оценки их эффективности. 
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Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации 

 
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ СИСТЕМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ 

 
Интернет-торговля в Беларуси развивается в соответствии с мировыми 

тенденциями достаточно динамично. Если в 2018 году в торговом реестре 
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страны было зарегистрировано около 16 тыс. интернет-магазинов, то уже на 
начало 2022 года – почти 28 тыс.; прирост за три года составил 70 % [1].  

Столь быстрому росту способствует, в первую очередь, тот факт, что более 
чем 80 % жителей республики имеет доступ к Интернету (по степени 
проникновения Интернета Беларусь опережает большинство соседних стран) 
[2]. Белорусы все шире используют мобильный Интернет, соответствующие 
приложения, что повышает оперативность осуществления покупок. В 
результате он-лайн-продажи только в белорусских интернет-магазинах выросли 
на 25 % до 3,4 млрд р. Здесь не учтены продажи через весьма популярные в 
стране китайские и российские интернет-площадки (Aliexpress, 
Ozon,Wildberries). Если в 2020 году доля он-лайн-продаж в розничном 
товарообороте страны составила 4,5 %, то в 2021 году – уже 5,8 % [1] (правда, 
прогноз Ассоциации предприятий он-лайн-торговли (АПОТ) на 2020 год о 
росте до 7 % [3] не оправдался). 

Доля покупок через Интернет в потребительских расходах жителей 
Беларуси составляет 1,6 %, в то время как среднеевропейский показатель – 3,3 
% [2]. Интерес к покупкам через Интернет возрастает также благодаря 
упрощению процедуры расчетов с использованием бесконтактных и 
мобильных способов оплаты. С одной стороны, появляются новые способы 
расчетов, с другой, вместе с опытом использования увеличивается и доверие к 
ним потребителей. 

Существенный толчок развитию интернет-торговли дала пандемия. 
Очевидно, что он-лайн-покупки существенно уменьшают количество 
необходимых контактов и, соответственно, повышается их безопасность. 
Значительное количество людей перешло на удаленную работу. В связи с этим 
резко вырос спрос на доставку продуктов питания, который удовлетворяют 
крупнейшие торговые сети (Онлайн-гипермаркет e-dostavka.by., ЗАО 
«Интернет-магазин Евроопт», «Остров чистоты и вкуса» ЧТУП 
«ЗападХимТорг» и пр.).  

При общем значительном количестве белорусских интернет-магазинов их 
распределение по стране весьма неравномерно: 61 % зарегистрирован в 
столице, 16 % – в Минской области и лишь 23 % приходится на областные 
центры, где лидируют Гомельская и Брестская области [1]. Очевидно, что 
жители крупных городов находятся в благоприятных условиях: они могут 
получать товары в пунктах самовывоза (40 % потребителей назвали этот 
вариант в качестве предпочтительного), путем бесплатной почтовой доставки 
(24 %), с помощью бесплатной доставки курьером (21 %), 8 и 6 % потребителей 
использовали платную доставку почтой и курьером соответственно [2]. 

Жители районных центров и мелких населенных пунктов могут 
использовать лишь вариант доставки почтой. Соответственно, доставка 
продуктов питания при этом не осуществляется. Доставка одежды и обуви 
возможна, но возврат товаров, который зачастую необходим при торговле 
данной группой товаров (несоответствие размеров, ожидаемого внешнего вида, 
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цвета и т.п.), для покупателя затруднен необходимостью самостоятельного 
почтового отправления за собственный счет.  

Торговое обслуживание сельского населения Беларуси традиционно 
осуществляется системой потребительской кооперации и, хотя доля ее в общем 
количестве сельских торговых объектов постепенно уменьшается, в настоящее 
время она превышает 45 % [4]. 

Для увеличения доли рынка и повышения качества торгового 
обслуживания сельского населения в Концепции развития потребительской 
кооперации на 2016-2020 годы предусмотрено развитие интернет-торговли. 
Индикативные показатели развития отраслей деятельности потребительской 
кооперации предусматривали открытие к 2020 году 21 интернет-магазина [5]. 
Эта задача выполнена, в тестовом режиме сейчас работают 23 интернет-
магазина бренда «Родны кут», ведущие торговлю продовольственными 
товарами. Магазины действуют в районных центрах всех шести областей 
Беларуси. Ставится задача открыть интернет-магазины в каждом районном 
центре страны [6]. 

Однако, в настоящий момент потребительская кооперация не использует 
всех возможностей развития интернет-торговли. 15 тыс. самых мелких 
населенных пунктов (более 380 тыс. человек) обслуживаются автомагазинами 
системы, количество которых составляет 574 единицы; запланировано 
приобретение еще 30 единиц [4]. На наш взгляд, автомагазины могут 
использоваться, помимо прямого назначения, для доставки интернет-заказов. 
Потребитель при этом получает возможность вернуть неподходящие товары 
без дополнительных затрат времени и денежных средств. Работа автомагазинов 
осуществляется строго по графику, что позволяет организовать доставку 
возвратов на склады райпо.  

Такой способ организации интернет-торговли позволяет удовлетворять 
потребности покупателей в одежде, обуви, галантерее и др. товарных группах 
без выезда в районные и областные центры. В условиях пандемии длительные 
поездки в общественном транспорте обладают повышенной опасностью. 

При выборе интернет-магазина в качестве наиболее важных факторов 
покупатели, среди прочих, называли такие, как «Подходящие условия доставки, 
оплаты, обмена, возврата» – 71 % опрошенных, «Бесплатная доставка» - 62 %. 
Интернет-торговля, организуемая потребительской кооперацией, в состоянии 
удовлетворить указанные запросы покупателей, соответственно, увеличить 
объемы продаж, в том числе непродовольственных товаров, и в целом повысить 
качество торгового обслуживания сельского населения. 
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Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права 
 

АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В 
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Динамічною частиною світового ринку послуг є міжнародний туристичний 

ринок. Проте, оцінюючи динаміку розвитку туристичних послуг варто 
врахувати, що 2020 р. став початком світової економічної кризи у зв’язку з 
пандемією Covid-19. Вказана криза на сьогодні є найгіршою за останні 15 років. 
Водночас, за різними оцінками найсильніше постраждала туристична сфера 
світової економіки та супутні галузі. Саме тому, на нашу думку, доцільно 
розглядати тенденції розвитку міжнародного туризму в докризовий період і 
оцінити нинішній стан.  

 
Таблиця 1  

Динаміка кількості туристів у різних мега регіонах світу [3] 
( млн осіб) 

Мегарегіон 
Рік 2020 р. 

відносно 
2019 р., % 1995 2010 2015 2018 2019 2020 

Європа 304,5 489,4 608 711 762 221 29 
Азія та Тихоокеанський регіон 82,1 205,4 279 343 361 58 16 
Америка 109,1 150,1 193 219 234 73 31 
Африка 18,7 49,5 65 66 68 20 30 
Близький Схід 12,6 22,4 63 61 62 18 29 
Разом 527 916,8 1208 1400 1487 390 26 

 
Аналіз наведених у табл. 1 даних підтверджує, що до 2019 року у світовій 

економіці ринок туристичних послуг досить інтенсивно розвивався. 
Регіональна динаміка зростання в різних частинах світу була нерівномірною, 
проте, за незначним винятком щорічно був приріст туристичного потоку. 
Найбільш суттєва частка туристів припадала на Європу, майже кожен другий 
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турист був до цієї частини світу. Досить суттєвим був приріст туристичного 
потоку в Азії та Тихоокеанському регіоні. Тільки за 5 років із 1995 року до 2000 
року туристичний потік в цьому мегарегіоні збільшився у 2,5 рази. Насамперед, 
це пов’язано із економічним зростанням азійських країн. 

Отже, оцінка загальних тенденцій світового туристичного потоку свідчить, 
що починаючи із 1995 року до 2019 року кількість туристів у світі зросла майже 
у 2,5 рази, що ще раз підтверджує динамічність розвитку міжнародного 
туризму. І все ж пандемія суттєво вплинула на цю галузь економіки, яка досить 
інтенсивно розвивалась. Так, у 2020 році в декілька разів зменшилась кількість 
туристів. У різних мегарегіонах світу зменшення було неоднорідним (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Темпи зменшення світового туристичного потоку за мегарегіонами 
світу [2] 

 
Як бачимо на рис. 1, найбільше скорочення туристичного бізнесу було у 

країнах Азії та Тихоокеанського регіону, де відбулось зменшення на 84 % 
туристів у 2020 році порівняно з доковідним 2019 роком. При тому 
спостерігаємо, що попри значне скорочення, але все ж найменше воно було на 
американському континенті. Варто зазначити, що туризм у цій частині світу не 
відігравав надзвичайної ролі в розвитку національних економік. Загалом у світі 
в 2020 році відбулось скорочення туристичного потоку на 74 %, що в 
абсолютних величинах становить понад 1 млрд осіб туристів.  

У всіх регіонах без винятку, починаючи із лютого 2020 року, спостерігався 
суттєвий спад туристичного потоку. І попри незначну активізацію у Європі 
літом, загальне зменшення було надзвичайно великим. Це ще раз підтверджує, 
що криза однаково сильно негативно вплинула на динаміку розвитку 
міжнародного туризму. 

Незважаючи на критичність 2020 року для туристичної галузі, до 2019 
року міжнародна туристична індустрія поступово відігравала все більшу роль і 
ставала інвестиційно привабливим напрямом вкладання коштів. Отже, за 
некризових умов туризм перетворюється на ключовий чинник соціально-
економічного розвитку за рахунок доходів від експорту, створення нових 
робочих місць і нових підприємств, а також розвитку транспортної та 
соціальної інфраструктури. За попередні півстоліття до 2020 року туризм 
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розширювався та диверсифікувався, ставши одним з найбільших 
швидкозростаючих секторів економіки у світі. 

Попри традиційні туристичні центри Європи та Північної Америки, 
з’явилося чимало нових країн, які трансформували національний туристичний 
потенціал на значне джерело наповнення бюджету та вагомий чинник 
нарощення економічного розвитку країни. Тут мається на увазі щодо країн, що 
розвиваються. Саме вони поступово стають новими центрами міжнародних 
туристичних потоків за рахунок малодослідженої флори та фауни, цінових 
конкурентних переваг, потенційних можливостей відкриття нових атракцій та 
дестинацій. 

Отже, туристична індустрія є джерелом економічного розвитку країн, які 
незалежно від їх розвитку можуть залучити значну кількість туристів для 
створення достатнього обсягу надходжень і сприяти або зменшенню торгового 
дефіциту, або мотивації інших видів діяльності в сфері туризму [1, с. 25]. 

У системі національних рахунків додана вартість світового продукту 
зростає відповідно до приросту туристичних потоків. Таким чином, у більшості 
країн, а особливо тих, які відносяться до країн, що розвиваються стимулювання 
приросту туристичної індустрії є суттєвим чинником загального економічного 
зростання. Проте, варто відзначити, що світова пандемія 2019 року суттєво 
вплинула на стан надання міжнародних туристичних послуг. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 
БЕЛАРУСИ 

 
Одним из перспективных резервов роста и совершенствования 

внутреннего и внешнего туризма Беларуси является агроэкотуризм, развитие 
которого продиктовано возросшим в последние годы интересом белорусов и 
гостей республики к отдыху в агроусадьбах и сельских коттеджах с 
использованием природных возможностей водно-рекреационных объектов 
страны и необходимостью социального дистанцирования. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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В целом, по республике и по всем ее регионам за исследуемый период 
отмечается ежегодный рост количества субъектов агроэкотуризма (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1  

Основные показатели деятельности субъектов агроэкотуризма в 
Республике Беларусь за 2016-2020 гг. 

Показатель Год Отклонение (+/-) 
2020 г. от 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 г. 2019 г. 
Число субъектов агроэкотуризма, 
единиц, в том числе по областям: 2279 2319 2473 2760 2936 657 176 

Брестская 343 368 388 423 434 91 11 
Витебская 606 609 601 647 670 64 23 
Гомельская 180 161 156 171 182 2 11 
Гродненская 324 327 356 399 433 109 34 
Минская 639 662 763 891 972 333 81 
Могилёвская 187 192 209 229 245 58 16 
Численность туристов, 
обслуженных субъектами 
агроэкотуризма, тыс. чел.,  
в том числе: 

301,8 351,1 422,3 514,8 433,3 131,5 -81,5 

граждан Республики Беларусь  271,4 317,5 379,2 465,7 424,2 152,8 41,5 
в % к общему количеству 89,9 90,4 89,8 90,5 97,9 8,0 7,4 
граждан других стран 30,4 33,6 43,1 49,0 9,1 -21,3 -39,9 
в % к общему количеству 10,1 8,6 10,2 9,5 2,1 -8,0 -7,4 
Средняя продолжительность 
пребывания, дней 4 4 5 2 3 -1 1 

 
В 2020 г. удельный вес туристов – граждан Беларуси составлял 97,9 % от 

общей численности потребителей данного вида услуг. Численность граждан 
других стран, обслуженных белорусскими субъектами агроэкотуризма, в 2016 
г. составляла 10,1 % от общего количества туристов, но к 2020 г. уже 
уменьшилась до 2,1 %. 

По структуре численности обслуженных иностранных туристов в общем 
количестве обслуженных субъектами данной сферы наибольшую долю 
составляли представители Российской Федерации – 68,5 %; Узбекистана – 7,6 
%; Украины – 4,1 %; Польши – 3,9 %; Германии – 2,2 %; Казахстана – 1,9 %; 
Китая – 1,7 %, других стран – 10,1 %. 

В настоящее время основными задачами в развитии республиканского 
агроэкотуризма являются: создание высококачественного конкуренто-
способного продукта «отдых в белорусской деревне» и эффективное его 
продвижение на внутреннем и внешнем туристических рынках. 

Экологический туризм активно развивается в Беларуси на 26-ти 
охраняемых природных территориях, включает 1287 объектов общей 
площадью 1,8 млн га (8,7 % территории Беларуси). В республике сохранена и 
получила дальнейшее развитие ресурсная база для экологического туризма – 



466 
 

национальные парки «Нарочанский», «Припятский», «Браславские озера», 
«Беловежская пуща», Березинский биосферный заповедник и другие.  

Основные направления национального экотуризма: экскурсии на 
болотоуступах и болотоходе; фотоохота («зеленая охота»); тропление 
(отыскивание) следов диких животных, наблюдение за ними; орнитологические 
туры; дайвинг; водные походы на плотах, байдарочные сплавы; прокат 
плавучей дачи (на 5 чел.) и катера-понтона (на 12 чел.). 

Развитию охотничьего туризма в республике способствует богатство ее 
флоры и фауны. Охота для туристов разрешена на 50 видов диких животных, в 
том числе на 21 вид млекопитающих (лось, кабан, косуля, олень, волк, лиса, 
заяц, белка, бобр и др.) и 29 видов птиц (глухарь, тетерев, рябчик, кряква, чирок 
и др.). В стране функционирует 196 домов охотника и рыбака, в которых 
оборудованы кухни, душевые, имеются каминные залы, бани, автостоянки, 
вольеры для собак [3]. 

Указ Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма» [2] 
предусматривает определенные льготы, субсидии, выгодные кредитные 
условия для учредителей и организаторов субъектов данной сферы. Однако, 
несмотря на положительную динамику развития внутреннего агроэкотуризма в 
Беларуси, отмечается ряд проблем, оказывающих негативное влияние на его 
развитие. 

Недостаточное инвестирование. Беларусь нуждается в разработке 
стратегии и конкретных планов развития ресурсного потенциала 
агроэкотуризма, которые должны базироваться на мировом опыте и ряде 
нормативно-методических документов юридического и экономического плана, 
будут способствовать повышению интереса к нему как со стороны 
соответствующих структур власти, общественных организаций, так и со 
стороны коммерческих структур, отечественных и иностранных инвесторов. 

Достаточно весомой проблемой и сдерживающим фактором в развитии 
национального агроэкотуризма является то, что строительство новой и 
содержание имеющейся инфраструктуры; аренда территории; маркетинговые 
мероприятия по продвижению туристического продукта требуют больших 
вложений и материальных затрат, проекты окупятся только в долгосрочной 
перспективе, а получить прибыль инвесторам представится возможным только 
через несколько лет и только при положительной динамике потребительского 
спроса иностранных и белорусских отдыхающих.  

Большая часть земельных участков, которые переданы под 
индивидуальную застройку как объекты агроэкотуризма на условиях 
«пожизненной аренды», не являются частной собственностью, отсутствие 
полных гарантий самостоятельного ведения бизнеса и вложения средств в 
развитие инфраструктуры также является сдерживающим фактором 
привлечения, в первую очередь, иностранных инвестиций. 

Несоответствие качества инфраструктуры необходимым для 
агроэкотуризма критериям: 
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− в территориальном распределении средств размещения белорусского 
агроэкотуризма не всегда прослеживается и поддерживается благоприятная 
экологическая ситуация; 

− имеют место случаи, когда свободный жилой фонд небольших деревень,  
расположенный в живописной местности, по своему качеству, условиям 
проживания, уровню комфортности не подходит для создания объектов 
агроэкотуризма и не соответствует предъявляемым к ним требованиям; 

− отсутствие ведомственного комплексного обследования местности, 
прилегающих сельских территорий, контроля выполнения санитарно-
гигиенических требований агроусадьбами; 

− отмечается плохое состояние транспортного сообщения к агроусадьбам; 
отсутствие указателей, специально проложенных велосипедных трасс и 
пешеходных дорожек; удаленность от автомагистралей общего пользования не 
дает возможность привлечения для отдыха транзитных туристов; 

− отсутствие объектов инфраструктуры по розничной продаже продукции 
белорусских промыслов и ремесел, сувенирных, канцелярских товаров, 
печатных и топографических изданий; объектов общественного питания с 
национальной и традиционной кухней; пунктов проката туристических 
принадлежностей, предметов физической культуры, спорта и отдыха и др.  

Отсутствие маркетинговой концепции и скоординированной программы 
продвижения туристического продукта на рынок: 

− весьма ограниченная рекламно-информационная компания объектов 
агроэкотуризма, комплекса предоставляемых ими услуг, ценообразования,  
других элементов туристического предложения и потребительского интереса;  

− назревшая необходимость внедрения в отрасль информационных 
технологий, позволяющих создать масштабный рынок агроэкотуризма в 
виртуальной форме с активным привлечением интернет-ресурсов, цифровых и 
облачных технологий; 

− природный фактор формирует сезонность спроса, что требует от 
организаторов создания комплексных пакетов туристических услуг, 
обеспечивая туристам в межсезонье различные развлекательные программы, 
основанные на старинных праздниках, обрядах и культурных обычаях 
белорусского фольклора; 

− преимущественная ориентация данного сектора туризма на российский 
и внутренний рынки; 

− недостаток компетентных специалистов туристической сферы, 
отсутствие обучающих программ для повышения уровня их профессионализма 
и обеспечения высокого качества предоставляемых сферой услуг. 

Таким образом, для успешного развития агроэкотуризма в Республике 
Беларусь требуется мобилизация и взаимодействие всех взаимосвязанных 
государственных, ведомственных структур, предпринимательской среды и 
других заинтересованных лиц для решения вышеизложенных проблем и 
обеспечения эффективного, комплексного и прогрессивного его развития. 
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СИСТЕМНА 
СКЛАДОВА ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ 

ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ  

 
Нова філософія кадрової політики консолідується з тезою про те, що в 

реаліях першої чверті ХХІ ст. людський капітал є найважливішою складовою 
сервісної економіки, фактором формування інноваційного суспільства та 
громадського добробуту: «якщо на початку XIX століття частка людського 
капіталу становила 20 %, то на теперішній час в національному багатстві 
розвинених країн він займає до 80 %» [1]. Відтак,  ефективне функціонування 
підприємств ніші «сервісна економіка» в сучасній Україні перебуває у прямій 
залежності від забезпечення високої якості управлінської культури, кадрового 
потенціалу, врахування ступеня життєвого циклу підприємства, постановки 
роботи з персоналом на належний науково-методичний фундамент з 
урахуванням домінантних трендів управлінських практик.  

Авторки дослідження вважають, що стратегії управління персоналом слід 
розглядати консолідовано зі стадіями життєвого циклу підприємства (табл.1). 

Методологія діагностики комплексного оцінювання персоналу 
підприємства ресторанного бізнесу, представлена у досліджені, відповідає 
сутності і змісту базової піраміди Basic Performance Pyramid, розробленої 
Іцхаком Адізесом. При розробці і апробації методики комплексного 
оцінювання персоналу авторки використовували методику життєвого циклу 
компанії, що складається з етапів: «догляд», «немовля», «давай-давай», 
«юність», «розквіт», «стабільність», «аристократизм», «охота на відьом», 
«бюрократія», «смерть» [2]. На оцінюваному етапі досліджувані підприємства 
перебувають на перехідному етапі «розквіт» – «стабільність». Щодо 
працівників компанії, авторки скеровувалися одинадцятьма етапами життєвого 
циклу співробітників: привабливість роботодавця, пошук і перший контакт, 



469 
 

відбір і найм на роботу, адаптація, залучення, розвиток, утримання, визнання, 
оффбордінг, звільнення, колишні співробітники [3]. 

Таблиця 1  
Співвіднесення стадій життєвого циклу, типів стратегії підприємства 

та характеристик персоналу 
Стадія / мета 

 
Тип стратегії. 

Анотований опис 
Анотована характе-
ристика стратегії 

Характеристикаи 
персоналу 

Формування.  
«Заявка» на 
ринку 
товарів/послуг 
 

Підприємницька. 
Привернути увагу до 
товару, знайти свого 
споживача, 
організувати продаж 
та сервіс, стати 
привабливим для 
клієнта 
 
 

Приймаються проекти із 
високим ступенем фінан-
сового ризику, мінімаль-
ною кількістю дій. 
Ресурси є недостатніми 
для задоволення всіх 
вимог замовника.  
У центрі уваги – швидке 
здійснення найближчих 
заходів 

Працівники повинні 
бути новаторами, 
ініціативними, контакт-
ними, з довготривалою 
орієнтацією, готовими 
ризикувати, не бояться 
відповідальності. Мала 
змінність провідних 
співробітників. 

Інтенсивне 
зростання. 
 «Розгалуження 
системи» 
 

Динамічний ріст. 
Наростання 
зростання обсягів та 
якості послуг і 
відповідно до 
кількості структур. 
 

Ступінь ризику – 
менший. Постійне 
зіставлення поточних 
цілей та створення 
фундаменту для 
майбутнього. Письмова 
фіксація політики фірми 
та основних процедур. 

Організаційна 
закріпленість, тісна 
взаємодія, гнучкість у 
умовах, що змінюються, 
проблемна орієнтація 
персоналу. 
 

Стабілізація.  
Закріплення на 
ринку, 
досягнення 
максимального 
рівня 
рентабельності 

Прибутковість. 
Підтримка системи у 
рівновазі. 
 

У центрі уваги – збере-
ження існуючого рівня 
прибутковості. 
Мінімізація витрат, 
можливе припинення 
найму. Добре розвинена 
управлінська система. 
Створені та діють різно-
манітні процедурні 
правила. 

Службовці, які 
досягають максимальних 
результатів (кількості та 
якості) при невисокому 
рівні витрат та низькому 
рівні ризику. 
 

Спад.  
Припинення 
нерента-
бельного 
виробництва. 
Відродження 
 

Ліквідація. 
Ліквідація частини 
виробництва, 
продаж з максималь-
ною вигодою, як 
фінансової, так і 
психологічної. 

Продаж активів, 
усунення можливих 
збитків у майбутньому - 
скорочення працюючих. 
 
 

Працівники, не віддані 
фірмі, готові працювати 
короткий час, вузько 
орієнтовані. 
 

 Підприємницька 
ліквідація 
Зниження обсягів, 
пошук нового 
продукту та шляхів 
оптимізації 
діяльності. 
 

Основне – врятувати 
підприємство. 
Здійснюються дії зі 
скорочення витрат з 
метою вижити найближ-
чим часом та набути 
стабільності на тривалу 
перспективу. 

Гнучкість до умов, що 
змінюються, орієнтація 
на довгострокові цілі, 
самовідданість, 
готовність переносити 
тимчасовий дискомфорт 
в умовах і оплаті праці. 
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У дослідженні авторки схиляються до визначення комплексного 
оцінювання персоналу як визначення рівня кваліфікації працівників, рівня 
знань, навичок, здібностей, компетентностей, мотивації, що формує уявлення 
про ділові та моральні риси особистості, здатність приносити прибутки 
компанії у матеріальному та репутаційному вимірах та слугує платформою для 
здійснення стратегічного і тактичного управління підприємством. 

Усвідомлюючи процес комплексного оцінювання персоналу як базового 
елементу управління і системи атестації кадрів, HR-службою закладів 
ресторанного га готельно-ресторанного господарства «Ресторація Шпігеля», 
«Південна Брама», «Діоскурі», «Міні-Діоскурі» було розроблено і апробовано 
програму комплексного оцінювання розвитку персоналу підприємства за такою 
методикою: 

1) формування і вивчення мотиваційного профілю працівників (за 12 
факторами мотивації, методика Ш. Річі, П. Мартіна); 

2) упровадження періодичного оцінювання персоналу згідно адаптованої 
методології, рекомендованої міжнародною корпорацією «Логістік груп» (для 
працівників сервісної економіки); 

3) діагностика типу корпоративної культури та циклічності розвитку 
підприємства; 

4) вивчення документів, що характеризують економічні результати 
діяльності працівника. 

 Згідно методології, рекомендованої міжнародною корпорацією «Логістік 
груп», працівник оцінює свою роботу шляхом самооцінки. Результати 
самооцінки заносяться до форми щорічної оцінки виконання працівником 
посадових обов’язків і завдань, при цьому формулювання оцінки власної 
роботи виконується з використанням фраз з додатка до форми оцінювання. Як 
демонструє аналіз вищенаведених показників, вони носять якісний характер, 
формалізований шкалою чотирьох оцінок (табл. 2): 

Таблиця 2 
Характеристики оцінювання діяльності менеджера(розроблено 

авторами на основі методології, запропонованої «Логістік груп») 
№ 
з/п 

Параметри оцінки ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
1 2 3 4 5 

А) Здатність до переговорів      
Б) Уміння організовувати роботу підлеглих      
В) Професіоналізм у керівництві роботою підрозділу      
Г) Контроль      
Д) Оцінка та заохочення співробітників      

  
Працівники структурних спеціалізованих підрозділів мають наступні 

характеристики оцінювання діяльності (табл. 3). Пілотний досвід упровадження 
методики засвідчив, що запропонована система оцінки персональних досягнень 
«працюватиме» за умови оцінки тривалих періодів роботи. Разом із тим, 
запропонована система оцінювання потребує удосконалення, оскільки не 
враховує: кореляції показників ефективності роботи працівника/підрозділу та 
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динаміки загального рівня прибутковості підприємства; взаємозалежності між 
обсягами інвестицій у розвиток працівника та ефективністю його роботи. 

Таблиця 3 
Характеристики оцінювання діяльності працівників структурних 

підрозділів 
№ 
з/п 

Параметри оцінки ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
1 2 3 4 5 

А) Обсяг роботи, що виконується      
Б) Якість роботи      
В) Планування роботи      
Г) Професійні знання      
Д) Професійні вміння і навички       
Е) Уміння формулювати точку зору (усно, письмово)      
Ж) Готовність до дій, ініціатива      
З) Оперативність мислення      
І) Працездатність та витривалість      
К) Відповідальність      
Л) Самостійність      
М) Здатність до лідерства      
Н) Здатність до накопичення, поновлення і творчого 

застосування професійного досвіду 
     

О) Етика поведінки, стиль спілкування      
П) Співробітництво      
Р) Дисциплінованість  

 
Для усіх працівників означених підприємств щопівроку здійснюється 

оцінка їх мотиваційного потенціалу. Тест скерований на виявлення значимих 
факторів мотивації праці на основі тверджень, які обираються працівником 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Діаграма мотиваційного профілю працівника 
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Окремо здійснювалося оцінювання трудової поведінки працівників. 

 
Рис. 2. Оцінювання потенціалу окремого співробітника 

 
Оцінка рівня єдності/згуртованості колективу за методикою К. Камерона, 

Р. Куїнна продемонструвала суперечливі результати, оскільки за 
«горизонтальним рівнем» рівні єдності колективу коливаються від 78 балів у 
рядових працівників до 69 у середовищі менеджерів, а оцінка єдності у 
колективі загалом склала 73 бали, що є достатньо високим показником та 
водночас – стимулом для керівників у пошуку об’єднуючих, консолідуючих 
заходів, скерованих на розвиток потенціалу єдності колективу, що 
консолідується з результатами оцінки діяльності менеджменту, яка потребує 
значної активізації (бажані показники збільшено до 38,6 бали) поряд зі 
зниженням з жорсткістю вимог до підлеглих, проявів тиску, оцінених у 34 бали.  

Практичне упровадження комплексної системи персоніфікованої оцінки 
праці персоналу дозволяє виділити наступні фактори мотиваційного значення 
цього інструменту управління персоналом:  

1. Кожна конкретна оцінка містить у собі елементи стимулювання та 
мотивації. Оцінка праці, а також поведінки й особистості оцінюваного 
працівника мають слугувати передумовою зміни його ставлення до роботи.  

2. Загальна та часткова оцінки мають діаметрально протилежне 
значення/вплив на свідомість працівника. Загальна оцінка (як позитивна, так і 
негативна) не забезпечує необхідного результату впливу на працівника: 
загальна позитивна оцінка сприяє формуванню завищеної самооцінки, 
зниженню самокритичності, виникненню невпевненості у своїх здібностях, 
підриває його віру в себе. Психологічно найбільш обґрунтованою є частково 
позитивна оцінка конкретних вчинків, дій, досягнень та осудження недоліків у 
роботі за конкретний оцінюваний період. 

3. Уніфікація стимулювання персоналу (заохочування, догани), відсутність 
диференційованої системи оцінок знижує результативність процесу і 
мотиваційних результатів оцінювання на кожному наступному етапі.  

4. Системні заохочення (схвалення, похвала, преміювання тощо) 
підвищують результативність праці в 70-90 % ситуацій. Осуд, зауваження, 
догана не виконують мотиваційних функцій у аналогічній кількості випадків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ МЕТОДОМ 

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 
 
Соняшникова олія є стратегічним продуктом в Україні і одним з основних 

експортних товарів. Відповідно до інформації [1] за період 2020-2021 рр. 
вироблено більше 5 млн т соняшникової олії, більше 200 млн т соєвої олії та 
більше 100 тис. т – ріпакової олії, визначено Топ-5 виробників рослинних олій. 
Тож перевірка її якості є важливим чинником утримання лідируючих позицій.  

Одним з методів експертизи є електрофізичне дослідження якості. 
Неруйнівний контроль дозволяє не тільки визначати надійність основних 
характеристик продуктів, а й, головним чином, проводити його швидко [2; 3]. 

Проведене дослідження полягає в оцінці якості різних рослинних олій за 
допомогою приладу неруйнівного контролю ВД-10А за авторства [4]. Для цього 
стакан з олією 25 мл піддається впливу електромагнітного поля за допомогою 
перетворювача приладу ВД-10А, після чого вимірюється електропровідність в 
умовних одиницях. 

Принцип роботи функціональної схеми приладу описаний у технічному 
описі і інструкції з експлуатації. Оцінку отриманих значень проводять шляхом 
порівняння їх з нормованими показниками, установленими для досліджуваної 
олії. У соняшниковій олії допускається невеликий осад, що пояснюється 
наявністю в ньому фосфоліпідів. Якісна олія не повинна виглядати 
каламутною. У противному разі такий продукт є підробленим або його 
неправильно зберігали.  

Ще однією вимогою при проведенні дослідів є дотримання техніки 
безпеки. Для цього проводиться інструктаж щодо експлуатації приладу і 
ознайомлення з методикою перевірки якості рослинної олії на однорідність. 

Важливим етапом є підготовка соняшникової олії до досліду, за яким її 
зовнішній вигляд повинен відповідати стандартним вимогам. Перед дослідом 
контролюють у декількох місцях температуру рослинної олії, яка повинна бути 
в межах 23±10°С, як і температура навколишнього середовища, за допустимого 
відхилення температури ±5°С. Оцінка якості олії на її прозорість повинна 

http://www.hse.ru/
https://hurma.work/ru/blog/etapy-razvitiya-kompanii-i-sotrudnikov-chto-govorit-metodologiya-adizesa/
https://hurma.work/ru/blog/etapy-razvitiya-kompanii-i-sotrudnikov-chto-govorit-metodologiya-adizesa/
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проводитися в однакових температурних умовах. «Ідеальна» олія повинна бути 
прозора без допустимого осаду та механічних включень. 

Найбільш точним буде вимірювання окремих показників із застосуванням 
приладу неруйнівного контролю ВД-10А та засобів вимірювальної техніки 
(ЗВТ) (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Технічні характеристики вимірювальних засобів 
Параметр, що 
вимірюється Засоби вимірювальної техніки Діапазон 

вимірів 
Шкала 

розподілу Вимоги НТД 

Температура 
навколишнього 
середовища 

Термометр технічний, ºС 0-50 1 ДСТУ 4492:2017 

Температура олії Термометр ТПК-2М 
термоелектричний, ºС 0-400 0,1 ДСТУ 4492:2017 

 
Не менш важливим етапом є підготовка приладу для проведення дослідів 

відповідно до інструкції його використання. Прилад має шкали з ціною 
розподілу від 2 до 40 умовних одиниць. Дослідження починають з бігової 
частини протектора і проводять послідовно за зонами відповідно до розмітки. 
Перетворювач приладу прикладають до стакану з олією і знімають показання за 
шкалою приладу. 

Вірогідність виконаного досліду перевіряється шляхом 2-3-х кратного 
виміру в одній і тій же рослинній олії. Тривалість одного досліду визначається 
в межах 5-20 секунд і залежить від підготовленості випробувача.  

Дані дослідів опрацьовуються за формулою: 
 

𝑌𝑌 =   
∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛

і=1

𝑛𝑛  
де Y – умовна одиниця за приладом і-го досліду; n – кількість дослідів; і – 
порядковий номер досліду; Yі - порядковий номер кроку переміщення по 
кожному елементу олії. 
 

Однорідність олії оцінюють за коефіцієнтом варіації показників для 
кожного елемента, порівнюючи обчислене значення з нормованими 
показниками для даного елемента олії. Якщо хоча б один з контрольованих 
елементів рослинної олії не відповідає нормованим показникам за 
однорідністю, то проводять повторний контроль знову ж за допомогою приладу 
для визначення виду дефекту та його характеру. Якщо в результаті контролю на 
однорідність виявлено незначні дефектні місця в різних елементах олії, то 
знижується категорія якості. Якщо в результаті контролю олії на однорідність 
виявлені значні дефекти, то вона бракується.  

Для забезпечення точності виміру потрібно: перевіряти технічний стан 
приладу; робити точне настроювання приладу; дотримуватися правил 
технічного обслуговування приладу.  
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Результати дослідження різних видів рослинної олії приладом ВД-10А 
подано у табл. 2. 

Таблиця 2 
Дослідження соняшникової олії приладом ВД-10А 

Найменування олії Значення електропровідності, ум. од. 
Кукурудзяна олія 115 
Оливкова олія 170 
Кедрова олія 120 
Соняшникова олія 138 

 
Після приведення отриманих показників до стандартним вимог можна 

стверджувати, що вони підтверджують відповідну якість досліджуваних 
зразків. 

Отже, метод експрес-контролю якості олії за допомогою приладу ВД-10А 
забезпечує: можливість проведення ефективного контролю рослинної олії на 
різних етапах виробництва; контроль якості за основними параметрами 
стандарту; високу достовірність контролю при дотриманні його методики; 
надійність прибору; використання його за різних умов; простоту методики; 
сортування споживчого попиту за категоріями якості. 

У підсумку слід відзначити, що на ринку рослинної олії практично 
відсутня продукція, яка не відповідає стандартним вимогам, і це є основною 
умовою утримання частки ринку за рахунок максимізації власних 
конкурентних переваг. 
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ПОБУДОВА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ  

 
Підприємництво, підприємницька діяльність, розуміння як економічної 

категорії значно змінилися з моменту означення її Річаром Кантільйоном. 
Господарським кодексом України підприємництво визначається як самостійна, 
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [1]. 

Сучасне підприємництво досить різноманітне: виробниче, комерційне, 
торгівля, посередницька та фінансова справа, фінансова та біржова діляьність, 

https://landlord.ua/news/top-vyrobnykiv-olii-v-ukraini-u-2020-2021-rokakh/
https://landlord.ua/news/top-vyrobnykiv-olii-v-ukraini-u-2020-2021-rokakh/
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сфера послуг. Крім того, підприємства різняться за розмірами: великі, середні, 
малі, мікро-. В усіх цих сферах діяльності та незалежно від розміру є 
можливість успішно розвиватися. 

Розвиток малого підприємництва має особливе значення, адже саме воно 
забезпечує досягнення зовсім нового рівня життя населення, бо спияє вирішенню 
проблеми безробіття в багатьох регіонах. Зі збільшенням кількості малих 
підприємств на окремих адміністративно-територіальних одиницях збільшується 
також кількість сплачених податків, що йде тільки на користь державі. 
Особливістю розвитку малого підприємництва є їх регіональна направленість, а 
результативність функціонування, значною мірою, залежить від підтримки на 
державному і регіональному рівнях.  

Сфера послуг – це, насамперед, сукупність галузей, підгалузей і видів 
діяльності, метою яких є виробництво та надання послуг і духовних благ для 
населення в механізмі суспільного виробництва. У сучасних реаліях вона має 
такі особливості: високу динаміку процесу; сегментацію за регіонами; відносно 
швидкий оборот капіталу; чутливість до ринкових умов (оскільки послуги не 
можна транспортувати або зберігати на складах); індивідуальність наданих 
послуг; розбіжності в інформації споживача та виробника [2]. 

Існує велике різноманіття видів діяльності щодо надання послуг. 
Систематизація послуг здійснюється залежно від їх специфічних особливостей 
та організації торгівлі ними в конкретній сфері споживання, виокремлюючи за 
певними критеріями відповідні групи [3]. 

В будь-якому випадку, першочерговим кроком для відкриття власної 
справи є наявність конкретної ідеї та її опис. Це необхідно для розуміння 
маштабів діяльності та рівня прибутковості. Існує багато способів опису 
підприємницької ідеї та її цифрового наповнення. Одним з останніх способів, 
найбільш зручних і доступних,  є побудова шаблону бізнес-моделі.   

Шаблон Бізнес-моделі підприємства був розроблений та запропонований 
Александром Остервальдером та Івом Піньє. Даний шаблон служить для опису 
основних принципів створення, розвитку та успішної роботи не тільки 
підприємницької структури, а іншого виду організацій [4]. 

Нами розроблений даний шаблон бізнес-моделі відкриття антикафе з кей-
поп та аніме-тематикою у місті з населенням понад 1 млн людей (в данному 
випадку в Києві) (табл. 1).  

Грунтується це на доході закладу за рахунок оплати часу перебування 
відвідувачів. Антикафе передбачає надання майданчика для проведення 
розважальних заходів, організації дозвілля, проведення розважально-освітніх 
проєктів, а також пошуку однодумців тощо. 

Наразі подібні заклади користуються чималою популярністю, оскільки 
карантин, який з’явився завдяки Covid-19, став відчутною частиною нашого 
життя і привів до того, що велика кількість людей перейшла на дистанційну 
форму роботи або ж на фріланс. Також даний заклад чудово підходить для 
людей, які хочуть провести час з друзями або ж наодинці зі своїми 
уподобаннями. 
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Таблиця 1 
Шаблон бізнес-моделі проєкту антикафе 

8. КЛЮЧОВІ 
ПАРТНЕРИ  
-орендодавець; 
- постачаль-
ники; 
-аутсорсинг 
 

7. КЛЮЧОВІ 
БІЗНЕС-
ПРОЦЕСИ  
- надання 
майданчика для 
проведення 
розважальних 
заходів, організації 
дозвілля, 
проведення 
розважально-
освітніх проєктів,  
а також пошуку 
однодумців; 
- діяльність місць 
клубного типу 

2. ЦІННІСНА 
ПРОПОЗИЦІЯ  
- надання 
простору для 
відпочинку та 
роботи  
 

3. ВЗАЄМИНИ ЗІ 
СПОЖИВАЧЕМ  
- реклама в 
соціальних 
мережах; 
- таргетована 
реклама;  
- реклама на 
високовідвідуваних 
ресурсах потрібної 
тематики 

1. СЕГМЕНТ 
СПОЖИВАЧІВ  
- підлітки віком 
12-17 років, які 
зацікавлені 
даними видами 
мистецтва або 
просто бажають 
приємно 
провести час; 
- населення 
віком 18-30 
років, яке має 
відповідні 
інтереси або 
яким потрібен 
простір для 
роботи 

6. КЛЮЧОВІ 
РЕСУРСИ  
- для побудови 
відносин зі 
споживачем;  
- для каналів 
постачання;  
- для одержання 
прибутку 

4. КАНАЛИ ЗБУТУ  
- надання послуги 
безпосередньо у 
закладі  

5. СТРУКТУРА ВИТРАТ 
Заробітна плата працівників 
Аутсорсинг 
Оренда приміщення 
Обладнання 
Закупка товару 
Реклама в Інтернет 

5. СТРУКТУРА ДОХОДІВ  
-доходи за перебування в антикафе;  
-доходи від продажу мерчу  

 
Наявність швидкого Інтернету, гарної техніки та розважальних речей – все, 

що потрібно для антикафе. Оскільки наразі в Києві майже немає закладів з 
подібною тематикою, враховуючи кількість фанатів цих напрямів мистецтва та 
при правильному прикладанні зусиль, цей проєкт здобуде свою частку 
популярності. 

Отже, роль малого підприємництва для держави і населення важко 
переоцінити, оскільки воно забезпечує більш продуктивне функціонування 
регіональних ринків, забезпечує населення великою кількістю робочих місць, а 
також дає можливість збільшити надходження до місцевого і державного 
бюджету.    

Відкриття антикафе з кей-поп та аніме-тематикою – це перспективний 
напрям підприємництва у сфері послуг. Заклад передбачає надання майданчика 
для проведення розважальних заходів, організації дозвілля, проведення 
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розважально-освітніх проєктів, а також пошуку однодумців. Передбачається, 
що заклад буде приносити стабільний дохід. 
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РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Стартап-компанії є найбільш динамічними бізнес-суб’єктами сучасної 

економічної системи. Вони успішно виходять на міжнародні ринки, отримуючи 
схвалення споживачів та великі прибутки. Однак, на противагу  економічно 
розвинутих країн, де стартапи займають чільне місце в економіці, в Україні 
вони є ще порівняно новим явищем, яке лише набуває розповсюдження в сфері 
організації реалізації успішних бізнес-проєктів. Хоча, звісно, є приклади 
вітчизняних стартап-компаній, які на міжнародному ринку вже отримали 
хорошу репутацію та визнання. Зокрема: Esper Bionics, Neverdark, Cardiomo, 
Qudi, Manna, Comeback Mobility, Effa [1]. 

Стів Бланк, успішний американський підприємець, який заснував 8 
стартапів, за що й отримав звання хрещеного батька «Кремнієвої Долини», дав 
загальновизнане визначення стартапу: «Стартап – це компанія, створена для 
пошуку відтворювальної і масштабованої бізнес-моделі». Під відтворюваністю 
мається а увазі можливість багаторазово продати отримане рішення, а під 
масштабованістю – можливість істотного зростання проєкту. Крім цього, 
важливою відмінною особливістю стартапів є їх технологічність. В основі 
більшості з них лежать якісні технологічні ноу-хау [2, с. 8]. 

Аби проаналізувати місце України на міжнародному ринку стартапів, 
використаємо світовий рейтинг стартапів Startup Ranking. Відповідно до нього 
за кількістю зареєстрованих стартап-компаній станом на 2021 рік Україна 
посідає 39 місце в переліку із 341 позицій. Для порівняння у США, Індії та 
Великобританії, які посіли перше, друге та третє місця у даному рейтингу і де 
простежується сприятливий економічний клімат та створені сприятливі умови 
для функціонування та розвитку стартапів, зареєстровано 70452 (у 206 разів 
більше), 12268 (у 40 разів більше) та 6123 (у 18 разів більше) стартап-компаній, 
ніж в Україні [3]. 

https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n21/3.pdf
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В табл. 1 наведено список країн-сусідів України з Центральної та Східної 
Європи, які проранжовані за кількістю зареєстрованих у них стартап-компаній, 
складений на основі даних світового рейтингу стартапів Startup Ranking. 

 
Таблиця 1 

Рейтинг країни Центральної та Східної Європи за кількістю 
зареєстрованих стартап-компаній [3] 

Країна Місце у рейтингу Кількість стартапів 
Росія 20 651 

Польща 29 487 
Україна 39 341 

Угорщина 43 307 
Румунія 47 259 
Литва 55 155 

Болгарія 56 149 
Чехія 57 143 

Білорусь 76 72 
Словаччина 77 70 

 
Позиція України в даному рейтингу свідчить зокрема про те, що:   
а) Україна має достатній потенціал для виходу із новими інноваційними 

проєктами на міжнародні ринки, які  здатні  там конкурувати із проєктами 
успішних іноземних компаній;  

б) в Україні до певної міри сформовано привабливий  інвестиційний клімат 
для розвитку малого інноваційного бізнесу.  

Слід також звернути увагу на те, що ті країни Центрально-Східної Європи, 
які у 2004 р. стали новими членами ЄС (Польща та Угорщина) і  
запроваджували чимало програм підтримки стартап-компаній, ще у 2016 р. 
значно випереджували Україну у рейтингу країн за кількістю стартапів 
(Угорщина – 25 місце, 213 стартапів, Польща – 27 місце, 201 стартап, Україна 
33 місце, 141 стартап), але вже у 2021 році Україна випередила Угорщину та 
впевнено наздоганяє Польщу [3]. 

Однак, пандемія, спричинена поширенням вірусу Covid-19, сповільнила усі 
економічні процеси у світі та негативно вплинула на ведення бізнесу у всіх 
країнах без винятку. Зростання безробіття, збої у ланцюжках поставок, 
величезні збитки та навіть банкрутства підприємств тощо стали її наслідками, 
які спостерігаються й досі.  

Пандемія не оминула і сферу стартап-проєктів. Чимало стартап-проєктів не 
були реалізовані чи надто швидко припинили свою діяльність через погіршення 
економічних умов, швидку зміну попиту споживачів та зниження їх купівельної 
спроможності.  

Однак, пандемія вплинула неоднаково на можливості для реалізації 
стартап-проєктів в різних сферах економічної діяльності. До прикладу, галузі 
інформаційних технологій та електронної комерції в умовах пандемії відкрили 
нові можливості для реалізації  стартапів, які забезпечують збільшення 
кількості клієнтів, продаж, зростання попиту на їх товари та послуги тощо. 
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Науковці вважають, що кризи є навіть корисними для розвитку бізнесу на 
інноваційних засадах.  

Якщо звернути увагу  на такі успішні компанії, як Uber, WatsAp, Groupon, 
то вони були засновані саме в умовах світової кризи 2008 року. І перевагою 
заснування стартапу в нестабільний та кризовий період економіки є 
використання перспективних можливостей та реалізація інноваційних ідей, які 
в майбутньому стануть звичними для споживачів і гарантією успіху такої 
компанії. 

Але, як показує світова практика, без державної підтримки успішний 
розвиток компаній, що будують свій бізнес на основі інновацій або 
інноваційних технологій та поки що не вийшли на ринок або тільки почали на 
нього виходити і до того ж  володіють обмеженими ресурсами, а саме такі 
компанії і є стартапами, є досить проблематичною справою. Тому для їх 
підтримки уряд України створив Український фонд стартапів з бюджетом у 400 
млн грн. Також проводиться впровадження кількох галузевих програм 
підтримки, грантів для малого та середнього бізнесу, тренінгів та кемпів для 
молодих підприємців і стартаперів.  

Деякі донорські організації теж долучаються до фінансування таких 
ініціатив разом з урядом. Серед них варто відмітити Програму USAID 
«Конкурентноспроможна економіка України».  

А з початком пандемії в Україні були створені різні програми підтримки 
стартапів та малого бізнесу, наприклад, платформа антикризових рішень  AC 
Lab21, конкурс ІТ-проєктів #HackCorona з призовим фондом у 4 млн грн, а 
Міністерство цифрової трансформації та CASERS проводили хакатон ідей  Fix 
the Сrisis [4]. 

В Україні є великий потенціал для розвитку стартап-проєктів. Кількість 
успішних стартапів, які вийшли на міжнародний ринок, щороку збільшується, 
що свідчить про високу інвестиційну привабливість України та сприятливий 
бізнес-клімат.  

Більшість стартапів представлено у сфері ІТ та електронної комерції, а 
глобальні виклики карантинних обмежень будуть лише сприяти розвитку 
стартап-компаній саме у цих напрямках.  
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ 

 
В умовах високої конкуренції ринкове середовище зумовило до 

необхідності формування різних  підходів управління конкуренто-
спроможністю як підприємством, так і його послугами. Зважаючи на те, що сам 
процес формування конкурентоспроможності є непростим і об’єднує деталі як 
внутрішнього, так і зовнішнього оточення, важливим є визначення чинників, 
які впливають на управління конкурентоспроможністю. Передусім, це особливо 
актуально, враховуючи те, що на підприємство і послуги з різних галузей 
економіки здійснюють головний вплив інші чинники конкурентоспроможності.  

Загальним визначенням конкурентоспроможності підприємства є здатність  
створювати товар або послугу із можливістю конкурувати ідентично.  

Конкурентоспроможність підприємства і конкурентоспроможність послуги 
визначаються різними чинниками. Звернемо увагу, що послуга – це один із 
чинників конкурентоспроможності підприємства. Враховуючи це, 
проаналізуємо, які чинники впливають на формування конкуренто-
спроможності як підприємства, так і його послуг (продукції). Це дасть 
можливість у подальшому розробити ефективніші методи формування і 
управління конкурентоспроможністю. 

Чинники конкурентоспроможності для готельного  підприємства можна 
поділяти на економічні, управлінські, технологічні. В залежності від галузі, в 
якій працює дане підприємство, частина чинників може бути непідконтрольна 
підприємству або їх поява (відсутність) спричиняється за об’єктивних умов [2]. 

В цілому усі чинники конкурентоспроможності підприємства можна 
поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні чинники конкурентоспроможності бувають або умовами, за яких 
зобов’язане пристосовуватися готельне підприємство, або лише частково є  
підконтрольним готельному  підприємству. До переліку зовнішніх чинників 
конкурентоспроможності по О. Г. Нефедовій зараховують економічні, 
соціальні, політичні, природні і мезорівня (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зовнішні чинники конкурентоспроможності 

Назва чинника Характеристика 
Економічні Податкова політика держави, інфляційні процеси 
Соціальні Рівень кваліфікованості робочої сили, її чисельність 
Політичні Міжнародні конфлікти 
Природні фактори Вичерпність запасів окремих видів ресурсів 
Чинники мезорівня Підприємства-конкуренти, підприємства-контрагенти, споживачі 

та кредитно-фінансові установи 
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Внутрішніми чинниками конкурентоспроможності підприємство здатне 
повністю управляти. Їх наявність залежить лише від системи управління на 
підприємстві та ставлення до цього бізнесу їх керівників. Існують різні підходи 
до виокремлення внутрішніх чинників конкурентоспроможності. Н. Грицишин 
з-поміж багатьох різних підходів внутрішніх чинників конкуренто-
спроможності зараховує лише такі: 

− діяльність керівництва та апарату управління підприємства, організація 
та виробнича структура, професійний та кваліфікаційний рівень керуючих 
кадрів; 

− система технологічного оснащення; оновлення устаткування та 
технологій, заміна їх на сучасні забезпечує підвищення конкуренто-
спроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість виробництва; 

− збут послуг (продукції): для підвищення конкурентоспроможності 
підприємства необхідно здійснювати ефективний збут послуг (продукції) [1; 3]. 

Попри все, чинниками, що найбільше впливають на 
конкурентоспроможність підприємств сфери послуг, є:  

− кваліфікований персонал, що здатний якісно надавати послуги; 
− рівень попиту на послуги, що надаються; 
− витрати підприємства і вартість послуги;  
− наявність технологій/обладнання для надання послуг; 
− наявність чи доступ до фінансових ресурсів; 
− ефективне управління; 
− правове і економічне середовище, у якому функціонує підприємство;  
− у разі потреби – доступ до якісної, дешевої сировини (наприклад, для 

підприємств у фінансовій сфері – доступ до позикових ресурсів, для 
громадського харчування – якісних і свіжих продуктів, для будівельних 
підприємств – якісних і дешевих будівельних матеріалів; для туристичних 
підприємств – рекреаційних зон, історичних територій тощо).  

Отже, підприємства сфери послуг здебільшого самостійно впливають на 
власну конкурентоспроможність, яка є менш залежною від об’єктивних 
чинників [6]. 

Особливого значення набуває оцінка рівня конкурентоспроможності 
кожного окремого підприємства. Оцінка конкурентоспроможності 
підприємства істотно різниться від оцінки конкурентоспроможності продукції. 
Це більш складне завдання, ніж оцінка рівня конкурентоспроможності 
продукції, і має більш істотне значення. Прибутковість, виробництво, 
оборотність, ділова активність, ліквідність, які характеризують 
результативність діяльності підприємства, не дають однозначної відповіді про 
конкурентоспроможність підприємства на ринку. Для цього Г. О. Тащиян 
пропонує ввести нове поняття – «моніторинг конкурентоспроможності 
підприємства», який повинен проводитись постійно [5]. 

Моніторинг конкурентоспроможності підприємства можна визначити як 
сукупність моніторингових заходів по показниках рівня маркетингової роботи 
підприємства і фінансового стану підприємства. Систему показників 
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моніторингу економічного стану підприємства можна представити у вигляді 
наступної схеми (рис. 1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показники моніторингу економічного стану готельного 
підприємства [5]  

 
Таким чином, на сьогоднішній день відсутня загальна методика 

визначення та оцінки конкурентоспроможності підприємства. Тому кожне 
окреме підприємство оцінює конкурентоспроможність за методикою, яка 
найбільше його задовольняє. У світі існує декілька підходів до оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, основними з яких є: метод 
анкетування, рейтингова оцінка, метод «еталону» (графічний метод), метод 
різниць, метод рангів, метод балів, матричний метод Бостонської 
консультативної групи, матричний метод, матриця Портера. 

Наведений перелік методів не є повним та кінцевим, однак, є 
основним. Дані методи разом із наведеною схемою моніторингу конкуренто-
спроможності діяльності підприємства, запропонованою Г. О. Ташияном, дають 
змогу ефективно провести оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства, 
що допоможе підприємству підвищити рівень своєї конкурентоспроможності та 
встояти на ринку [2; 4]. 
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РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ПЕРСОНАЛУ ТОВ «DP AIR GAS» ЯК ФАКТОРА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 
 

ТОВ «DP AIR GAS» – підприємство, що здійснює дистрибуцію 
промислових газів з представництвами у 18 містах України та Східної Європи. 
Головним завданням підприємства є забезпечення клієнтів компанії в умовах 
безперебійності та безпеки виробничих процесів за рахунок якісного, надійного 
та стабільного забезпечення технічними, медичними та чистими газами, 
харчовими та зварювальними сумішами. Зараз підприємство має стратегічне 
значення для комунальних підприємств м. Хмельницький, які здійснюють 
надання медичних та лікувальних послуг населенню. Оскільки ТОВ «DP AIR 
GAS» також відчуває наслідки карантинних обмежень та згідно аудиторського 
висновку [1] використовує залучені кошти для підвищення ефективності 
господарської діяльності, то прийняття результативних стратегічних рішень є 
одним із ключових елементів забезпечення життєстійкості підприємства. 
Аналіз ефективності прийняття стратегічних управлінських рішень у ТОВ «DP 
AIR GAS» вказує на потребу у розвитку управлінського персоналу та 
формуванні кадрового резерву. Тому пріоритетним напрямом для підвищення 
ефективності прийняття стратегічних управлінських рішень є розробка 
навчальних програм для управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS». 

Управління процесом навчання управлінського персоналу починається з 
визначення потреб, що формуються на основі стратегічних цілей підприємства, 
а також поточних виробничих обов’язків. Потреби, пов’язані з посадовими 
обов’язками менеджерів, визначаються у процесі діагностики [2]. 

Діагностика виявлення потреб та готовності управлінського персоналу до 
навчання має більш широкий і глибокий зміст, ніж просто перевірка їхніх 
знань, умінь і навичок. Останнє тільки констатує результати, не пояснюючи 
їхнього походження. Проведений аналіз зарубіжних досліджень та порталів 
освітніх провайдерів дав можливість виділити такі провідні методи 
внутрішньофірмової діагностики потреб і готовності управлінського персоналу 
до навчання, як:  

− проведення співбесід, анкетування й інтерв’ю;  
− вивчення особових документів та інших інформаційних джерел;  
− спостереження на робочому місці;  
− аналіз діяльності за випробувальний період;  
− відгуки керівників структурних підрозділів;  
− врахування внутрішніх і зовнішніх факторів [2]. 
Проблеми формування висококваліфікованого кадрового резерву 

управлінського персоналу зберігають актуальність для будь-якої організації, 
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проте, вони мають особливе значення для підприємств України, оскільки ще в 
недавньому минулому вона мала іншу соціально-економічну модель діяльності 
й зараз тут відбувається становлення відповідних ринковій економіці 
корпоративних інституцій та управлінських практик [2]. 

Аналіз теоретичних та практичних джерел уможливлює виокремлення 
головних перешкод на рівні керівництва, що заважають досягненню більш 
високих результатів навчання управлінського персоналу, серед яких:  

− безсистемність процесу навчання: немає чіткого уявлення, кого навчати, 
навіщо навчати, чому вчити, відповідно – як навчити, і, як наслідок, – як це 
перевірити;  

− несформованість переліків основних компетенцій фахівців: незрозуміло, 
що дійсно важливо для успішного виконання роботи, а що – другорядне, 
внаслідок чого кожен виконує роботу на свій лад;  

− формальний підхід до навчання персоналу: немає окремого фахівця, 
який займається навчанням персоналу або він не знає своєї роботи й не може 
відстояти свою позицію перед керівництвом;  

− відсутність «припливу» до організації нових знань і професійного 
досвіду із зовнішнього середовища;  

− неналагодженість або відсутність зворотного зв’язку та системи 
контролю й оцінювання результатів навчання;  

− відсутність компетенцій щодо здійснення розрахунків економічної 
ефективності навчання для обґрунтування витрат на навчання персоналу;  

− обмеженість бюджету витрат на розвиток персоналу;  
− старі підходи до роботи на різних рівнях організації [2].  
Загалом, зазначений вище перелік можна назвати відсутністю 

зацікавленості, уваги та підтримки з боку вищого керівництва, включаючи їхню 
неучасть у процесі навчання [2]. 

Для ТОВ «DP AIR GAS» першим кроком створення програм навчання 
управлінського персоналу має бути процес синхронізації вектора розвитку 
підприємства та навчальних планів розвитку управлінського персоналу. На 
другому етапі має бути визначено провайдера розробки на проведення 
навчання для управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS»: бізнес-школи, 
запрошені бізнес-тренери або власними силами менеджера з персоналу чи 
внутрішнього бізнес-тренера. На третьому етапі пропонується реалізувати 
комплекс дій, направлених на реалізацію проєкту розробки навчальних програм 
для управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS» (табл. 1). 

На четвертому етапі пропонуємо проводити визначення рівня 
професійного розвитку управлінського персоналу, застосовуючи попередньо 
розроблені профілі компетенцій. Інструментом для проведення оцінки рівня 
професійного розвитку управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS» може 
бути матриця аналізу професійних навичок. Матриця аналізу професійних 
навичок показує: 

– які навички та вміння необхідні для функціонування на посаді; 
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– який рівень оволодіння цими навичками у співробітників на даний 
момент. 

Таблиця 1 
Комплекс заходів для удосконалення професійного розвитку та 
навчання управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS» 

Недоліки роботи з 
професійного розвитку 

персоналу 
Пропоновані заходи Документаційне 

забезпечення заходів 

Відсутній комплексний 
документ, який регламентує 
професійний розвиток у 
частині навчання всіх 
категорій персоналу 

Доопрацювати та затвердити 
Положення про навчання 
персоналу 

Проєкт Положення про 
навчання персоналу  
ТОВ «DP AIR GAS» 

Відсутні документи, що 
регламентують професійний 
розвиток персоналу у частині 
кадрового резерву 

Розробити та затвердити 
Положення про кадровий 
резерв 

Проєкт Положення про 
кадровий резерв  
ТОВ «DP AIR GAS» 

Відсутність чітких критеріїв 
оцінки персоналу при відборі 
у кадровий резерв та 
висуванні на конкретну 
посаду 

1. Розробити профілі 
компетенцій з ключових 
посад ТОВ «DP AIR GAS» 
2. Доопрацювати та 
затвердити Правила з оцінки 
рівнів компетенції при 
зарахуванні до резерву та 
кар’єрного просування 
3. Розробити та затвердити 
положення за описом 
рівнів розвитку всіх 
компетенцій, що входять до 
складу моделі компетенції 

1. Профілі компетенцій для 
посад: менеджер з персоналу, 
провідний спеціаліст та 
начальник відділу кадрового 
документообігу та розвитку 
персоналу 
2. Проєкт Правил щодо 
оцінки рівнів компетенцій в 
ТОВ «DP AIR GAS» 
3. Документи щодо опису 
рівнів розвитку компетенцій: 
«Орієнтації на результат», 
«Прийняття рішень» тощо 

 
Для того, щоб вона допомогла скласти план розвитку управлінського 

персоналу, необхідно: 
1. Підготувати таблицю, в якій по вертикалі вказати керівників відділів, а 

по горизонталі – перелік компетенцій та навичок, що потрібні для реалізації 
стратегічних завдань при прийнятті управлінських рішень. 

2. Попросити співробітників оцінити себе за даною матрицею. Можна 
вибрати спрощену модель і відзначити знаком «Х» наявні навички, а «0» 
відсутні. Наочнішою буде вдосконалена модель, яка відображає рівень 
оволодіння тією чи іншою навичкою. Наприклад, 0 – знань немає, а 3 – 
співробітник може сам навчити колег цій навичці. 

3. Менеджер з персоналу та бізнес-тренер проводить оцінку навичок усіх 
керівників підрозділів, щоб скоригувти реальну картину того, що відбувається, 
і зробити висновки про самооцінку керівників відділів. 

4. Скласти план індивідуального розвитку та планувати навчання, 
виходячи з даної матриці. Для цього необхідно розставити пріоритети, чому 
важливо навчити насамперед, далі об’єднати людей за групами: кому потрібні 
конкретні знання і хто володіє ними настільки, що може навчити. 
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5. Постійно актуалізувати матрицю, проводячи періодичний контроль 
знань управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS». 

На п’ятому етапі пропонується розробка індивідуальних або групових 
навчальних програм для управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS», які 
мають базуватися на результатах попередньої оцінки та стратегічних цілях 
розвитку підприємства. Бюджет на розробку і проведення навчальних програм 
для управлінського персоналу ТОВ «DP AIR GAS» має визначатися із 
фінансових можливостей підприємства та розуміння стратегічної важливості 
професійного розвитку персоналу та формування кадрового резерву 
підприємства. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить підвищити ефективність 
прийняття стратегічних управлінських рішень керівниками структурних 
підрозділів ТОВ «DP AIR GAS», що будуть відповідати стратегії розвитку 
підприємства. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

У сучасних умовах успішне здійснення стратегічних завдань розвитку 
агропромислового комплексу в контексті європейської інтеграції неможливе 
без врахування механізмів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємців в умовах посиленої конкуренції. Світова теорія та практика 
переконливо довели, що найбільш ефективним механізмом адаптації до 
ринкових умов є механізм, заснований на систематичній взаємодії 
маркетингових інструментів інноваційного розвитку. Формування та 
впровадження такого механізму в практичну діяльність підприємств 
агропромислового комплексу є актуальною для європейських ринків збуту 
продукції та інноваційного розвитку сектора агропромислового комплексу. 

Дослідженню різних аспектів маркетингової діяльності та реалізації 
маркетингових технологій присвячено багато праць українських та зарубіжних 
учених, таких як В. Г. Андрійчук, Б. Берман, І. Ф. Баланюк, О. М. Бородіна,  
Р. Дж. Еванс, Ф. Котлера, А. В. Войчак, С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук,  

https://dpairgas.com.ua/audit/Audit2020.pdf
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https://lib.iitta.gov.ua/713234/1/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81..pdf
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Є. П. Голубков, В. С. Пономаренко, Б. А. Соловйов, Л. М. Худолій, В. М. 
Яценко та ін. На теоретичному рівні питання маркетингового забезпечення 
агропромислового виробництва та обґрунтування маркетингової політики 
підприємств висвітлені в працях В. М. Нелепа, В. В. Писаренка, В. М. 
Рабштини та інших. 

В даний час для переробних підприємств АПК маркетинг стає однією з 
умов успішного функціонування в нових економічних умовах. Застосування 
маркетингу дозволяє підприємствам перебудувати свою виробничо-
господарську діяльність відповідно до вимог ринку. 

Першою та основною проблемою при застосуванні маркетингу на 
підприємстві є підвищення ефективності АПК як ключової ланки економіки 
країни, від якої залежить вирішення соціальних та економічних проблем на 
державному рівні. З цієї проблеми випливає значна кількість інших, пов’язаних 
безпосередньо з маркетинговою діяльністю: 

– відсутність визнання маркетингу як ефективної концепції управління 
господарською діяльністю; 

– небажання вітчизняних аграріїв до побудови комплексної плодоовочевої 
галузі на базі інтеграції технологічного процесу; 

– відсутність чітко визначеної структури та розміру попиту на продукцію; 
– необхідність модернізації всіх ланок виробництва для ефективної роботи 

маркетингових інструментів; 
– необхідність значних фінансових вкладень. 
Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування 

українського виробництва є основним соціально-економічним завданням на 
даному етапі розвитку агропромислового комплексу. Проте, одна лише 
орієнтація підприємств агропромислового комплексу до стабільного 
нарощування виробництва сировини і готової продукції не вирішує даного 
завдання, необхідна наявність ефективного ринкового механізму та досвіду 
діяльності у сфері маркетингу. 

Маркетингову діяльність будь-якого підприємства, відповідно до її ролі у 
виробничому процесі, поділяють на дві частини: забезпечуючу та реалізуючу. 
Забезпечуюча частина передує процесу виробництва й полягає в забезпеченні 
підприємства необхідною для прийняття управлінських рішень інформацією. 
Продуктом, кінцевим результатом забезпечуючої частини маркетингу, є 
визначення того, що буде виробляти та представляти на ринку підприємство, 
для кого його товари призначені, за якою ціною, де, яким чином і на яких 
умовах вони будуть продаватися і як їх просувати на цільовий ринок, тобто 
формування маркетингової стратегії підприємства. Реалізуюча частина 
маркетингової діяльності фактично представляє собою маркетингову програму, 
за допомогою якої переробне підприємство реалізує вироблену продукцію. 

Завдяки своєчасно зібраній і обробленій інформації, отриманій із 
зовнішнього середовища, ми можемо правильно формувати цільові 
маркетингові програми та забезпечувати їх необхідними матеріальними 
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ресурсами; встановлювати і виявляти причини відхилень від планових 
показників та корегувати їх. 

Для поліпшення поточної ситуації на аграрному ринку потрібна 
скоординована діяльність всіх рівнів та гілок влади, політика підтримки 
вітчизняного товаровиробника і розвитку переробних підприємств АПК.  

Отже, маркетингове забезпечення діяльності переробних підприємств АПК 
є одним із основних пріоритетів їх успішного розвитку. Розвиток маркетингу на 
переробних підприємствах АПК призведе до зростання економічної активності 
регіону, сприятиме забезпеченню зайнятості у багатьох споріднених секторах, 
наприклад, у оптовій та роздрібній торгівлі, туризмі та ін. Перспективи 
подальших досліджень у даному напрямку полягають у розробці рекомендацій 
стосовно впровадження інноваційних інструментів маркетингу у діяльність 
переробних підприємств агропромислового комплексу. 

 
Пуляк К. В. 

Научный руководитель: Бондарева Т. В. 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 

 
Сложившаяся в последние годы экономическая ситуация на рынке 

туристических услуг Беларуси, безусловно, в первую очередь, вызванная 
пандемией, оказала значительное влияние на развитие всех показателей отрасли 
(табл. 1) [2]. 

Таблица 1  
Основные показатели развития туристической отрасли Республики 

Беларусь за 2019-2020 гг. 

Показатель 
Год Отклонение 

 (+/-) 2020 г. от 
2019 г. 2019 2020 

Число туристических организаций, единиц 1544 1348 -196 
Численность иностранных туристов, посетивших 
Республику Беларусь, тыс. чел., в том числе из:  405,5 81,0 -324,5 

стран СНГ 223,1 53,7 -169,4 
стран вне СНГ 182,3 27,3 -155,0 
Численность туристов - граждан Республики 
Беларусь, отправленных по маршрутам тура в 
пределах территории страны, тыс. чел. 

1106,9 571,5 -535,4 

Численность туристов - граждан Республики 
Беларусь, выехавших за границу, тыс. чел., в том 
числе в: 

982,9 258,6 -724,3 

страны СНГ 209,9 18,6 -191,3 
страны вне СНГ 773,1 240,0 -533,1 
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В 2020 г. в Беларуси отмечается уменьшение числа туристических 
организаций на 196 единиц, которые оказались наименее приспособленными к 
сложившейся рисковой ситуации и обеспечению гибкого реагирования на 
рыночные изменения, а также, в основном, нацеленные на выездной туризм. 

Закрытие государственных границ в связи с пандемией, необходимость 
соблюдения карантинных мер путешественниками по прибытии, а также другие 
объективные причины обусловили в 2020 г. резкое снижение показателей 
въездного туризма в Беларусь – в 5 раз по сравнению с 2019 г. или на 324,5 тыс. 
человек, в том числе: из стран СНГ – в 4,1 раза; из стран вне СНГ – в 6,7 раз [2]. 

Кроме того, в перспективе, при положительных прогнозах стабилизации 
эпидемиологической обстановки в мире и в Беларуси, она, на наш взгляд, 
потеряет весомый сегмент рынка услуг въездного и выездного туризма в связи 
с разрывом международных отношений с государствами Евросоюза, другими 
странами. Так, даже в 2020 г. значительную долю въездного туризма в страну 
составляли представители республик:  Польша – 49,7 %; Литва – 24,6 %; Латвия 
– 4,1 %. Разрыв отношений, возможно, скажется на обеспечении 
прогнозируемых целевых показателей и индикаторов развития туристической 
отрасли государства, определенных Национальной стратегией развития 
туризма в Республике Беларусь до 2035 года [1]. 

Весомой проблемой, сдерживающей развитие внутреннего туризма 
Беларуси, является доминирование темпов роста международного выездного 
туризма  над внутренним туризмом. В 2019 году стоимость туров, оплаченных 
туристами и экскурсантами по выездному туризму, в 2,3 раза превышала 
стоимость туров въездного туризма и в 28 раз по внутриреспубликанскому 
туризму [2].  

Кроме того, в настоящее время исключено участие Беларуси в 
комбинированных турах, включающих посещение стран Восточной Европы и 
России, а также в составе организованных автобусных групп из-за 
невозможности легального въезда туристов на территорию Российской 
Федерации.  

Следовательно, сфера туризма Беларуси требует разработки и принятия 
экономически обоснованных целевых показателей и индикаторов развития 
туризма, а также дополнительных мер по стабилизации отрасли, поиска 
альтернативных решений оптимизации продвижения национального 
туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках. 

 
Список использованных источников 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
В березні 2020 року Україну, як і весь світ, накрила хвиля пандемії Covid-

19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, яка вимагала ефективних, дієвих 
та послідовних дій уряду країни, оскільки несла за собою значні людські, 
соціальні, та економічні збитки. Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 
11 березня 2020 року [1] прийняв непросте для країни рішення – запровадив по 
всій Україні карантинні заходи. Жорсткі карантинні обмеження стали 
серйозним викликом як для пересічних громадян України, так і для економіки в 
цілому, зокрема, для підприємств торгівлі. Наслідками карантину стала 
економічна криза, що спричинила зміни споживчої поведінки та скорочення 
купівельної спроможності споживачів.  

За опитуваннями, проведеними федерацією роботодавців України [2, с. 
12], більше половини усіх опитаних підприємств оцінили рівень зниження своїх 
доходів/продажів як високий (зниження більше ніж на 50 %), 38 % відмітили 
зниження на рівні 20-50 % і лише 2 % опитаних респондентів вказали, що 
пандемія не вплинула на рівень їх доходів/продажів. Найбільші збитки понесли 
підприємства сфери культури та послуг, оскільки їх діяльність була обмежена 
повністю. Карантинні обмеження суттєво вплинули на сферу роздрібної 
торгівлі – продовольчі та господарські ринки були змушені повністю 
припинити свою роботу.  

Оцінка основних фінансових показників провідних мережевих ритейлерів 
(АТБ, Cільпо та Епіцентр К, Метро, Ашан) за даними БізнесЦензор з 2018 р. по 
2020 р. виглядає таким чином (табл. 1). 

Як бачимо, за рік діяльності в умовах карантинних обмежень тільки 
компанія ТОВ «АТБ-Маркет» збільшила свої прибутки, наростила об’єми 
продажів та зайняла перше місце в рейтингу найбільш прибуткових компаній 
України. ТОВ «Сільпо-Фуд» та ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна», хоч і 
піднялись в загальному рейтингу, проте, у 2020 році стали збитковими, ТОВ 
«Епіцентр К», хоч і займає стабільне 16 місце в рейтингу і є прибутковим, 
проте, не змогло утримати свою прибутковість на рівні 2019 року.  ТОВ «Ашан 
Україна Гіпермаркет» є стабільно збитковим ритейлером та знижує свої 
рейтингові позиції. 

Можемо зробити висновок, що найбільш виграшне положення в умовах 
запроваджених тотальних карантинних обмежень мають ті мережеві ритейлери, 
які в основному здійснюють продаж товарів першої необхідності (продукти 
харчування, побутова хімія і т.д.). Їх діяльність була обмежена урядом тільки в 
частині нормування кількості відвідувачів на території магазину, а ті 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-nizku-rishen-shcho-mayut-ubezpechiti-ukrayinciv-vid-covid-19-11-03-20
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ритейлери, які мають більш широкий асортимент груп товарів, потерпіли 
збитки  в умовах пандемії.  

Таблиця 1 
Показники діяльності провідних ритейтерів України  

(складено за [3; 4;5]) 
Підприємство Рік Місце в 

рейтингу 
Виручка, 
 млрд грн 

Прибуток\збиток,  
млн грн 

ТОВ «АТБ-Маркет» 2018 3 85,73 2723 
2019 2 (+1) 104,41 (+18,68) 4405,4 (+1682,4) 
2020 1 (+1) 123,86 (+19,45) 5768,67 (+1363,27) 

ТОВ «Сільпо-Фуд» 2018 10 57,02 103 
2019 7 (+3) 62,45 (+5,43) 209,5 (+106,5) 
2020 7 64,40 (+1,95) -3114,24 (- 3323,74) 

ТОВ «Епіцентр К» 2018 16 41,46 3025 
2019 16 45,69 (+4,23) 3720 (+ 695) 
2020 16 50,38 (+4,69) 3171,2 (- 548,8) 

ТОВ «Метро Кеш 
Енд Кері Україна» 

2018 50 14,42 467 
2019 46 (+4) 19,78 (+5,36) 1334,32 (+ 867,32) 
2020 41 (+4) 24,46 (+4,68) -1952,41 (- 3286,73) 

ТОВ «Ашан Україна 
Гіпермаркет»  

2018 53 (-11) 14,94 -771 
2019 64 (-11) 14,19 (- 0,75) -562 (-1333) 
2020 67 (-3) 14,13 (- 0,06) -627,05 (-1189) 

 
Проте, карантинні обмеження бізнесу у зв’язку з пандемією Covid-19 

призвели до прискорення багатьох процесів соціальної та економічної 
спрямованості в організації торгівлі, що дозволило ритейлерам бути успішними 
та ефективними на ринку: 

– розширення асортименту товарів товарами першої необхідності (ТОВ 
«Епіцентр К» відкриває свої продуктові маркети); 

– перехід на інтернет-торгівлю (вибухове зростання інтернет-магазинів 
усіх продуктових ритейлерів, вдосконалення існуючих інтернет-магазинів); 

– запуск власних мобільних додатків (ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «АТБ-
Маркет»); 

– запровадження благодійних проєктів, що дозволили підвищити рівень 
довіри споживачів (ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Сільпо-
Фуд»); 

– утримання низьких цін на основні соціальні товари (ТОВ «АТБ-
Маркет»); 

– запровадження виробництва власних торгових марок (ТОВ «АТБ-
Маркет», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Епіцентр К»); 

– запровадження сервісів адресної доставки населенню, що входить в 
групу ризику (ТОВ «Сільпо-Фуд»); 

– запровадження широкої вакцинальної компанії, створення пунктів 
вакцинації (ТОВ «Епіцентр К»). 

Таким чином, ефективне функціонування підприємств торгівлі в умовах 
пандемії можливе лише за умови веденню планової політики діяльності, 
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нарощування обсягів продажів через розширення асортименту продукції, 
прояву лояльності до споживачів, переходу на інші формати торгівлі. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 
 

Запровадження карантинних заходів в Україні негативно відзначилось на 
роботі бізнесу. До основних проблем бізнесу додались нові карантинні 
проблеми. Однією з таких проблем стало падіння попиту покупців. 
Підприємства стали більш вразливими, порушилась макроекономічна 
стабільність економіки, відбулося стрімке падіння доходів та примусове 
скорочення штату працівників. 

Найбільше на бізнес в Україні вплинуло зниження ділової активності. 
Аналіз даних у 2020 році показав, що знижуються темпи створення нових 
вітчизняних компаній (майже на 55 % порівняно з 2019 роком) [1]. Якщо у 
попередній рік дані Єдиного державного реєстру демонстрували реєстрацію 
5452 нових компаній, то зараз кількість таких компаній – 2471. Крім того, 
карантинні обмеження спровокували тенденцію до частішого закриття фірм. 

На початку 2021 року дослідження, проведене Європейською Бізнес 
Асоціацією, показало падіння Індексу настроїв малого бізнесу до 2,4 балів із  
5-ти можливих. За підрахунками даного дослідження, лише 24 % підприємців 
задоволені свою діяльністю. До порівняння у допандемічні часи цей показник 
сягав 42 %. Також зросла кількість незадоволених своїм становищем 
підприємців у 2021 р. – 58% (у 2019 р. – 27%). 

Дослідження діяльності бізнесу в умовах пандемії COVID-19 дозволило 
визначити такі ризики: зупинення діяльності; дефіцит ліквідності; масштабне 
скорочення та звуження структури споживчого попиту; розірвання ланцюгів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text
https://fru.ua/images/doc/analitics/BUSINESS_AND_COVID-19.pdf
https://fru.ua/images/doc/analitics/BUSINESS_AND_COVID-19.pdf
https://biz.censor.net/r3147570
https://biz.censor.net/r3268870
https://biz.censor.net/r3268870
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створення доданої вартості і постачання; втрата внутрішнього ринку збуту; 
невизначеність на зовнішніх ринках, насамперед, щодо посткарантинних 
обсягів, строків та можливостей відновлення експорту. Брак ясності і 
розуміння, що чекає далі і як розвиватимуться події, викликає постійне 
хвилювання. Підприємці не можуть передбачити майбутні події під час 
карантину і тим самим не можуть розвивати свій бізнес.  

Державна політика України спрямована на допомогу бізнесу, 
пропонуються різні програми підтримки як малого, середнього, так і великого 
бізнесу. Однією з таких програм для малого бізнесу є програма «Доступні 
кредити 5-7-9 %». Вона передбачила можливості рефінансування інвестиційних 
кредитів та кредитів на оборотний капітал, якими можуть скористатися 
суб’єкти бізнесу протягом карантину та 90 днів після його завершення. За рік 
існування програми банки видали понад  8 тисяч кредитів на суму близько 20 
млрд грн. З квітня 2021 р. фізичні особи-підприємці та наймані працівники 
отримали право на одержання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 
тис. грн. Станом на травень близько 600 млн грн були направлені на виплату 
державної допомоги 75 тисячам найманих працівників та підприємців, 
діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень [2]. 
Іншою є програма «Є-підтримка», розроблена Кабінетом Міністрів для 
підтримки таких постраждалих сфер бізнесу, як: кінотеатри, театри, музична 
індустрія та транспортні сполучення у межах країни. 

З метою підвищення рівня зайнятості населення Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову від 27.05.2020 р. № 534 «Про затвердження Державної 
програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, 
спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і 
поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки». Ця постанова передбачає 
надання підтримки підприємствам, заходи для забезпечення збереження 
робочих місць на підприємствах, зменшення витрат та більший доступ до 
фінансів, розширення ринку, що дозволить підприємствам зберегти 
життєдіяльність. 

Основними засобами для запобігання ковідної кризи підприємству можна 
вважати: послаблення податкового навантаження на час пандемії 
підприємствам на межі банкрутства та закриття, надання безвідсоткових або 
маловідсоткових кредитів, надання податкових канікул, щоб  не допустити 
значної втрати працівників та робочих місць.  

Для того, щоб бізнес почав функціонувати, як в доковідні часи, він 
повинен швидко адаптуватись до нових умов та викликів пандемії, до нових 
форм споживання та інших наслідків пандемії; інтенсивно працювати над 
цифровими стратегіями, перевести певні бізнес-процеси в он-лайн-режим; 
переглянути систему фінансування; вміти тимчасово переорієнтувати бізнес, 
розробити нову стратегію розвитку, враховуючи поточну ситуацію у світі та 
зосередитися на тій діяльності, яка є найприбутковішою. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МИТНИХ ЗОН  

В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день економіка України знаходиться у досить складному 
становищі. Причинами такої ситуації, передусім, є пандемія Covid-19, а також 
бойові дії на сході країни. Виникнення такої ситуації ставить під загрозу 
можливість залучення інвестицій задля розвитку окремих територій. 
Зарубіжний досвід доводить, що для вирішення такого питання ефективним є 
створення спеціальних (вільних) митних зон (СМЗ). 

Український досвід функціонування вільних економічних зон 
неоднозначно сприймається науковцями: з одного боку, вільні економічні зони 
сприяли залученню інвестицій, розвитку виробництва та зростанню кількості 
робочих місць, з іншого – створювались умови для імпорту продукції без 
сплати мита, перевищення наданих пільг над надходженнями в бюджет тощо. 

Першочерговою метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є 
залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з 
іноземними інвесторами підприємницької діяльності для збільшення частки 
експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної 
продукції та послуг, залучення і вдосконалення новітніх технологій, ринкових 
методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення 
використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-
економічного розвитку України [1]. 

Загальною характерною рисою різних видів вільних економічних зон є 
наявність сприятливого інвестиційного клімату, що включає в себе митні, 
фінансові, податкові пільги і переваги в порівнянні з загальним режимом для 
підприємців, що існують у тій чи іншій країні. 

Відповідно до звітів UNCTAD, на сьогодні у світі налічується 5383 
спеціальні економічні зони у 147 країнах світу. Більшість з них – країни, що 
розвиваються. Зокрема, високотехнологічні та інноваційні спеціалізовані 
індустріальні зони зосереджені переважно в країнах, що розвиваються, а СМЗ, 
які спрямовані на логістику, – в розвинутих країнах.  

Аналізуючи дані рис. 1, можемо зробити висновок, що найбільш стрімкого 
зростання процес створення вільних зон зазнав з 1990 року і продовжує надалі 
невпинно зростати. Це пов’язано, передусім, з посиленням процесу 
міжнародної глобалізації та інтернаціональної взаємодії між країнами. 

https://eba.com.ua/wpcontent/uploads/2021/02/small-business-index-2021.pdf
https://eba.com.ua/wpcontent/uploads/2021/02/small-business-index-2021.pdf
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Рис. 1. Динаміка збільшення спеціальних митних зон у світі [2] 

 
Незважаючи на досить вигідне географічне положення та чималу кількість 

митних договорів з іншими країнами, функціонування спеціальних митних зон 
має низку істотних проблем: 

1. Проблема, пов’язана з доведенням термінів окупності інвестицій до 
термінів, притаманних промислово розвиненим країнам. 

2. Проблема, пов’язана з ризиком повернення інвестицій. 
3. Слаборозвинена базова інфраструктура (проблема доріг, зв’язку, 

недостатнього рівня розвитку телекомунікацій). 
4. Слаборозвинені інституційні зв’язки між адміністрацією СМЗ та 

державними органами, які причетні до утворення митного режиму.  
Світовий досвід показує, що територія, де з’явилась вільна митна зона, 

сама по собі розвиватися не почне. Для того, щоб справді здійснити ривок 
уперед, вкрай необхідно врахувати багато умов. По-перше, не слід змішувати 
зони, створені для розвитку того чи іншого сектора економіки, із зонами 
соціального плану, зобов’язаними «витягнути» регіон, що відстає. По-друге, 
підприємства, що проводять свою діяльність на територіях спеціальних митних 
зон, мають отримувати фінансову підтримку з боку держави. Це можуть бути 
як заходи фіскального стимулювання у вигляді надання податкових пільг або 
зниження бази оподаткування, так і зовнішньоторговельні пільги, які 
передбачають ведення спрощеного порядку здійснення зовнішньоекономічних 
операцій зі зниженням або скасуванням експортно-імпортних мит [3].  

Такий набір пільг як інструментів додаткового стимулювання має 
доповнюватися специфічними формами заохочень, спрямованими на розвиток 
транспортної інфраструктури в країні чи на стимулювання переробки місцевої 
сировини на експорт, чи на залучення інвесторів.  

Підсумовуючи, можна сказати, що режим вільної митної зони, 
безсумнівно, є дієвим інструментом інноваційної та інвестиційної політики 
держави. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у 
вільних митних зонах має бути спрямоване на підтримку та забезпечення 
доступу суб’єктів господарювання до необхідної інфраструктури, 
запровадження спеціальних митних режимів, а також створення сприятливих 
умов залучення інвестицій.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОВ «REIKARTZ 

HOTEL GROUP» В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Пандемія коронавірусу завдала серйозних збитків готельному бізнесу в 
Україні, на відновлення сектору може піти не один рік. Згідно з дослідженням, 
93 % опитаних підтвердили загальний спад рівня виручки свого готелю, у 21 % 
готелів валова виручка скоротилася на 25-40 %, у третини готелів – на 40-60 %, 
у 30 % готелів такі скорочення сягнули понад 60 %, лише 4 % готелів показали 
зростання річної виручки, а у 3 % вона залишилась на тому ж рівні [1]. 

66 % готелів оптимізували свої витрати, скоротивши штат, 2/3 скоротили 
ціни на свої послуги, 63 % опитаних вдосконалювали свій продукт та сервіси 
(ремонт, репозиціонування, оновлення стандартів роботи та умов з 
постачальниками, зміна комплектації тощо), 1/3 респондентів впровадили 
цифрові та маркетингові інструменти, 27 % запровадили альтернативні послуги 
(коворкінги, здача номерів під офіси тощо), 7 % вирішили перепрофілювати 
частину приміщень, наприклад, для оренди під гральні заклади [1]. 

В опитуванні взяли участь 122 готелі з номерним фондом в середньому 72 
номери. В Україні, за даними 2019 року, є назагал 3165 готелів і мотелів без 
урахування хостелів, санаторіїв і гуртожитків [1]. 

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України  
М. Олеськів, попит на готельні послуги через пандемію на сьогодні низький і 
завдані ринку втрати суттєві. Однак, в уряді планують низку заходів щодо 
підтримки готельного сектору [1]. 

З метою забезпечення стійкості підприємства у посткризовому світі можна 
надати такі рекомендації стратегічної спрямованості: 

– необхідно оптимізувати організаційну структуру готельного 
підприємства; 

– необхідний стратегічний перерозподіл ресурсів; 
– необхідно продовжувати активно впроваджувати цифрові технології та 

автоматизацію [2, с. 63]. 
Удосконалення стратегії розвитку ТОВ «Reikartz Hotel Group» має мати 

комплексне рішення, яке базуватиметься на системі антикризових заходів, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text
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допоможуть поступово мінімізувати наслідки впливу карантинних обмежень на 
готель. На основі аналізу ефективності застосування системного підходу в 
стратегічному управлінні ТОВ «Reikartz Hotel Group» нами запропоновано 
удосконалювати стратегію розвитку готелю з урахуванням впливу пандемії 
Covid-19. Запропоновані нижче заходи можуть суттєво вплинути на результати 
роботи ТОВ «Reikartz Hotel Group» у рамках реалізації стратегії розвитку 
готельного підприємства. 

Сертифікати з відкритою датою заїзду. Сертифікати працюють за 
принципом «платиш зараз, заїжджаєш потім». Цей функціонал допоможе 
готелю продавати проживання на майбутні дати та отримувати гроші у 
кризовий період. 

Робота зі скасуванням броні. У період масових відмін доцільно заборонити 
гостям самостійно скасовувати броні і дати готелю можливість обговорювати з 
гостем перенесення дат, щоб зберегти передоплату. Гість матиме можливість 
зв’язуватися безпосередньо з готелем, дізнаватися про обмеження в регіоні та 
переносити дати заїзду без скасування. 

Пропозиції готелю. Дати готельєру можливість самостійно налаштовувати 
блок пропозицій у модулі бронювання, щоб залучити більше гостей. Створити 
віджет спецпропозицій для різних категорій гостей, який прив’язати до тарифу, 
це допоможе підвищити середній чек гостя за рахунок допослуг. 

Управління знижками на сайті. Налаштувати керування знижками з 
особистого кабінету та застосовувати їх до вибраних тарифів. Готель може 
збільшити завантаження на певні дати або дати знижку за промокодом, а гості – 
бронювати з сайту за вигідною ціною. 

Персоналізація в готелі із CRM-системою. Головний тренд в індустрії 
гостинності зараз – персоналізація. Проблема в тому, що дані про гостей, на 
яких будується персоналізація, можуть бути розкидані у декількох 
системах. CRM поєднає інформацію про гостей в одній системі. За допомогою 
CRM готель буде збирати інформацію про гостей в одному просторі та 
поєднувати кілька систем: PMS, платіжні системи, сторонні джерела 
даних. Єдина база даних заощаджує час на пошуки інформації в декількох 
програмах, виключає помилки перенесення та підвищує їхню точність. У кризу 
робота з CRM – це можливість залучити гостя індивідуальною пропозицією та 
автоматизувати бізнес-процеси готелю. 

Програма лояльності для готелю. Продовжуючи тему персоналізації, слід 
впровадити IT-рішення – модуль знижок для постійних гостей. Програма 
лояльності допомагає надавати індивідуальні знижки, щоб мотивувати гостей 
приїздити до готелю повторно. Гості зацікавлені в тому, щоб підвищувати 
рівень знижки, а готелю це збільшує прибуток. 

Через обмеження бізнес-активність у містах впала і відновиться вона не 
одразу. Отже, за такої ситуації для удосконалення стратегії розвитку 
рекомендуємо ТОВ «Reikartz Hotel Group»: 

– пропонувати гостям короткі подорожі на вихідні – сім’єю чи компанією 
друзів; 
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– орієнтуватися на сусідні області при здійсненні рекламної діяльності; 
– сформувати спецпропозиції, прив’язати промокоди і поширити їх у 

соцмережах, використовуючи таргет з геолокації; 
– не скорочувати бюджет на рекламу та не звільняти ключових 

співробітників; 
– утримувати високий рівень надання сервісу і шукати новий профіль 

клієнта; 
– посилювати напрям роботи з персоналізації обслуговування клієнтів та 

розробки відповідних пропозиції. 
Комплекс запропонованих заходів дозволить ТОВ «Reikartz Hotel Group» у 

м. Хмельницький удосконалити стратегію розвитку готельного підприємства та 
забезпечити стабілізацію свого фінансового становища, підвищити 
конкурентоспроможність та залучити нових клієнтів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ 

РІШЕНЬ В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У 
ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ» 

 
В умовах невизначеності, що характерні сучасній ринковій системі, 

вітчизняним підприємствам для того, щоб зберігати свої конкурентні позиції на 
ринку, необхідно постійно адаптуватись до зовнішніх змін. На сучасному етапі 
саме адаптивність підприємства визначає спроможність підприємства 
ефективно функціонувати в умовах динамізму оточуючого середовища  
[1, с. 230]. 

Щоб вижити в сучасних умовах підприємство має адаптуватися і постійно 
пристосовуватися до довкілля, що змінюється. Підприємство має бути 
організовано таким чином, щоб відстежувати постійні зміни в зовнішньому 
середовищі. Підприємство не може бути стабільним, воно має постійно 
змінюватися, щоб не поступатися суперникам в умовах жорсткої конкуренції, 
задовольняти диференційовані запити споживачів, удосконалювати свої 
внутрішні процеси, ставити перед персоналом реальні цілі, надаючи для їх 
досягнення свободу творчих дій з пріоритетом ділових процесів, орієнтованих 
на споживача [1, с. 231]. 
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Аналіз механізму прийняття стратегічних рішень у ТОВ «Жовтневий» 
показав, що вони приймаються швидше на інтуїтивному рівні, аніж із 
використанням сучасних методів та прийомів. До прийняття рішень не 
залучають безпосередніх виконавців, в процесі реалізації стратегічних рішень 
використовується більше контроль, а не оперативний вплив, не розробляються 
альтернативні варіанти рішень, рішення швидше виконують функцію 
координації, аніж скерування чи мотивації працівників.  

Проте, як показав аналіз, процес прийняття стратегічних рішень суттєво 
впливає на результати функціонування ТОВ «Жовтневий». Практично всі 
стратегічні рішення приймає директор ТОВ «Жовтневий», проте, розробкою 
рішень час від часу займаються й інші працівники, які мають певну 
компетенцію з тих чи інших питань.  

Запропоновано для удосконалення механізму прийняття стратегічних 
рішень впровадження інформаційної системи підтримки і прийняття 
управлінських рішень, яка включає такі окремі системи, як система 
маркетингової інформації, експертна комп’ютерна система, інтегрована 
інформаційна система. Вона буде сприяти підвищенню обґрунтованості і 
швидкості прийняття як стратегічних, так і тактичних рішень. У склад 
«Інтегрованої інформаційної системи обґрунтування управлінських рішень» 
рекомендуємо включити такі підсистеми: підсистема формалізованих рішень, 
неформалізованих рішень і контролю за реалізацією прийнятих рішень.  

Рекомендовано запровадити на підприємстві два заходи для якісного 
удосконалення стратегічних рішень та оптимізації механізму прийняття та 
виконання стратегічних рішень. По-перше, обґрунтувати систему фінансових 
індикаторів, яка дозволить уникнути постійного коливання фінансових 
показників, що характерне для підприємства ТОВ «Жовтневий». По-друге, 
впровадити систему контролінгу як інформаційно-аналітичну основу механізму 
прийняття виважених стратегічних рішень. Така система автоматизує значну 
частину управлінської праці, що матиме позитивний вплив на якість та 
фінансовий результат стратегічних рішень. 

Запропоновано формування інформаційно-аналітичного забезпечення 
прийняття стратегічних рішення у ТОВ «Жовтневий» починати із підбору 
критеріїв та показників, що будуть покладені в основу обґрунтування 
стратегічних рішень. Побудована система показників відповідає 
функціональним сферам діяльності підприємства за критеріями фінансово-
економічної стійкості, виробничої ефективності, результативності 
маркетингової діяльності та ефективності використання персоналу (рис. 1)  
[2, с. 11]. 

Формування системи стратегічних індикаторів у інформаційно-
аналітичному забезпеченні прийняття управлінських рішень, серед яких вагоме 
місце займають нефінансові показники та показники, що відображають вплив 
та зміни зовнішнього середовища, ставить нові вимоги до інформаційної бази. 
Для підприємства ресторанного господарства до таких нефінансових 
показників можна зарахувати: індикатори, які оцінюють ринкову кон’юнктуру, 
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ступінь задоволення споживача продукцією, конкурентоспроможність 
продукції, частку ринку підприємства ресторанного господарства в межах 
локального регіону, вагомість детермінант споживчої цінності, якість страв, 
рівень обслуговування, якість технологічних процесів, ефективність 
використання обладнання, навантаження на персонал кухні та залу, рівень 
знання персоналом стандартів обслуговування, рівень мотивації персоналу і 
виробничих, і функціональних підрозділів та інші індикатори [3, с. 8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система показників для прийняття стратегічних рішень в умовах 
мінливого зовнішнього середовища у ТОВ «Жовтневий» 

(адаптовано на основі [2, с. 11]) 
 
Використання зазначених індикаторів для прийняття стратегічних рішень в 

умовах невизначеного зовнішнього середовища ТОВ «Жовтневий» потребує 
вдосконалення наявних баз даних та пошуку методів накопичення інформації, 
необхідної для їх розрахунку. 

Таким чином, для удосконалення існуючого механізму прийняття 
стратегічних рішень в умовах невизначеного зовнішнього середовища ТОВ 
«Жовтневий», керівництву ресторанного господарства необхідно перейти до 
принципів адаптивного стратегічного управління підприємством, застосовуючи 
запропоновану авторами систему фінансових і нефінансових, а також якісних 
показників. Система інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 
стратегічних управлінських рішень підвищить ефективність прийнятих рішень 
та закладе підґрунтя для швидкої адаптації ТОВ «Жовтневий» до мінливих 
умов зовнішнього середовища. 

Фінансові показники: чистий прибуток, рентабельність активів, рентабельність власного 
капіталу, коефіцієнти фінансової автономії, виручка із розрахунку на одного співробітника, 
відсоткове вираження затрат, коефіцієнт оборотності оборотних активів, оборотність власного 
капіталу, оборотність запасів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт 
загальної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, 
коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику 

Система 
показників щодо 
обґрунтування та 

прийняття 
стратегічних 

рішень 
 

Виробничі показники: 
фондовіддача, фондомісткість 
виробництва 
фондоозброєність праці, 
рентабельність виробництва, 
трудомісткість продукції 

Показники ефективності 
використання персоналу: 

продуктивність праці, рівень 
виконання норм виробітку, 
витрати на розвиток 
персоналу, рентабельність 
витрат на оплату праці, 
зарплатомісткість продукції, 
рентабельність персоналу, 
частка витрат на персонал у 
загальних витратах 

Показники результативності маркетингової діяльності: діловий рейтинг (за оцінками 
конкурентів), самооцінювання працівниками, рейтинг оцінювання продукції підприємства 
(якість, ціна, своєчасність), доля витрат на маркетинг в структурі витрат, кількість просувань на 
сайті 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ 

АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасне конкурентне середовище диктує жорсткі вимоги до усіх учасників 

ринкових відносин. Динамічні зміни споживацьких переваг, інновації в 
торговельних процесах, змагання за клієнта – ось ті двигуни, котрі спонукають 
підприємства торгівлі з максимальною увагою ставитися до найефективнішого 
важеля ефективної торговельної діяльності – асортиментного набору. Адже 
формування оптимальної асортиментної політики є важливою передумовою 
залучення широкого кола споживачів та задоволення їх потреб. Окрім цього, 
серед стратегічних цілей торговельного підприємства раціональний 
асортиментний набір посідає одну з чільних позицій. 

Терміну «асортиментна політика» в теперішніх умовах належить важливе 
місце серед управлінських напрямків сучасного торговельного підприємства. В 
економічній літературі дане поняття достатньо висвітлене, однак, серед 
науковців існують певні протиріччя щодо його змістового наповнення. Так,  
Н. В. Василиха вважає, що оптимально сформований асортимент товарів та 
послуг дає змогу залучити платоспроможного покупця та досягти головної 
мети підприємницької діяльності – отримання максимально можливого 
прибутку. Асортимент і його різноманітність – мало не найважливіший елемент 
товарної політики будь-якого підприємства [1]. Натомість, у працях науковця 
М. С. Бардаша зазначено, що асортиментна політика – це важлива складова 
товарної політики, яка визначає оптимальний набір товарних груп, підгруп, 
видів, марок, а також встановлює оптимальне співвідношення між моделями та 
їх модифікаціями [2]. Ми погоджуємося з таким трактуванням терміну 
«асортиментна політика», проте, найбільш вдалим вважаємо визначення вчених 
С. О. Кириченка та К. І. Половинки. На думку вчених, асортиментна політика 
передбачає збір інформації про стан сегментів ринку, продукцію, переваги 
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споживачів, рівні цін, макроекономічні показники, умови зовнішньо-
економічної діяльності з іноземними компаніями та виробниками. Управління 
асортиментом – це доволі відповідальний процес, котрий передбачає: розробку 
плану дослідження попиту, маркетингові дослідження, формування 
асортиментного портфеля підприємства, визначення асортиментної стратегії, а 
також контроль за дотриманням стратегічних цілей підприємства [3]. 

Зауважимо, що формування торговельного асортименту базується на 
результатах маркетингових досліджень, а саме: вивченні макроекономічних 
показників; дослідженні попиту споживачів цільового сегменту ринку та 
пропозиції даного товару на ринку; визначенні ресурсного потенціалу 
підприємства торгівлі. Цей процес може бути спрямований на забезпечення 
прибутку підприємств торгівлі; збільшення товарообороту; збільшення частки 
ринку, на якому діє підприємство торгівлі; зниження витрат на реалізацію товарів 
тощо. 

Особливе місце у формуванні торговельного асортименту посідає 
проблема пошуку раціонального співвідношення товарів, що перебувають на 
різних стадіях життєвого циклу й одночасно присутні на ринку. Зауважимо, що 
метою такого пошуку є створення достатньо стабільних загальних умов 
реалізації товарів та компенсація витрат на інноваційні розробки, впровадження 
послуг-новинок, а також підтримки товарів, що перебувають у стадії спаду й 
очікування можливого збільшення споживчого попиту в доступній для огляду 
перспективі. 

Досягнення оптимальності в асортиментній політиці передбачає комплекс 
заходів, об’єднаних спільною метою, яка полягає в досягненні найкращої 
комбінації кількісних і якісних показників результативності діяльності 
компанії. Варто зазначити, що ефективність управління асортиментом 
передбачає узгодження інтересів усіх структурних підрозділів підприємства, 
котрі можуть мати різні цілі: відділу маркетингу, продажів, фінансового та 
виробничого підрозділів та відділу логістики. З огляду на це, на відділ 
маркетингу покладається відповідальність за генерацію внутрішніх та 
зовнішніх потоків інформації для досягнення кінцевої мети – оптимізації 
асортименту з урахуванням затвердженої філософії компанії.  

Управління асортиментом є ключовим фактором у визначенні стратегії й 
тактики компанії на ринку. Від збалансованого асортиментного портфеля 
безпосередньо залежить дохід підприємства, тому для більшості українських 
підприємств проблема ефективного управління асортиментом є доволі 
актуальною. Сьогодні існує безліч методик, які дають змогу використовувати 
асортимент для досягнення найбільш ефективних результатів у діяльності 
рітейлу.  

Слід звернути увагу на використання різних методів оцінки товарного 
асортименту, котрі пропонують вітчизняні вчені М. С. Бардаш та О. І. Хоменко. 
На думку авторів, застосування ряду матричних методів аналізу уможливить 
проведення ґрунтовної оцінки внеску конкретного товару в загальний 
товарооборот торговельного підприємства (АВС-аналіз), визначення 
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стабільності продажу товару (ХYZ-аналіз), обґрунтування статусу кожного 
товару в асортиментній матриці (інтегрований АВС і ХYZ-аналіз)  [2]. 

Додамо, що задля більшої вірогідності результатів АВС-аналізу вітчизняні 
та зарубіжні науковці доволі часто поєднують його з XYZ-аналізом, FMR-
аналізом та іншими матричними видами аналізу товарного асортименту. З 
огляду на це, в практичній діяльності вітчизняних підприємств 
використовуються їх різноманітні комбінації: АВС/XYZ-аналіз; АВС/НМL-
аналіз, АВС/FMR-аналіз. Варто зауважити, що поєднання АВС та XYZ методів 
аналізу дає можливість об’єднати товарні запаси в дев’ять груп (рис. 1), кожна з 
яких характеризується двома критеріями: обсягом продажів та точністю 
прогнозування потреби в них. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 

 
Рис. 1. Графічне зображення інтегрованого АВС-XYZ-аналізу товарних запасів 

(сформовано на основі [4]) 
 
Товарні запаси, котрі увійшли до груп АХ, ВХ, AY, є найбільш 

оптимальними для підприємства, оскільки вони характеризуються високим 
обсягом продажів та підлягають доволі точному прогнозуванню. Натомість, 
групи товарних запасів, котрі відносяться до блоків AZ, BY, CY, потребують 
певних заходів регулювання з метою підвищення ефективності їх продажів.  

Найнижчою ефективністю з погляду обсягу продажів та точності 
прогнозування характеризуються товарні запаси, об’єднані в групи CY, BZ і 
CZ. Керівництву торговельного підприємства слід звернути особливу увагу на 
товарні запаси даних груп щодо оптимізації їх продажу, оскільки відсутність 
впровадження радикальних заходів сприятиме збільшенню збитків 
підприємства та зменшенню оборотності товарних запасів загалом.   

Вважаємо слушним твердження науковиці О. С. Ромащенко, що 
використання методу XYZ-аналізу для управління товарними запасами дає 
змогу з’ясувати ступінь стабільності певного показника, але його значення 
знайти не вдасться. Так, при виборі в якості критерію класифікації такого 
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показника як обсяг товарообороту, в групу Х попадуть товарні запаси з 
мінімальним, але стабільним обсягом продажів, а нестабільність обраного 
показника необов’язково свідчить про непотрібність даної асортиментної 
позиції, вона може бути обумовлена перебоями в постачанні або новизною 
даного виду товарних запасів [4, с. 91]. 

Також слід зазначити, що якщо в теорії даний метод позиціонується як 
метод групування товарних запасів за критерієм коливання попиту на них, то в 
практичній діяльності підприємств роздрібної торгівлі даний метод 
здебільшого трансформується в традиційний аналіз планових відхилень 
товарних запасів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що для ефективного управління торговельним 
підприємством формування асортиментної політики є важливим ринковим 
інструментом. Для більшості підприємств управління асортиментом не є 
безперервним і структурованим процесом, тісно взаємопов’язаним з іншими 
процесами та службами на підприємстві. Доволі часто формування та реалізація 
асортиментної політики лежить в площині відповідності виробничим 
можливостям. З огляду на це, управління асортиментом полягає лише в 
періодичному скороченні, оновленні або розширенні асортиментного ряду, що 
не може забезпечити ефективної реакції підприємства на вимоги ринку. 
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в соціальні програми вважається одним з факторів забезпечення стабільності 
діяльності в довгостроковій перспективі. Вектор розвитку кожного 
підприємства зазвичай скерований в напрямку збалансованого економічного 
зростання, значна частина підприємств інтегрувала у діяльність постулати 
етики соціальної відповідальності, визнавши важливість соціально-орієнтованої 
поведінки для забезпечення довгострокових інтересів бізнесу і необхідність 
інтегрування економічних, соціальних та екологічних аспектів діяльності. 
Отож, соціальна відповідальність розглядається сьогодні в якості основного 
способу корпоративного управління значної кількості підприємств. 

Споживач, обираючи ресторанне підприємство, орієнтується не стільки на 
усталений бренд, скільки на власні емоції та враження від можливостей 
гастрономічного обслуговування і відпочинку. Отож, перед підприємствами 
ресторанного господарства постає завдання трансформації традиційного 
обслуговування, застосування інноваційних підходів до надання послуг з 
урахуванням новітніх концепцій економіки вражень та клієнтоорієнтованого 
управління. Корпоративна соціальна відповідальність є доволі новим 
інструментом управлінської практики, спрямованим на задоволення сподівань 
споживачів, отож, наша пропозиція полягає у її застосуванні в якості 
стратегічного напрямку розвитку підприємств галузі. 

Комерційний успіх в ресторанному бізнесі залежить не стільки від 
залучення потенційних клієнтів, скільки від можливості підприємства 
забезпечити конкурентну якість послуг, адже лише перевищення споживацьких 
очікувань може призвести до повторного відвідування закладу [1] і навіть до 
рекомендацій ресторану іншим споживачам. В результаті проведеного нами 
опитування керівників 13 підприємств ресторанного господарства 
м. Хмельницкого з’ясувалось, що 9 з них (69,2 %) стверджують про наявність в 
їх закладах постійних клієнтів, які, натомість, становлять незначну частку (1,5-8 
%, середнє значення – 2,8 %) всіх відвідувачів.  

На позитивні враження впливають, у першу чергу, чітке і своєчасне 
виконання замовлення, а також низка додаткових чинників: привітність 
персоналу, комфортність, естетична насолода, неординарність оточення тощо. 
За умов гіперконкуренції клієнт з-поміж багатьох закладів обирає той, про який 
складеться найкраще враження, він підсвідомо не відокремлює враження про 
окремого працівника від загальної думки про ресторан.  

Звертаючись до наукових розробок у даному напрямку, слід відзначити, 
що існують певні аргументації щодо підвищення ефективності у сфері 
корпоративної відповідальності під час процесу диференціації товарів і послуг 
[2; 3]. Можна навіть стверджувати про загальне переконання науковців в тому, 
що саме соціально-відповідальна організація діяльності сервісних підприємств, 
створюючи позитивну репутацію в межах громадської думки, може мати 
позитивний вплив на утримання існуючих і залучення нових споживачів  
[4; 5; 6].  

 Зауважимо, що більшість з підприємств, як суб’єкти малого підприємства, 
завдяки орієнтації на інноваційність, якість обслуговування та зростання 
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прихильності споживачів отримують додаткові переваги і можливості у 
здійсненні поточної чи планованої у майбутньому соціальної діяльності.  

Управління підприємствами ресторанного бізнесу на засадах соціальної 
відповідальності має включати питання регулювання трудових відносин, 
запровадження програм забезпечення екологічності діяльності, а також 
сприяння розвитку громадянського суспільства. Зауважимо, що 
загальносуспільний тренд сприйняття клієнтоорієнтованого бізнесу сьогодні 
акцентує увагу на необхідності інтеграції економічних і соціальних цілей 
розвитку. З цієї точки зору соціальну відповідальність підприємств варто 
розглядати в якості основної умови координації та узгодження інтересів бізнесу 
і суспільства. Основною функцією діяльності підприємства ресторанного 
господарства є створення додаткових споживчих цінностей для клієнтів 
шляхом виробництва затребуваних суспільством товарів і послуг, отримуючи 
прибуток і підсилюючи добробут громадян, зокрема, і шляхом створення нових 
робочих місць. Отож, сьогодні для досягнення фінансових успіхів вже 
недостатньо максимізації короткотермінової прибутковості, необхідним стає 
сприйняття підприємствами культури соціальної відповідальності. Зауважимо, 
що соціальна відповідальність також призводить до консенсусу між інтересами 
підприємств і соціуму, адже підприємства отримують додаткові конкурентні 
переваги та економічні вигоди, отримують можливість появи суспільних 
преференцій 

Основним мотивом запровадження в управління підприємств ресторанного 
господарства концепції соціальної відповідальності має стати довгострокове 
планування діяльності, інтегроване з потребами розвитку суспільства. Попри 
те, що соціальний ефект такої стратегії є віддаленим у часі, він може бути 
оцінений навіть у ближчій часовій перспективі додатковою прихильністю 
споживачів конкретного підприємства. Розвиток брендових позицій соціальної 
відповідальності безумовно сприятиме активізації споживацького інтересу до 
підприємства, споживацької лояльності і споживацького співробітництва (у 
розрізі залучення нових клієнтів), адже сучасні тренди розвитку 
клієнтоорієнтованих бізнесів ґрунтуються саме на формування глибокого 
емоційного зв’язку підприємства з клієнтами [7]. Позитивне сприйняття бренду 
є загальновизнаною у науковому середовищі змінною у створенні та підтримці 
сприятливих взаємостосунків між підприємством та споживачами 
[8]. Відповідно, стратегічно важливо формувати зі споживачами стійкі 
взаємовідносини, використовуючи існуючі та нарощуючи нові брендові 
переваги завдяки безперервному зростанню якості страв і обслуговування.  

Стверджуючи про необхідність запровадження в стратегічне управління 
підприємств ресторанного господарства концепції соціальної відповідальності, 
вважаємо за необхідне коротко охарактеризувати її концептуальні моделі в 
інших країнах.  

В американській моделі ініціаторами соціальної відповідальності є 
підприємства, а роль держави проявляється у законодавчій підтримці 
соціальних інвестицій шляхом пільгового оподаткування. Зокрема, трудові 
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відносини працівників з роботодавцями, право на охорону здоров’я практично 
не регулюються з боку держави. Серед механізмів соціальної підтримки 
суспільства бізнесом можна виділити розповсюдження корпоративних фондів 
для вирішення різноманітних соціальних проблем, спонсорування освітньої 
сфери, добровільні внески в пенсійні та страхові схеми, матеріальну підтримку 
соціально незахищених прошарків тощо.  

Європейська модель, натомість, передбачає систему заходів державного 
регулювання, соціальні ініціативи підприємств регулюються законодавчо (табл. 
1). Визначальною особливістю європейської моделі і переважне фокусування 
на прибутковості підприємств та їх зобов’язань перед стейкхолдерами, тоді як 
вирішення суто соціальних проблем виноситься у категорію етичної 
відповідальності. В благодійних акціях європейські підприємства змушені 
брати участь через юридично закріплені механізми. Загальною тенденцією 
європейської моделі соціальної відповідальності підприємств є поступовий рух 
до повної підзвітності соціальних ініціатив.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика американської та європейської моделей 

соціальної відповідальності бізнесу (систематизовано за [9;10]) 
Рівні соціальної 
відповідальності 

Американська модель Європейська модель 

Економічна 
відповідальність 

Спрямованість на 
відповідність принципам 
корпоративного управління, 
достойної винагороди праці, 
захисту споживачів 

Законодавчо визначені рамки поведінки 
(35-годинний робочий тиждень, 
мінімальний розмір оплати праці, 
регулювання понаднормової праці, 
правила тестування медичних препаратів) 

Юридична 
відповідальність 

Незначний рівень 
законодавчо закріплених 
правил бізнес-поведінки 

Детальне чітке законодавство щодо 
ведення бізнесу 

Етична 
відповідальність 

Тенденції переважання 
підтримки місцевих громад 

Високі податки, високий рівень 
державного соціального захисту 

Благочинність  Спонсорування культури, 
мистецтва, університетської 
освіти і науки 

Державна відповідальність за 
фінансування культури, науки, освіти, 
охорони здоров’я (зумовлюється високим 
податковим навантаженням) 

 
Американська і європейська моделі оперують поняттями «відкритих» і 

«прихованих» форм корпоративної соціальної відповідальності. Відкрита 
характеризується такою лінією організаційної поведінки, яка призводить 
підприємство до прийняття відповідальності за суспільно значимі рішення. 
Прихована форма не є ініційованою підприємством дією, вона визначається 
інституційно визначеними зобов’язаннями та обмеженнями, які вимагають 
врахування бізнес-структурами. За такої форми суспільні інтереси 
узгоджуються з підприємствами або навіть законодавчо інкорпоруються у їх 
діяльність, впливаючи на корпоративні цінності, норми і правила. 

Британська (континентальна) модель поєднує елементи американської і 
європейської моделей, додатково включаючи інституційне узгодження 
суспільних інтересів і просування кращих практик. Варто зауважити яскраво 
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виражену ініціативність підприємств у створенні соціальних проєктів. В 
структурі більшості великих британських підприємств передбачені підрозділи 
соціальної відповідальності, які мають відокремлені бюджети. Національні 
компанії практично завжди включають соціальні звіти в щорічну фінансову 
звітність, особливо щодо ефективного використання ресурсів і вторинної 
переробки відходів виробництва, користуючись можливостями пільгового 
режиму оподаткування. 

Отож, виявлені тенденції запровадження моделей корпоративної 
соціальної відповідальності свідчать про їх відкритість і прозорість, що, на 
нашу думку, має слугувати орієнтиром для розвитку моделі соціальної 
відповідальності в Україні. Джерелом обізнаності суспільства про соціальні 
ініціативи вітчизняних підприємств переважно виступають засоби масової 
інформації, соцмережі, міжособистісне спілкування, тоді як самі підприємства 
практично не оприлюднюють соціальних звітів. Значним дестимулюючим 
фактором для розкриття інформації щодо здійснених ними соціальних 
інвестицій є намагання підприємств здійснювати діяльність частково в тіньових 
умовах, зменшуючи податкове навантаження. Водночас, вважаємо, що 
практика відкритості і прозорості має стати звичною для сервісних 
підприємств, посилюючи їх конкурентні позиції і створюючи умови для 
зростання споживацької прихильності.  

Отож, наша рекомендація полягає у запровадженні ефективного 
комунікаційного інструменту – соціальної звітності в діяльність підприємств 
ресторанного господарства, яка дозволить консолідувати інформацію щодо 
пріоритетних соціальних програм і підвищити ступінь утримання клієнтів. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВАНТАЖІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 
 
Світовий досвід переконує, що формування і розвиток логістичних 

виробничих, торговельних, транспортних і інформаційних систем – один з 
найважливіших напрямків на шляху подолання багатьох деструктивних явищ в 
економіці, прискореного розвитку господарства країни. В Україні окремі 
елементи логістичного управління з успіхом і коректно обґрунтовувалися, 
розроблялися, робилися суттєві спроби щодо їх впровадження. Це, перш за все, 
відноситься до проблем територіального розташування виробничих, 
транспортних, складських комплексів, формування матеріальних запасів, 
матеріально-технічної бази постачання і господарських зв’язків, маршрутизації 
магістральних та промислових видів транспорту, контейнеризації та 
пакетування, розробки організаційно-виробничих структур управління і т. д. 
[5]. Однак, впровадження результатів здійснювалося локально, несистемно, без 
врахування повного комплексу властивостей та принципів логістики. Питання 
класифікації вантажу є обов’язковою частиною вантажознавства, організації 
перевезень різних видів транспорту, проте, єдиного підходу у викладенні цього 
питання на сьогодні немає. 

У логістиці товари прийнято класифікувати за обсягом споживання 
(прибутковості) – ABC, за ритмічністю попиту – XYZ, за вартістю одиниці 
товару – HML, ступенем необхідності – VEN, сезонністю – SOS, за видами 
постачання – GOLF, за типами джерел закупівлі – SDE [4]. На законодавчому 
рівні під час перевезення вантажів автомобільним транспортом 
використовуються: класифікації, реєстри, переліки товарів: номенклатура та 
класифікація вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом; 
класифікатор видів вантажів, упаковки та пакувальних матеріалів; класифікація 
небезпечних вантажів; перелік підакцизних товарів; реєстр алкогольної 
продукції; класифікаційний каталог відходів виробництва та споживання; 
перелік товарів, що підлягають ветеринарному контролю та інші. 

Один і той же вантаж може входити до складу кількох груп, переліків та 
класифікацій. І якщо до перевезення пред’являється новий вантаж, на його 
ідентифікацію у перевізника для визначення вичерпного переліку вимог 
законодавчих актів, може піти багато часу. 
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Ліцензії та дозволи на перевезення окремих видів вантажів необхідно 
отримувати у різних наглядово-контрольних відомствах. Додатково існують 
процедури допуску як для транспортного засобу, так і для водія, вимоги щодо 
оснащення транспортних засобів додатковим обладнанням при перевезенні 
окремих видів вантажів, процедура повідомлення та вимоги щодо наявності у 
водія додаткових документів. Поділ процедур державного регулювання 
перевезення вантажів автомобільним транспортом наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Процедури державного регулювання перевезення вантажів 
автомобільним транспортом (узагальнено за [3]) 

№ 
з/п 

Процедури 

1 Повідомлення 
2 Ліцензування 
3 Отримання дозволу на перевезення окремих видів вантажу за погодженим маршрутом 
4 Супроводження транспортного засобу під час руху 
5 Допуск водіїв до перевезення окремих видів вантаж 
6 Допуск транспортного засобу до перевезення окремих видів вантаж 
7 Вимоги щодо оснащення транспортних засобів додатковим обладнанням 
8 Вимоги щодо обов’язкової наявності додаткових документів на вантаж та 

транспортний засіб 
 
Досить чітко можна визначити вимоги нормативно-законодавчих актів при 

перевезенні великогабаритних та великовагових вантажів за наявності Схеми 
розміщення та кріплення вантажу. При перевищенні вагогабаритних обмежень 
необхідно отримати дозвіл на перевезення за погодженим маршрутом, виконати 
вимоги щодо оснащення транспортних засобів, вимоги до водія та процесу 
організації перевезення, а в окремих випадках і організувати супровід. 

При перевезенні небезпечних вантажів складними (неоднозначно 
вирішуваними) питаннями є питання ідентифікації вантажу, особливо в частині 
«не згаданих за найменуванням» (НЗК – речовини та вироби не зазначені 
конкретно), спільного перевезення в одному автотранспортному засобі (АТЗ), 
що веде до порушення вимог при їх перевезенні. Необхідно знати положення 
про обмежену і, окремо, про звільнену кількість небезпечного вантажу, 
вилучень пов’язаних з характером умов перевезення (фасована продукція та 
ін.). 

Цікавим є підхід по розробці алгоритму та бази даних для класифікації 
вантажів з небезпечними хімічними речовинами [2]. Але база та алгоритм у 
ньому побудовані на ДСТУ 4500-3:2008. «Вантажі небезпечні. Класифікація». 
Однак існує ДСТУ 4500-5:2005. «Вантажі небезпечні. Марковання». І ці 
класифікації відрізняються від класифікації вантажів за ДОПОГ-2021 [1], що 
діє з 1 січня 2021 року. 

Серед перерахованих вантажів, для перевезення яких необхідно 
оснащувати транспортні засоби апаратурою супутникової навігації, 
зустрічається формулювання «спеціальні вантажі» [6]. Тому було розглянуто 
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угруповання вантажів, для перевезення яких потрібно дотримання додаткових 
нормативно-законодавчих вимог: наднормативні, небезпечні, спеціальні та 
сепаратні (табл. 2). 

Таблиця 2 
Групування вантажів, що вимагають дотримання особливих умов при 

перевезенні на автомобільному транспорті у міжміському сполученні 
(узагальнено за [3]) 

Найменування групи / 
скорочене найменування Додаткові вимоги до перевезення Примітка 

Наднормативні HBG дозвіл на рух по узгодженому 
маршруту, додаткове обладнання 

- великогабаритні вантажі; 
- великовагові вантажі; 
- великогабаритні та великовагові 
вантажі 

Небезпечні ADR + допуск водія, допуск АТЗ - перелік небезпечних вантажів  
[1(том 1, част. 3, табл. А] 

ADR(ET) + ліцензія  - етиловий спирт (в т. ч. денатурат); 
- нефасована спиртомістка харчова 
та нехарчова продукція з вмістом 
етилового спирту більше 25 % обсягу 
готової продукції 

ADR(RA) + ліцензія від Держатом - радіоактивні речовини та ядерні 
матеріали 

ADR(WA) + дозвіл від МВС - зброя та патрони 
ADR(RA) + ліцензія від МОЗ - наркотичні засоби, психотропні 

речовини та їх прекурсори 
Спеціальні CG(WM) + ліцензія від Державної екологічної 

інспекції, 
+ додаткове обладнання 

- відходи виробництва та споживання 
(крім небезпечних) 

CG(MED) ліцензія МОЗ - лікарські засоби 
Сепаратні CG(PS) допуск АТЗ - вантажі, що підлягають 

ветеринарному, санітарному 
контролю 

CG(ET) довідка до товарно-транспортної 
накладної 

- етиловий спирт, алкогольна та 
спиртомістка продукція 

CG(BWA) посвідчення про вибухову безпеку - відходи чорних металів 
 
Міжнародний досвід забезпечення єдності у підходах до інтерпретації та 

застосування гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) у 
міжнародній торгівлі для визначення заходів тарифного та нетарифного 
регулювання полягає в публікації Класифікаційних рішень (думок), прийнятих 
Комітетом по ГС та інші рекомендації Всесвітньої митної організації.  

Щодо коду товару за ТН ЗЕД можна скористатися державною послугою з 
прийняття попереднього рішення з класифікації товарів. Таке рішення є 
обов’язковим при декларуванні товарів під час проведення його митного 
оформлення. А база даних «Попередні рішення» містить такі дані: код ТН ЗЕД 
товару, номер прийнятого рішення за відповідним кодом ТН ЗЕД та опис 
товару.  

Серед іноземних наукових розробок щодо визначення коду товару для 
митного регулювання цікавий підхід, пов’язаний з розробкою DSS (Decision 
Support System for HS Classification of Commodities) – системи прийняття 
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рішень, розробленої для одного документа гармонізованої системи опису та 
кодування товарів (ГС) у міжнародній торгівлі з метою одноманітної 
ідентифікації в рамках митного законодавства [6]. 

В ході дослідження всі нормативно-законодавчі вимоги в національному 
законодавстві в частині окремих видів вантажів були систематизовані в 8 груп: 
процедури повідомлення, отримання ліцензії, отримання спецдозволу, 
оснащення транспортного засобу додатковим обладнанням, допуск водія та 
транспортного засобу, наявність у водія додаткових документів.  

Результати дослідження показали, що для визначення вичерпного переліку 
вимог нормативно-законодавчих актів щодо перевезення автомобільним 
транспортом необхідно застосовувати процедуру вибору транспортних засобів 
з урахуванням Схеми розміщення та кріплення вантажу. Цей етап потрібний 
для визначення перевищення вагогабаритних обмежень для транспортного 
засобу з вантажем. На другому етапі необхідно вирішити питання віднесення 
вантажу до небезпечних; у разі позитивної відповіді, слід виконати всі вимоги 
Положення DOPOG/ADR.  

Якщо вантаж не є небезпечним, необхідно визначити, чи є він спеціальним 
вантажем. Усі товари, у відношенні яких існують додаткові нормативно-
законодавчі вимоги, які слід згруповувати у чотири групи: понаднормативні, 
небезпечні, спеціальні та сепаратні. 

Однозначно просто і швидко вирішити питання ідентифікації вантажу з 
точки зору виконання всіх нормативно-законодавчих актів в окремих випадках 
досить складно. Це потребує систематизування бази даних, слід розробляти 
логічні правила, наприклад, у вигляді продуктивних правил за стилістикою: 
«…якщо ... і..., то ...».  

Надалі дослідження будуть спрямовані на розроблення експертної системи 
вибору нормативно-правових вимог при перевезенні вантажів на 
автомобільному транспорті. 
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ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ, 
ВИКЛИКАНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 

 
У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси 

виявився фактор розповсюдження пандемії Covid-19, яка торкнулася практично 
всіх країн світу. У результаті пандемії відбулися суттєві зміни у 
життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні: було 
запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи 
сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи 
(карантинні зони, перевірка температури, скасування масових заходів, закриття 
навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження 
виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль 
державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження 
трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти. 

Туристична галузь – одна з найбільш залежних від зовнішніх чинників. 
Кліматичні катаклізми, військові та політичні конфлікти, зміна законодавства, 
епідемії, фінансова криза суттєво впливають на стан і розвиток туристично-
рекреаційного комплексу, його інвестиційну привабливість. У 2020 році одним 
з основних чинників впливу на економічні процеси виявилося розповсюдження 
пандемії Covid-19. Пандемія коронавірусу – це найбільше випробування, з яким 
зіткнувся світ із часів Другої світової війни. Під час коронавірусної пандемії 
саме туризм постраждав найбільше, зокрема, через обмежувальні заходи, які 
запроваджують держави на пересування громадян, карантин, заборону 
авіаперевезень тощо. Якщо найближчим часом не буде вжито термінових 
заходів, сектор подорожей та туризму зіштовхнеться з економічним крахом, з 
якого буде складно вийти, а мільйони людей, що працюють у туризмі, 
«потонуть» у боргах. А тому, наразі, існує потреба у розробці шляхів виходу з 
кризи, спричиненої пандемією Covid-19. Наразі питання: як виходити з 
ситуації? 

Одними із найбільш постраждалих внаслідок карантинних обмежень стали 
туристичні, курортно-рекреаційні та оздоровчі об’єкти (турбази, санаторії, 
пансіонати, оздоровчі комплекси), які практично повністю припинили свою 
діяльність. 

В Україні від запровадження карантину внаслідок Covid-19 мале 
підприємництво зазнало значних збитків. За даними Спілки українських 
підприємців, лише у кризовий березень 2020 року збанкрутіли і закрили свій 
бізнес приблизно 6 % суб’єктів малого підприємництва. Власники малого та 
середнього бізнесу констатували факт зменшення доходів на 25-50 % порівняно 
з докарантинним періодом і звільнили від 10 до 25 % працівників [2, с. 73]. 
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Приблизно 80 % закладів сфери гостинності – це підприємства малого 
бізнесу, ФОПи, які можуть не пережити цей карантин. Щодо в’їзного туризму, 
то тут слід зазначити, що докарантинний рівень в’їзного потоку не був надто 
високим, адже було величезне падіння після 2014 року. Якщо зовнішні кордони 
будуть закриті довше, ніж знімуть карантин усередині країни, то буде ріст 
потоку внутрішнього туризму, яким частково можна перекрити зовнішній 
потік. За цим потоком прогнозується навіть зростання [1, с. 52]. 

Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України пропонує 
такі заходи задля пом’якшення наслідків виходу з кризи в Україні: 

– фінансування за рахунок спеціальних фондів державного бюджету 
України видатків на: фонд заробітної плати, включаючи відрахування, 
комунальні платежі та інші витрати, пов’язані з використанням та утриманням 
підприємств туристичного бізнесу; 

– збільшення видатків з державного бюджету на розвиток туризму,  
– надання статусу медичного закладу засобам розміщення та забезпечити 

підприємства за рахунок держави у достатній кількості тестами, засобами 
індивідуального противірусного і бактерицидного захисту; 

– проведення за рахунок держави масових кваліфікаційних навчань 
персоналу в галузі туризму з санітарних вимог та протидії епідемії; 

– розроблення і реалізація електронної туристської карти гостя й 
аналогічного мобільного застосування в містах; 

– надання прозорої електронної системи оцінки якості пропонованих 
туристських послуг; 

– забезпечення можливості ознайомлення з культурними та природними 
пам’ятками, експозиціями музеїв, туристськими маршрутами в он-лайн-режимі; 

– створення і розвиток сервісів доповненої реальності для навігації по 
містах і об’єктах показу; 

– розвиток системи відкритих даних у сфері туризму; 
– упровадження і розвиток технологій великих даних і штучного інтелекту 

для збору й аналізу цих даних;  
– розвиток сервісів он-лайн-побудови туристичного маршруту з 

можливістю покупки квитків і бронювання готелів; 
– створення електронного майданчика для залучення самозайнятих осіб у 

туристську діяльність; 
– розроблення мультимедійних додатків для об’єктів показу, сервісів 

аудіо- та відеогід з можливістю інтеграції з GPS-навігацією, використанням 
QR-кодів для формування запитів. 

Нездійснення зазначених заходів може призвести до скорого вивільнення 
понад мільйона працівників без фактичної виплати вихідної допомоги через 
відсутність обігових коштів, а також імовірних банкрутств тисяч суб’єктів 
туризму та сотень тисяч супутніх компаній та постачальників туристичної 
галузі.  

Сьогодні криза, пов’язана з пандемією Covid-19, змусила туристичний 
бізнес вийти із зони комфорту та шукати інноваційні шляхи розвитку та 
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діяльності. Для того, щоб туризм відновився після кризи, його слід реанімувати 
впровадженням різного роду новацій. Зробити це можна багатьма шляхами, але 
основними мають стати державна підтримка туризму та підприємницьких 
ініціатив у даній сфері, поліпшення сервісу, зокрема, у сфері гостинності, 
посилення інформаційної кампанії та цифровізація туристичних та 
відпочинкових закладів. 
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Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу  
 

РИЗИКИ, СПРИЧИНЕНІ COVID-19, ТА ЇХ ПРЯМИЙ ВПЛИВ НА 
ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ  

 
Активне розповсюдження вірусу Covid-19 призвело до того, що економіка 

практично кожної країни постраждала. Особливо негативними стали наслідки 
так званого «локдауну». Саме цей чинник став викликом для багатьох суб’єктів 
підприємницької діяльності, які почали вирішувати питання першочергового 
характеру: забезпечення їх фінансової безпеки, тобто здатності зберегти 
позитивний фінансовий результат і при цьому не втратити своєї вартості та 
максимально відповідати принципам стабільності. 

Питання фінансової безпеки бізнесу у своїх наукових працях висвітлюють 
такі вчені, як: І. Бланк, К. Горячева, О. Пономаренко, О. Ареф’єва, Т. Кузенко, 
М. Бердар, О. Журавко, Є. Бондаренко, В. Куцик, А. Бартиш, О. Кравченко,  
Н. Федулова, М. Джулай, Б. Іванюк, О. Маслій, В. Горбулін та Ю. Даник. 

Складнощі, спричинені пандемією, зумовили появу нових ризиків, до яких 
малий та середній бізнес був просто неготовий. В 2021 році Всесвітнім 
економічним форумом була сформована мапа ризиків, які згруповані за їх 
ймовірністю та впливом. Також усі ці ризики можна розділити на геополітичні, 
соціальні, технологічні, економічні та ті, що стосуються довкілля. Перші три 
категорії становлять особливу небезпеку для бізнесу, тому компаніям необхідно 
моніторити їх у першу чергу. 

До топ-10 найбільших ризиків за силою впливу є такі: інфекційні хвороби, 
невдачі кліматичних заходів, зброя масового ураження, втрата біорізноманіття, 
криза природних ресурсів, шкода довкіллю, спричинена людьми, криза засобів 
до існування, екстремальні погодні явища, боргові кризи, падіння IT-
інфраструктури. Окрім цього, експертами Всесвітнього економічного форуму 
сформульовано гіпотезу, що у постпандемічний період бізнеси стикнуться із 
найсильнішою невизначеністю. Вже зараз бізнесові структури переживають 
чималі зміни: компанії вимушені відмовлятися від певних звичних практик і 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/building-resilience-in-the-face-of-dynamic-disruption/
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вчитися діяти у нових умовах. Також, науковцями розроблені три можливі 
сценарії бізнес-середовища  у «пандемічну еру», а саме: сценарій «Зростання»; 
сценарій «Лінії розлому»та сценарій «Струс».  

Аналіз досліджень, проведений на основі опитування, свідчить, що  
найбільш успішно долають складнощі пандемічного становища середні 
підприємства, для 3 % яких попит на продукцію та послуги навіть збільшився, а 
для 27 % доходи не зазнали втрат від пандемії. 

При цьому найбільших втрат зазнали такі галузі, як торгівля, 
промисловість, оренда, транспорт, логістика. Найменше пандемія вплинула на 
сільське господарство, яке зазнало найменших втрат, в першу чергу, через 
незначний вплив обмежень, які торкнулись діяльності бізнесу. 

Крім того, в результаті проведених дослідів здійснено групування 
пандемічних ризиків на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні), які  
виникають під час діяльності суб’єктів господарювання і істотно впливають на 
фінансову безпеку бізнесу під час пандемії.  

Джерелами виникнення екзогенних ризиків є: 
– обмеження чи повна заборона діяльності, яка призводить до часткової чи 

повної втрати прибутку, зниження показників рентабельності, фінансової 
стійкості, ліквідності, проблеми з поверненням боргів, можливість банкрутства;  

– зменшення попиту на внутрішніх та зовнішніх ринках, формами прояву 
яких є зменшення обсягів реалізації продукції, втрати ринків збуту, зв’язків з 
постачальниками та покупцями, поява надлишкових запасів, що в підсумку 
веде до зменшення виручки і збільшення витрат на зберігання готової продукції 
й маркетингову діяльність; 

– обмеження в роботі транспорту зумовлює низку негативних моментів, 
серед яких можна виділити: перебої з поставкою сировини та відвантаженням 
продукції, ускладнення логістичних процесів, складнощі зі здійсненням 
зовнішньоекономічних операцій. Наслідком цього є збільшення дебіторської 
заборгованості, витрат на логістичну діяльність, зменшення прибутку та 
валютних надходжень. 

До найбільш виражених ендогенних ризиків відносять:  
– захворювання працівників на Covid-19 (втрата кадрового потенціалу, 

зниження продуктивності праці, необхідність пошуку кадрових замін); 
– необхідність дотримання протиепідемічних вимог (потреба у захисних 

засобах, медичному обладнанні (термометри, дезінфектори і т.д.) проведення 
протиепідемічних заходів). 

Дія вищевказаних ризиків має ряд негативних результатів і в цілому 
призводить до зменшення фінансових результатів та показників, що 
характеризують фінансовий стан підприємства та рівень його фінансової 
безпеки.  

Отже, аналіз показав, що серед факторів впливу пандемії на фінансову 
безпеку бізнесу найбільшого значення набувають ризики як зовнішні 
(екзогенні), так і внутрішні (ендогенні). 

З метою подолання вищевказаних ризиків бізнесу слід: 



518 
 

а) докладати усіх можливих зусиль, аби захистити здоров’я працівників та 
клієнтів; 

б) втілювати стратегії зростання, які містять «зелені» практики, 
інклюзивність, справедливість та різноманітність. Це дозволяє не лише 
покращити репутацію, але й збільшити довіру з боку споживачів і лояльність 
працівників; 

в) інвестувати у цифрові трансформації та інновації. Пандемія посилила 
очікування клієнтів щодо персоналізованої діджитальної взаємодії у різних 
каналах, а працівники зараз прагнуть гнучкості, тобто можливості працювати з 
будь-якого місця; 

г) збирати дані, що дозволять зрозуміти зміни в поведінці клієнтів і 
персоналу, передбачити перебої у ланцюжку постачання і оперативно побачити 
нові ринкові можливості; 

д) ставати гнучкішим, тобто створювати модульні команди, що вміють 
швидко змінювати склад, постійно навчати працівників цифровим навичкам і 
переглядати систему компенсацій так, щоб вона заохочувала людей ризикувати. 

Ефекти пандемії триватимуть ще не один рік і пасивно за ними 
спостерігати – означає приректи свій бізнес на програш. Тому компаніям 
потрібно вже зараз готуватися до різних варіантів майбутнього, одночасно 
зміцнюючи організаційні спроможності на зразок стійкості, гнучкості та 
інноваційності мислення. 
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ГЛОБАЛЬНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ В 
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Світова пандемія 2020-2021 років безперечно вплинула на сучасний ринок 

роздрібної торгівлі. Початок пандемії і 2020 рік характеризувався різким 
впливом обмежень, що стали причиною доволі великої кількості  банкрутств. В 
2021 році роздрібній торгівлі вдалося адаптувався до нових реалій і відчувати 
себе спокійніше та впевненіше. 2021 р. запам’ятався великою кількістю угод зі 
злиття та поглинання, а також серією великих IPO (первинне розміщення акцій) 
на тлі загальної стабілізації на ринку та боротьби з проблемами постачання та 
дефіциту товарів.  

Тенденції подальшого розвитку роздрібної торгівлі знаходяться в полі зору 
багатьох відомих аналітиків, зокрема, варта уваги думка таких експертів, як 
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Дафна Хауленд, Бен Унглсбі, Кара Сальпіні, Кааріна Вембара, Кароліна Янсен, 
Марія Монтерос та інших міжнародних аналітиків [1]. 

Міжнародні експерти виокремлюють основні 10 трендів, які  
визначатимуть розвиток ринку рітейлу у 2022 році [1]: 

1. Інвестування у ланцюжки поставок товарів. Як відомо, 2021 рік пройшов 
під знаком великих проблем із поставками по всьому світу на тлі сплеску 
купівельної активності, дефіциту виробничих потужностей та нестачі робочої 
сили. Очікується, що різні фактори тиску на ринок збережуться і у 2022 році. 
Тому рітейлери активніше інвестуватимуть в існуючі ланцюжки поставок і 
створюватимуть нові на довгострокову перспективу.  

2. Переосмислення та зміна  відносин із працівниками. В 2021 році однією 
з обговорюваних на ринку тем були взаємини рітейлерів з персоналом. Багато 
компаній змушені були підвищити заробітну плату співробітникам, 
домагаючись укомплектування штату. У 2022 році профспілки добиватимуться 
посилення захисту прав працівників у період пандемії та обмежень. Якщо 
дефіцит робочої сили збережеться, рітейлерам доведеться йти на великі жертви, 
що зберегти повністю укомплектовані штати магазинів, дарксторів і 
розподільчих центрів.  

3. Наслідки потоку IPO (первинного розміщення акцій). 2021 рік став 
одним із рекордних за кількістю IPO в сегменті роздрібної торгівлі. Особливо 
активними були інтернет-рітейлери, багато з яких стали публічно публікувати 
дані про збитки, що призвело до падіння вартості їхніх акцій на біржі. Багато 
брендів після IPO сьогодні відчувають труднощі і очікується, що саме 2022 
стане індикатором того, чи є вихід на біржу виправданим для інших учасників 
ринку e-commerce.  

4. Стабілізація та відновлення фешн-рітейлу. У 2020 році продажі одягу та 
взуття були рекордно слабкими, але 2021 подарував рітейлерам трохи надії на 
відновлення попиту. Якщо два роки тому 1,8 млн споживачів у США не 
придбали жодної нової речі, то минулого року понад 60 % споживачів заявили 
про необхідність оновлення гардеробу. У Moody’s очікують, що цього року 
зростання в роздрібній торгівлі та виробництві одягу дещо сповільниться. Під 
тиском – такі великі бренди, як Gap та Banana Republic.  

5. За високу інфляцію будуть розплачуватися споживачі. Споживачі 
можуть мати справу зі зростанням цін на тлі високої інфляції. У США, за 
даними Бюро статистики праці, споживчі ціни зросли майже на 7 %. А за 
даними індексу цифрових цін Adobe, в Інтернеті ціни зростали протягом 18 
місяців поспіль. Якщо зростання цін продовжиться, споживачі все частіше 
користуватимуться альтернативними кредитними програмами, що вплине на 
весь сектор роздрібної торгівлі.  

6. Рітейлери зароблятимуть на своїх сервісах. Торговельні компанії 
продовжать диверсифікувати свою діяльність, відкриваючи нові джерела 
доходу, у тому числі доставку товарів для сторонніх компаній, здачу площ під 
пункти видачі товарів та пропонуючи покупцям підписки на знижки та 
додаткові послуги. Одночасно продовжує зростати популярність формату 
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безкасового обслуговування. Так, Amazon вже минулого року почала продавати 
свої технології стороннім рітейлерам.  

7. Бренди шукатимуть баланс між оптовими та роздрібними продажами. 
Провідні рітейлери у 2022 році продовжать шукати ідеальний баланс 
співвідношення оптових продажів з реалізацією товарів за моделлю прямої 
взаємодії зі споживачем. На глобальному ринку останнім часом все більшого 
значення прямим продажам приділяють спортивні гіганти Nike, Adidas і Under 
Armour. Одночасно, бренди знаходять переваги в розширенні через оптових 
партнерів на додаток до власних магазинів та он-лайн-каналів збуту. 
Очікується, що зрушення в обох напрямках продовжаться і 2022 року.  

8. Магазини продовжать еволюціонувати. В останні роки рітейлери 
стрімко скорочували свою присутність у фізичному роздробі. Так, у 2019 році 
було оголошено про закриття близько 9 тис. магазинів у США, а у 2020 році 
деякі рітейлери вирішили не відкривати магазини, що закрилися в пандемію. 
2021 рік був іншим – великі бренди почали переосмислювати значення та 
концепцію магазинів, змінювати їхні локації та ставати ближче до споживачів. 
Нові формати пробують як розкішні Macy’s та Bloomingdale’s, так і 
дискаунтери на кшталт Dollar General.  

9. Власні торгові марки (ВТМ) продовжують розширювати свою 
присутність на ринку. Минули роки, коли рітейлери прикріплювали свої бренди 
виключно до дешевих, простих та низькоякісних товарів ВТМ. Сьогодні 
компанії прагнуть також розглядати бренди ВТМ як прибутковий двигун 
зростання, що дозволяє їм захопити більшу частку ринку. Найбільші рітейлери 
активно нарощують портфель своїх брендів, зокрема, й в непродуктовому 
сегменті. Приватні марки стають все популярнішими серед споживачів.  

10. Оновлення iOs може підірвати маркетингові стратегії ритейлерів. З 
виходом оновлення iOS 14.5 від Apple рітейлери зіткнулися з множинними 
проблемами через те, що програми зобов’язали запитувати користувачів 
дозволу на відстеження та доступ до реклами. Особливо багато проблем додало 
брендам, орієнтованим на прямі комунікації зі споживачем. У 2022 році багато 
хто з них змушений буде шукати нові маркетингові канали, які принесуть 
більше прибутку. Серед них: електронна пошта, SMS, друкована реклама [1]. 
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Сучасний процес економічної інтеграції України у світову економіку та 

ринок Європейського Союзу демонструє наявність низки проблем в організації 
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міжнародного товарообміну. Це проявляється і через перешкоди, що виникають 
у суб’єктів господарювання в сільському господарстві.  

Першим кроком до вирішення проблеми стало підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, однією з ключових цілей якої було стимулювання експорту 
продукції вітчизняного аграрного сектору – провідної ланки національної 
економіки. Вона передбачила створення зони вільної торгівлі як потужного 
важеля нарощування експортного потенціалу та стимулювання зовнішньої 
торгівлі нашої держави сільськогосподарською продукцією та продовольчими 
товарами. Але в українських аграріїв виникли нові проблеми, зумовлені 
відсутністю диверсифікації експорту та посиленням конкуренції з боку 
західноєвропейських агровиробників, що актуалізує вивчення чинників і 
передумов диверсифікації українського аграрного експорту на європейський 
ринок. 

Вагому роль у сучасній ситуації відіграє домінування в аграрному секторі 
України агрохолдингів, які керуються власною економічною поведінкою, що 
робить їх фактичними антагоністами фермерських господарств, на які 
спирається сільськогосподарське виробництво країн-членів ЄС. Агрохолдинги 
розпоряджаються практично половиною всіх земель сільськогосподарського 
призначення у державі, серед яких – найбільш родючі ґрунти Центральної, 
Південної та Південно-Східної України. Кожен з них акумулює від 50 до 500 
тис. га, концентруючись на виробництві обмеженого кола сільгоспкультур, що 
знижує ефективність використання експортного потенціалу сільського 
господарства України. 

Агрохолдинги успішно використовують своє монопольне становище на 
внутрішньому ринку, не допускають конкуренції з боку дрібних 
сільгоспвиробників, насамперед, фермерських господарств, унеможливлюють 
швидкий інноваційний розвиток українського сільського господарства навіть в 
умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС. Цим можна пояснити і відсутність 
зрушень у структурі сільськогосподарського виробництва України, динаміці 
експорту аграрної продукції (табл. 1).  

Вивчення статистичних даних свідчить про превалювання в експорті 
зернових культур, частка яких досягає майже половини всього обсягу експорту 
сільськогосподарської продукції: у 2020 році – 42,4 %, що на 2,7 % більше рівня 
2016 року. Зауважимо, що урожайність зернових і зернобобових в Україні 
майже удвічі нижче, ніж у Франції та Німеччині, поступається Великобританії, 
Італії та Угорщині. Це мало б спонукати агрофірми до часткової переорієнтації 
виробництва на інші культури. Варто було б розглянути товарні позиції, які за 
досліджуваний період мають найбільші показники динаміки. Група товарів 
«М’ясо та їстівні субпродукти» має найвищий темп росту – 168 % порівняно з 
базовим періодом, а частка в експорті становить лише 2,6 %. Обсяг експорту 
«Їстівних плодів та горіхів» зріс на 60,9 %, частка – залишилася незмінною на 
рівні 1 %. Категорія «Молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний 
мед» за останні 5 років втратили 0,2 % частки в експорті сільськогосподарської 
продукції при збільшенні обсягу експорту на 29 %. 



522 
 

Таблиця 1 
Структура експорту сільськогосподарської продукії України у 2016 та 

2020 роках (побудовано за [1]) 
(млн дол. США) 

Групи товарів 2016 
рік 

Частка в 
загальному 
обсязі, % 

2020 
рік 

Частка в 
загальному 
обсязі, % 

Темп 
зміни, 

% 

Зміна 
частки, 

% 
02 м’ясо та їстівні 
субпродукти 387,8 2,5 652,1 2,9 168,2 0,4 

04 молоко та молочні 
продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

330,5 2,2 426,5 1,9 129,0 -0,2 

08 їстівні плоди та горіхи 148,2 1,0 238,4 1,1 160,9 0,1 
10 зерновi культури 6073,9 39,7 9410,7 42,4 154,9 2,7 
15 жири та олії тваринного 
або рослинного походження  3963 25,9 5746,9 25,9 145,0 0,0 

17 цукор і кондитерські 
вироби з цукру 352 2,3 250,3 1,1 71,1 -1,2 

19 готові продукти із зерна  212,5 1,4 313,1 1,4 147,3 0,0 
23 залишки і відходи 
харчової промисловості 983,0 6,4 1576,5 7,1 160,4 0,7 

Інше 2830,8 18,5 3564,8 16,1 125,9 -2,5 
Продукти рослинного та 
тваринного походження 15281,7 100,0 22179,3 100,0 145,1 - 

 
Диверсифікація експорту агропродовольчої продукції України пов’язана з 

успішним вирішенням в країні проблем підтримки фермерства як основної 
ланки конкурентоспроможного вітчизняного аграрного виробництва: за 
фінансової підтримки цей сектор активізує сільськогосподарську кооперацію та 
диверсифікацію експортних поставок аграрної продукції на зовнішній ринок. 
Важливо створити сучасну маркетингову, транспортно-логістичну та 
інформаційну інфраструктури аграрного ринку України. Поліпшення 
інвестиційного клімату дозволить сформувати аграрні кластери та 
агротехнопарки, орієнтовані на трансфер сучасних технологій 
сільськогосподарського виробництва на український ринок та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції. 

Слід лібералізувати низку процедур, пов’язаних із реєстрацією договорів 
агролізингу, ліцензуванням виробництва електроенергії для власних потреб, 
реєстрацією сільгосптехніки, регулюванням факторингових операцій, 
оподаткуванням доходів сільськогосподарських кооперативів, оформленням 
сезонних працівників, що дозволить посилити фінансову спроможність дрібних 
сільгоспвиробників, які локалізовані переважно у прикордонних з ЄС регіонах 
України. Це стимулюватиме диверсифікацію експорту аграрної продукції за 
рахунок розвитку прикордонної торгівлі сільгосппродукцією [2]. 

Державна політики в аграрному секторі повинна сприяти формуванню 
підґрунтя для реалізації інвестиційних проєктів, зокрема, за участю іноземного 
капіталу, які забезпечуватимуть диверсифікацію вітчизняного експорту 
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аграрної продукції на основі створення спільних підприємств із партнерами з 
країн ЄС.  
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ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Сучасні підприємства України функціонують в умовах нестабільного, 
мінливого зовнішнього середовища. У ХХІ столітті кожен суб’єкт 
господарювання зустрівся із складним випробуванням – пандемією Covid-19. 
Ресторанний бізнес із початком пандемії був вимушений призупинити свою 
роботу. До запровадження карантинних обмежень підприємства ресторанного 
господарства були не готові, багато з них понесли величезні збитки. Кількість 
функціонуючих підприємств ресторанного господарствав у перший місяць 
запровадження «локдауну» скоротилася на 66 %, а товарооборот зменшився на 
79 % [4]. Навіть після відновлення роботи цих підприємств рівень відвідування 
споживачами не відновився до передкарантинних показників. Причиною цього 
стали як фінансові фактори, що полягають у зменшенні купівельної 
спроможності  споживачів, так і психологічні – побоювання через можливість 
зараження коронавірусом Covid-19 [2, с. 41].   

В таких непростих умовах важливе значення має ефективне оперативне 
управління підприємством, що дає можливість динамічно реагувати на зміни в 
зовнішньому середовищі. 

З метою кращого розуміння поняття «оперативне управління» необхідно 
навести його визначення. У Тлумачному словнику економіста оперативне 
управління визначено як «управління поточними діями, що поєднує оперативне 
планування, оперативний облік, оперативний контроль» [3, с. 202]. Вітчизняна 
учена Н. Гой характеризує оперативне управління як «систему методів 
управління, організаційних форм і техніко-економічних розрахунків, 
спрямованих на конкретизацію поточних прогнозів і планів, доведення заданих 
показників до кожного виконавця й контроль за їх виконанням на основі вже 
існуючої стратегічної позиції підприємства» [1, с. 57]. Спираючись на ці 
визначення, ми вважаємо, що саме оперативне управління діяльністю 
підприємства ресторанного господарства дає можливість йому ефективно діяти 
в умовах невизначеності та кризових умовах, спричинених пандемією Covid-19.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://old.niss.gov.ua/content/articles/files/diversifikasia_eksportu-184b6.pdf
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Для здійснення ефективного оперативного управління керівництву 
підприємства ресторанного господарства необхідно, перш за все, визначити 
мету діяльності. Основна мета діяльності підприємства полягає в «задоволенні 
потреб споживачів при ефективному і раціональному використанні власних 
ресурсів з метою забезпечення конкурентоспроможності та формування 
позитивного іміджу» [5, с. 205]. Для досягнення цієї мети керівництву 
підприємства ресторанного господарства необхідно переглянути eфeктивнiсть 
бiзнес-прoцесiв, щоб гнучко адаптувати їх до таких умов діяльності. Заходи, що 
дадуть можливість ефективно функціонувати підприємству в умовах пандемії, 
наведені на рис. 1.  

 

Рис. 1. Заходи, впровадження яких дасть можливість ефективно функціонувати 
підприємству ресторанного господарства в умовах пандемії [2, с. 42] 

 
На рис. 1 показано, що для забезпечення ефективності оперативного 

управління діяльністю підприємства ресторанного господарства необхідно 
змінювати не лише формат роботи зі споживачами, але й формат роботи з 
персоналом. Зокрема, це стосується впровадження он-лайн-технологій у 
рекрутинг, навчання персоналу. Щодо формату роботи із споживачами, то 
окрім програм лояльності для споживачів та просування підприємства за 
допомогою таргетингової реклами, потрібно зосередити увагу на створенні 
безпечних умов, які можна забезпечити, впровадивши систему HACCP. 

У зв’язку із зниженням рівня відвідуваності споживачами необхідно 
змістити акцент із процесу обслуговування на процес виробництва 
напівфабрикатів та їх доставки до споживачів. Такі заходи дадуть можливість 
оперативно перeoрієнтувaтися нa нoвий фoрмат взаємодії зі споживачами в 
умовах пандемії.   

Таким чином, в умовах пандемії кожному підприємству ресторанного 
господарства важливо правильно організувати систему оперативного 
управління діяльністю підприємства. 
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КОНЦЕПЦІЯ DARK KITCHEN ЯК  ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА 

ПРИБУТКОВІСТЬ РЕСТОРАНУ 
 
Зі зміною глобальних методів управління дистрибуцією та економічною 

ефективністю підприємства і як реакція на світову пандемічну катастрофу все 
більш перманентним стає повсемісне використання діджитал-технологій та 
нових методів взаємодії зі споживачем. Одним із  нових для українського 
ресторанного бізнесу є метод продажу кулінарної продукції – Dark Kitchen 
(дарк кітчен). Застосування даної концепції спроможне стати ефективним 
інструментом зростання прибутковості суб’єкта ресторанного бізнесу.  

Зважаючи на те, що метою будь-якого бізнесу є прибутковість, ця 
проблема є предметом досліджень. Теоретичні та практичні засади впливу на 
підвищення прибутковості бізнесу розкрили українські та зарубіжні вчені, 
серед яких: Блонська В. І., Гетьман О. О., Клименко С. М., Пасічник В. Г., 
Чорна Л. О., Сміт А., Маркс К., Котлер Ф. Недостатня обізнаність у 
модернізованих заходах є основоположним рушієм до нових досліджень у 
даній сфері.  

Метою роботи є обгрунтування особливостей концепції Dark Kitchen, її 
переваг для великого та малого бізнесу, а також найбільш значимих недоліків, 
пов’язаних із оптимізацією витрат суб’єкта ресторанного бізнесу.  

Трансформація бізнесу є логічною складовою сучасного підприємства, 
адже постійно зазнає впливу від мікро- та макроекономічних змін до 
міжнародних явищ. Для закладів ресторанного господарств таким явищем 
наразі є загальносвітовий тренд розвитку food-tech. Під даним терміном 
розуміють інтеграцію та трансформацію цифрових технологій у процеси 
приготування, продажу та доставки їжі. Один із аспектів тренду – 
персоналізація їжі, що знайшло сучасне відображення у «дарк кітчен». Основа 
цієї концепції полягає  у пропозиції споживачам страв ресторану «на виніс», 
причому організація цієї діяльності потребує лише наявності кухні закладу та 
роботу зі службами доставки і повністю виключає наявність зали для 
споживачів. Така діяльність почала набувати популярності в українському 

https://conf.ztu.edu.ua/formuvannya-efektyvnoyi-modeli-rozvytku-pidpryyemstva-v-umovah-rynkovoyi-ekonomiky-24-25-lystopada-2016-r/
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бізнес-просторі саме з кінця 2019 року, коли й було відкрито у місті Києві 
перший заклад такого типу, що називається «Кухня» [1].  

Перш за все, для даної діяльності із найвагоміших економічних факторів є 
зменшення витрат на  організацію та утримання закладу [2]. Менша кількість 
персоналу та оптимізація операційних витрат заощаджує фінанси суб’єкта 
бізнесу. Ресторан потребує значно меншу кількість орендної площі через 
потребу лише у кухонних та технічних приміщеннях. Заклад, що працює лише 
на виніс, має плідну співпрацю із компаніями доставки і цим економічно 
впливає на зростання супутньої сфери  [3].   

Великим мережам додаткове використання «дарк кітчен» допомагає 
впоратись із навантаженням у пікові години та не втратити при цьому гостей. 
Висока впізнаваність бренду працює опціонно як самореклама і не потребує 
значних фінансових активів для розробки нової маркетингової стратегії. Також, 
при повному діджитал-функціонуванні є простішим збирати аналітичні дані і 
вводити нові стратегії функціонування.  

Проте, даний вид ресторанного бізнесу має свої недоліки. Для нових 
підприємств або малих мереж використання окремо чи додатково «дарк кітчен» 
не є доцільним через інший більш глобальний та масштабний маркетинговий 
вплив, що потребує постійного фінансового забезпечення.  Наступним мінусом 
є  повна залежність від справного функціонування усіх додатків та технічного 
устаткування, який стає єдиним каналом збуту.    

І одним із найважливіших недоліків є відсутність сутності гостинності. 
Гість має уявлення лише про їжу, через що життєвий цикл відносин із гостем є 
нестабільним і може швидко розвиватися від стадії зародження до стадії 
занепаду. Через брак спілкування із персоналом важко переконати гостя у 
придбанні додаткової одиниці товару чи послуги та розширенні чеку. 

Пропри зазначені переваги для власників закладу, також варто зазначити 
базові погляди на плюси та мінуси користування адаптованим форматом 
ресторану Dark Kitchen (табл. 1).  

Таблиця 1 
Переваги та недоліки використання концепції Dark Kitchen 

суб’єктами ресторанного бізнесу 
Переваги Недоліки 

- Швидкість обробки замовлення 
- Персоналізоване приготування страв та 
надання закладом індивідуального 
дієтичного харчування 
- Відсутність черг та тривалого очікування 
- Отримання якісного продукту за нижчу 
вартість 

- Відсутність живої комунікації з персоналом 
- Теоретичне уявлення про заклад 
- Можлива наявність обмежень щодо 
мінімальної суми замовлення 
- Відсутність місця для зустрічі із друзями у 
порівнянні зі звичайним форматом ресторану 

 
Отже, прогресивний розвиток ресторанного бізнесу потребує цифрових 

змін та своєчасного введення нових інноваційних форматів та концепцій 
функціонування. Проте, варто зазначити, що доцільність різних методів під час 
одного періоду може втратити свою економічну привабливість під час більш 
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сприятливого, тому варто здійснювати пошуки найоптимальніших напрямів 
діяльності. Такі заходи сприятимуть зростанню прибутковості суб’єктів 
ресторанного бізнесу. 
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РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОДАЖІВ  

У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Організація діяльності суб’єктів господарювання в будь-якій сфері за умов 
невизначеності конкурентного середовища пов’язана з різними ризиками. Для 
торговельного підприємства, діяльність якого вирізняється специфічністю 
порівняно з іншими сферами, ризиковим є кожен елемент торгово-
технологічного процесу, яким потрібно управляти.  

В науковій літературі запропоновано різні підходи до визначення ризик-
орієнтованого менеджменту. Так, за [1] ця категорія розглядається як напрям і 
спосіб залучення грошових ресурсів для досягнення цілей діяльності, 
поставлених за узгодженості з ризик-апетитом. За [2] ризик-орієнтоване 
управління пов’язане з виділенням критерію ризикостійкості для досягнення 
безпечності діяльності підприємства. У [3] акцент поставлено на управління 
ризиками як програму передбачення та нейтралізації негативних фінансових 
наслідків та їх профілактики. 

За нашим міркуванням, ефективне управління системою продажів у 
торговельних підприємствах являє собою, у тому числі, сукупність компетенцій 
менеджменту щодо визначення виду та попередження ризиків втрати 
очікуваного зиску від виконання соціально-економічних функцій для 
подальшої підтримки дієвого механізму функціонування у взаємозв’язку з 
зовнішнім середовищем на підгрунті кількісного і якісного оцінювання 
результатів діяльності.  

Для визначення видів ризиків в торгівлі м’ясними виробами слід 
розглянути можливі їх варіанти. Загальноприйнято, що внутрішніми чинниками 
функціонування торговельного підприємства є постачальники, посередники, 
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https://content.e-schools.info/tkhtt/library/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021.pdf
https://content.e-schools.info/tkhtt/library/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021.pdf
https://www.mapic-food.com/content/dam/sitebuilder/rm/mapic-food/pdf/Dark-Kitchens-WP-FINAL.pdf
https://www.mapic-food.com/content/dam/sitebuilder/rm/mapic-food/pdf/Dark-Kitchens-WP-FINAL.pdf


528 
 

клієнти, конкуренти. У ланцюгу взаємозв’язку з ними виникають об’єктивні й 
суб’єктивні ризики, пов’язані з просуванням м’ясних виробів від процесу 
транспортування, що починається після етапу оформлення замовлення, до 
продажів кінцевому споживачу. За цією позицією в м’ясному маркеті можна 
виділити найбільш суттєвий ризик, пов’язаний з псуванням м’ясних виробів 
через їх специфічні фізико-хімічні властивості. Звичайно, є норми природного 
убутку, але вже сама його наявність впливає на зниження фінансових 
результатів, а також брак товарів, які потрібно реалізовувати споживачу, і час 
для поповнення такої нестачі в товарному портфелі.  

Інша група ризиків виникає під час транспортування м’ясних виробів, коли 
може виникнути ситуація, за якою у разі недотримання вимог перевезення 
м’яса вантажоперевізником або виникнення форс-мажорних обставин псується 
продукція. Можливим є комерційний ризик у разі невиконання партнерами 
договірних зобов’язань. Обсяг продажів залежить від коливання цін і курсу 
валюти, що теж є суттєвим ризиком через інфляційні процеси. Не менш 
значними для торгівлі є організаційно-управлінські ризики, виникнення яких 
пов’язано з персоналом або організацією роботи окремих підрозділів 
підприємства. 

Таким чином, впровадження ризик-орієнтованого управління на 
підприємствах сфери торгівлі є вимогою часу, без чого неможливо здійснювати 
ефективні продажі й забезпечувати запити споживачів та фінансові результати 
діяльності за впливу чинників мінливого середовища. 
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СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVІD-19 
 
Пандемія коронавірусу обрушилася на всі сфери національної економіки, 

зокрема, й індустрію гостинності. Проте, власники готелів могли використати 
паузу, викликану карантином, з користю для власної підприємницької 
діяльності за умови, що структури державної влади та банки нададуть їм 
підтримку. 

Спалах коронавірусу став неприємним та несподіваним ударом для 
національного готельного ринку. Саме 2020 р. мав стати дуже успішним для 
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готельєрів, проте, скасування масштабних заходів, наприклад, Євро-2020, та 
запровадження карантину поставили цей бізнес під удар. Згідно з висновками 
аналітиків [2], за підсумками першого кварталу завантаження окремих готелів 
склало 12-18 % проти 53 % роком раніше. У містах обласного підпорядкування 
заповнюваність була на рівні 15 % проти 66 %, як очікувалося спочатку. За 
найскромнішими підрахунками, втрати українських готелів за перші два 
квартали 2021 року склали приблизно 110-120 млн дол. США [4]. 

Ситуація ускладнюється тим, що поки що ніхто не знає, скільки триватиме 
ізоляція і коли відновиться потік гостей після її закінчення. Навіть якщо 
пандемію вдасться швидко зупинити, ринок не зможе швидко відіграти 
фінансових та інших втрат. Як мінімум ще два-три місяці після закінчення 
карантину люди утримуватимуться від подорожей. 

Зараз із упевненістю можна говорити лише про наступне – 2021 р. є 
найскладнішим для сфери готельного підприємництва. Йдеться лише про те, 
щоб зберегти у найбільш працездатному стані і саму інфраструктуру та об’єкти 
готельного господарства. Тобто вийти, як іноді кажуть, «в нуль» уже здається 
гарною стратегією. 

Перехід на карантин змушує готельєрів закриватися на консервацію, 
розривати термінові трудові угоди та перерозподіляти функціонал. Ситуація 
складна та незвична. Готелі вибирають стратегію максимального зниження 
можливих витрат. У житті готелів без гостей настає затяжна пауза, яку можна 
використовувати для внутрішніх змін. Власники готелів в Україні – не лише 
національних та міжнародних мереж, а й незалежних готельних об’єктів – ще 
до спалаху коронавірусу планували проводити реновацію, створюючи для 
цього необхідні резерви. 

З усіх засобів розміщення в Україні четверта частина належить до будівель 
радянського періоду (санаторії, пансіонати, бази відпочинку). Серед них – 
велика кількість готелів та здравниць в анексованому Криму, багато з яких не 
проходили реновацію по 10-20 років і до яких, на сьогодні, безпосереднього 
доступу держави практично немає. Тому за відсутності гостей процес реновації 
та реконструкції для готелів може стати напрямком, куди можна розподілити 
ресурси, що вивільнилися, і час, враховуючи той факт, що такі роботи 
займають від шести до десяти місяців. Якщо провести реновацію готелів під час 
карантину, то можна уникнути значних труднощів при таких роботах в готелі з 
гостями і після закінчення пандемії вийти на ринок в оновленому форматі, 
маючи конкурентні переваги. 

Великий плюс – це можливість зберегти робочі місця. Значну частину 
робіт (розробка архітектурного проєкту, дизайн-проєкт, проєкт інженерії, 
вентиляції та кондиціювання) можна виконувати за умов віддаленого доступу 
без порушення карантину. В Україні є професійні компанії, здатні виконувати 
подібні роботи, що дає шанс для оновлення готельних об’єктів. 

Реновація готелів – це можливість завантажити виробництва національних 
компаній-постачальників і цим підтримати малий та середній бізнес суміжних 
галузей, скоротити витрати з допомогою роботи з національними товарами 
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(незалежність від зростання курсу валюти), шанс зберегти кваліфікований 
персонал. Підсумок реконструкції чи реновації – оновлений готельний об’єкт, 
готовий до прийому гостей, потік яких поступово відновлюватиметься після 
карантину та спаду пандемії. 

Бізнес також чекає на підтримку банків та влади, оскільки проведення 
реконструкції та реновації в умовах відсутності прибутку неможливе без 
всебічної підтримки уряду та фінансових інститутів. На сьогодні влада зволікає 
з підтримкою готельної галузі. Наразі відлік можливостей йде вже не на місяці, 
а на тижні та дні. Раніше влада озвучила заяви про те, що поки що не необхідно 
вводити повний пакет пільг, про що просили великі гравці ринку сфери 
гостинності. Максимум, про що може йти зараз – відтермінування від виплат 
ПДВ на три-чотири місяці, продовження податкових канікул та субсидування 
кредитних ставок терміном принаймні до одного року. Це лише мала частина 
тих необхідних заходів для порятунку та пом’якшення економічного удару від 
коронавірусу, яких потребує індустрія гостинності. Якщо підтримки не буде, 
розпочнеться хвиля банкрутств, звільнень та загальна стагнація галузі. 

Готельний бізнес зараз чекає від уряду наступних кроків: 
− звільнення від виплати страхових внесків; 
− відшкодування оплати праці; 
− виділення позик на операційні витрати, які вкрай потрібні в цих умовах; 
− погашення відсотків за кредитами; 
− значного зниження або взагалі скасування ставки ПДВ; 
− канікул зі сплати комунальних платежів; 
− відстрочення або скасування сплати земельного та майнового податків 

за 2019-21 рр.; 
− продовження дозволів іноземцям, які збиралися відвідати територію 

держави до початку пандемії; 
− запровадження мораторію на планові перевірки контролюючими 

органами. 
Підприємці сфери гостинності чекають від органів державної влади 

допомоги у діалозі з банками у питаннях виділення необхідних коштів із 
мінімальною чи нульовою ставкою або надання кредитних канікул. Без 
позикового фінансування проведення будь-яких серйозних реноваційних робіт 
буде неможливим. 

Пандемія серйозно вплинула на індустрію готельної нерухомості. Зараз 
спостерігається зміна кон’юнктури ринку – готелі намагаються адаптуватися до 
ситуації, що змінюється, змінюють свій формат і сервіс для того, щоб зробити 
перебування гостей максимально безпечним. При цьому після стабілізації 
ситуації багато підприємств готельної галузі збережуть введені ними зараз 
додаткові функції і, таким чином, зроблять цей сегмент більш сучасним та 
актуалізованим. 

Сьогодні багато готельних мереж вже продумують способи, як зробити 
операційні процеси більш безпечними, цифровими та технологічними. Якихось 
глобальних змін у проєктуванні готелів або громадських зон усередині них, 
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наприклад, збільшення площі номерів чи ресторанів, не варто очікувати. А 
завдання підвищення безпеки перебування постояльців у готелі та за 
допомогою технологій скоротити, мінімізувати або виключити зовсім контакти 
гостей з персоналом чи іншими постояльцями стає справді дуже актуальним. 

Так, наприклад, у номерах передбачається встановлення більшої кількості 
цифрових приладів, що дозволяють гостям зв’язатися з будь-якою службою 
готелю. Швидше за все, з номерів зникнуть каталоги, меню, рекламні буклети – 
все це перейде в цифровий формат, щоб дотримуватися заходів безпеки. У 
готелях можуть з’явитись спеціальні датчики, які вибірково вимірюють 
температуру тіла постояльців. 

Можливо, буде обладнано кімнати або додаткові приміщення для 
дезінфекції транспорту, людей, продуктів, посилок, які потрапляють на 
територію готелю. Будуть підвищені вимоги до прибирання номерів та 
громадських просторів, очищення вентиляційних систем. У поточній ситуації 
готелі намагатимуться зберегти всі раніше вигадані фішки для соціалізації 
клієнтів (місця зустрічей у барах, холах, де проводяться концерти, виставки та 
ін.), але при цьому зробити їх максимально безпечними для всіх. 

Процес відновлення готельного сегмента багато в чому залежатиме від 
тривалості та суворості обмежувальних заходів, а також від термінів відкриття 
кордонів та відновлення міжнародних рейсів. Цього року представники 
підприємств сфери гостинності роблять ставку виключно на внутрішній 
туризм, оскільки у найближчій перспективі не варто очікувати на повернення 
туристів з Європи та Сходу [1; 5]. 

Спираючись на викладене вище, можна стверджувати, що для кожної 
країни є вкрай актуальною необхідність вживання низки заходів щодо 
мінімізації наслідків карантинних обмежень на діяльність підприємств сфери 
гостинності. У рамках цього дослідження підкреслюємо важливу тезу, що 
головним критерієм відновлення цієї сфери має бути досягнення оптимального 
балансу між питаннями безпеки, охорони здоров’я та економічними інтересами. 
І хоча влітку 2021 року країни ЄС (що мали динаміку покращення 
епідеміологічної ситуації та при збереженні всіх необхідних заходів безпеки 
для охорони здоров’я) відкривали свої кордони та знімали обмеження на 
пересування, це не призвело до відновлення колишнього рівня туристичних 
потоків. Як зазначається у дослідженні [3], вакцинація та медичні препарати, на 
жаль, «... дають невелику надію на відновлення економіки у короткостроковій 
перспективі, особливо щодо подорожей та туризму». 

На нашу думку, предметом подальших досліджень можуть виступати 
обґрунтування цифрової трансформації процесів функціонування сфери 
гостинності як одного з напрямків її стабілізації в кризових умовах та умовах 
пандемій. 
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Недивлячись на індустріально-аграрний характер національної економіки 
України, торгівля формує найбільшу частку ВВП серед всіх видів економічної 
діяльності. Її розмір, за інформацією Державної  служби статистики України, 
складає більше 13 % [1].  

Зрозуміло, що швидкий обіг коштів та невисокі вхідні бар’єри  
стимулюють постійне збільшення кількості гравців у сфері торгівлі. Але 
необхідно зазначити, що саме для торгівлі характерним є найбільший ступінь 
конкурентної боротьби.   

До числа основних факторів конкурентоспроможності торговельного 
підприємства відноситься ефективне управління його товарооборотом. Ми 
виходимо з того, що безпосередньо реалізація визначеного обсягу товарів 
формує умови для отримання запланованого обсягу доходу та прибутку і 
закладає підвалини для досягнення стратегічних цілей діяльності 
підприємницької структури. На основі аналізу змісту досліджень проблем 
забезпечення ефективного управління товарооборотом торговельних 
підприємств визначено основні змістові елементи поняття (рис. 1). 

Однією з особливостей сучасного періоду розвитку соціально-економічних 
відносин виступає їх збільшена мінливість. В умовах формування 
інформаційного суспільства і постіндустріальної трансформації економіки 
розширюються можливості матеріального виробництва, збільшується кількість 
можливих каналів збуту товарів та послуг, але, одночасно, збільшується ступінь 
конкурентної боротьби, зростають вимоги до інноваційності товарів. Саме 
розширене використання інформаційно-комунікаційних технологій, на думку 
сучасних вчених-економістів, спричиняє вирішальний трансформуючий вплив 
на економічні процеси, додаючи їм характеристик мінливості та 
непрогнозованості [2]. 

Процес управління товарооборотом є одним з головних елементів системи 
управління торговельним підприємством. Основною метою управління 

https://ntoukraine.org/
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товарооборотом є стале збільшення його обсягів на основі ефективного 
задоволення споживчого попиту та використання наявних ресурсів 
підприємства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Змістові елементи поняття «товарооборот» 
 
З урахуванням основної мети та задач будується процес управління 

товарооборотом на підприємстві, визначається конкретний зміст цього 
управління та послідовність його здійснення. Різні вчені трактують системи 
управління товарооборотом по-різному. На нашу думку, найбільш ефективними 
та наочними підходами до формування структури процесу управління 
товарооборотом є підходи Мазаракі А. А. та Бланка І. О. На наш погляд, ці два 
підходи слід використовувати у взаємозв’язку; виділяти найголовніше як в 
одному, так і в другому, в залежності від конкретної ситуації на конкретному 
підприємстві. Тобто будувати свою систему управління товарооборотом, 
базуючись на вже виведених методологічних підходах вчених-економістів.  

Зміст процесу управління товарооборотом, який обґрунтовується у 
дослідженнях Бланка І. О., передбачає наступну послідовність підпроцесів 
управлінського регулювання: 

– підпроцес оцінки та прогнозування кон’юнктури споживчого ринку; 
– підпроцес планування обсягу та структури реалізації товарів; 
– підпроцес нормування та планування товарних запасів; 
– підпроцес планування надходження та закупки товарів [3]. 
Модель процесу управління товарооборотом, пропонована Мазаракі А. А., 

складається з п’яти етапів. Перший етап передбачає формування інформаційної 
бази, що відображає кон’юнктуру ринку, на якому функціонує підприємство, та 
інтегрує її з сильними та слабкими сторонами його внутрішнього середовища. 
Другий етап передбачає проведення аналізу стану реалізації товарів 
підприємством та визначення можливостей подальшого зростання обсягу 
товарообороту. Третій етап управління товарооборотом передбачає 
формулювання цілей для подальшого розвитку товарообороту підприємства. В 

Система відносин 
товарно-грошового 

обміну 

Продаж товарів 
споживачам 

підприємствами торгівлі 

Система зворотного 
зв’язку між споживачами 

та виробниками 

Об’єкт процесу 
управлінського 
регулювання 

Кількісний показник 
суми продажів товарів 

Задоволення потреб 
споживачів в обмін на 

грошові кошти 

Здійснюється у різних 
видах і формах 

виходу на ринок 

 
ТОВАРООБОРОТ 

Зміст діяльності 
торговельних 
підприємств 



534 
 

межах цього етапу розробляється асортиментна стратегія товарообороту, що 
формується в залежності від визначених факторів та умов розвитку. Четвертий 
етап управління товарооборотом передбачає визначення цільових показників 
обсягу і структури товарообороту на наступний господарський період. П’ятий 
етап процесу управління товарооборотом передбачає виконання традиційної 
функції контролю, за якої отримані результати порівнюються з встановленими 
завданнями. За результатами контрольних вимірювань у план розвитку 
товарообороту можуть бути внесені зміни щодо обсягів або товарної структури 
[4]. 

Незаперечною управлінською істиною є залежність управлінських завдань 
від кон’юнктури зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін об’єкту 
управління. Підпорядкованість господарської діяльності підприємницьких 
структур принципу максимізації прибутку обумовлює загальне спрямування 
управлінського процесу до його оптимізації на загальному та функціональному 
рівнях. 

Поняття «оптимізація» походить від англійського optimum, що означає 
«найкращий з можливих варіантів». Оптимізація в управлінні передбачає 
встановлення завдань, за умов досягнення яких, підприємство отримуватиме 
найбільший можливий економічний ефект. Синергія правильно 
сформульованих управлінських завдань та планів щодо їх досягнення є 
запорукою успішності бізнесу. 

 Оптимізація товарообороту торговельного підприємства завжди пов’язана 
із завданнями збільшення його обсягів та рентабельності продажів. За 
відповідних організаційно-управлінських орієнтирів основними напрямами 
оптимізації діяльності торговельного підприємства у сфері управління 
товарооборотом мають бути: 

– планування асортиментної структури товарообороту на основі вивчення 
специфіки (у тому числі сезонної) попиту покупців на конкретні групи товарів; 

– планування товарних запасів з огляду на визначення номенклатури груп 
товарів, які користуються найбільшим попитом та пріоритетна закупівля цих 
товарів; 

– виключення з асортименту товарів, які характеризуються обмеженим  
попитом; 

– планування поставки товарів на основі аналізу ринку постачальників, 
оцінюючи їх за критеріями «ціна-якість», торгова марка, додаткові послуги, 
способи оплати (наявність товарного кредиту) та ін.; 

– посилення оперативного аналізу виконання плану з товарообороту і 
визначення причини невідповідностей; 

– своєчасне корегування плану товарообороту, постачання товарних 
запасів, а також змін цінової політики в залежності від змін кон’юнктури 
ринку; 

– стимулювання купівельної активності (лояльність) споживачів, на основі 
використання знижок та інших промо-акцій; 
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– забезпечення належного рівня культури обслуговування покупців та 
постійного його вдосконалення, запровадження нових послуг та кращих умов 
перебування у магазині; 

– оптимізація управління товарними запасами на основі впровадження 
концепції співпраці з постачальниками «точну у строк»; 

– збільшення реклами у соціальних мережах, створення електронного 
магазину, організація доставки покупок за он-лайн-замовленнями. 

Підвищення ефективності управління товарооборотом, перманентна 
управлінська мета, яка досягається засобами впровадження у практику 
управління принципів стандартів з якості серії ІSO 9000 [5].  

До засобів оптимізації управлінської активності за міжнародними 
стандартами з управління якістю відносяться наступні положення: 

– пріоритетна орієнтація на споживача, яка передбачає вибудовування 
ланцюга доданої вартості в умовах постійного зворотного зв’язку зі 
споживачами товарів та послуг; 

– постійне покращення організаційних і технологічних умов 
функціонування торговельного підприємства за принципами японської 
методики Кайзен; 

– відповідальне лідерство керівництва, яке має формалізувати цілі у сфері 
управління якістю в якості основних та спрямувати на їх досягнення 
організаційні ресурси; 

– процесний підхід до організації технологічних процесів, який 
передбачає алгоритмізацію діяльності працівників та встановлення 
контрольних точок вимірювання їх ефективності; 

– залучення працівників підприємства до вирішення проблем підвищення 
якості функціонування, заохочення робітників до активної професійної позиції; 

– перманентний контроль та оцінка ефективності системи управління 
товарооборотом торговельного підприємства. 

Під оцінкою ефективності процесу управління товарооборотом 
торговельного підприємства сучасні дослідники розуміють систематичний збір, 
відображення, аналіз та опрацювання даних спеціальними методами в різних 
аспектах виробничо-господарської діяльності підприємства. Оцінка 
ефективності – це функція, яка через інформацію пов’язує дослідників з 
ринками, споживачами, конкурентами, зі всіма елементами зовнішнього 
середовища та безпосереднього оточення. Методи оцінки ефективності 
пов’язані з прийняттям рішень у всіх аспектах управлінської діяльності. Вони 
знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів підприємства, 
його зовнішнього середовища в тих напрямках, які формують основу зростання 
прибутковості за рахунок збільшення частки продажів конкретного продукту на 
обраному ринку. 

До переліку показників ефективності управління товарооборотом 
відносяться: обсяг товарообороту, його динаміка, ритмічність товарообороту, 
рентабельність продажів, асортиментна структура, а також показники 
ефективності управління товарними запасами. 
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