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СЕКЦІЯ 1
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Introduction
Human resource management meets new challenges in practice and theory of management and
quality sciences every day. Just like a human being, the management of human resources is subject to
constant changes, continuous processes giving employees flexibility for everyday work. Human
resources are not only about treating them from the level of a holistic organization, but also a detailed
look that perceives the quality of an employee. In a person, one should perceive the value that he
brings to the organization. One of the detailed and qualitative views is the Man of Competitiveness
and the Behavioral Man, which can be an integrated form.
Human resource management - a synthetic approach
People are the most valuable resource of any organization, because they create the image of a given
organization, they are creative, entrepreneurial, have the opportunity to learn, improve their potential,
are the company‘s strategic resource and, like any strategic resource, they are a source of opportunities
and threats (Pocztowski 2003) . People management should aim at taking advantage of these
opportunities and reducing threats (Oczkowska 2014, pp. 11-30). Employees with their abilities,
knowledge, experience and motivation to work are the strongest differentiators for the company.
Having human resources requires proper management, such as soft management.
Man of Competitiveness - a conceptual view
Man and his role in the organization is indisputable both in the operational and strategic
development of a given individual (the existence of a man is the existence of an organization or a man
and his perspective). Man and his perspective show the source of successes and failures of the
organization. People in an organization should be viewed through the prism of quality and not the
number of employees. The quality of employees is the basis for formulating the pillars of
organizational development. The quality of an employee is the totality of his intellectual potential
along with the conditions created by the organization in which he works.
Behavioral Man - a conceptual view
Man, as a rational and intelligent being, provides all grounds for being the creator of the
organization. It is difficult to create a holistic picture that would capture every aspect of a human
being, would be a kind of compendium of knowledge about a human being. Therefore, presenting
through a given human prism is an easier task that can detail human activity in an organization. The
concept of the Behavioral Man (Leśniewski 2017, pp. 77–91) was born on the basis of behaviorism.
Each organization generates different situations and conditions that contribute to specific behaviors of
employees.
The concept of an integrated model of the Competitive-Behavioral Man
Human resource management can be shaped through the prism of the Competitive Man or the
Behavioral Man, but also through the integrated prism of the Competitive-Behavioral Man. A person
who is able to generate competitiveness factors by influencing another person fully fits into the
possibility of shaping a competitive advantage. The concept of the Competitive-Behavioral Man not
only supports the human resource management process, but also fits into soft management and soft
competitiveness.
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Summary
Shaping competitiveness in the conditions of the market economy is the basic process of
development of an organization (enterprise) subject to the laws of the market. The source of
competitiveness is man as the basic resource of the organization. The diligence in shaping the
competitiveness influences the competitive advantage of a given economic entity. Both
competitiveness and competitive advantage should be treated as an organisation‘s development
system.
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
АЛЕКСАНДРОВ О. В., магістр,
ЗАПОРОЖЕЦЬ Г. В., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ефективне управління персоналом, що в сучасних умовах є одним з найбільш важливих
чинників забезпечення й підвищення ефективності функціонування і розвитку вітчизняних
підприємств, може здійснюватися тільки на основі комплексного підходу, який передбачає
використання як матеріальних, так і нематеріальних способів підвищення зацікавленості
працівників у збільшенні якісних та кількісних результатів праці. Тому формування адекватних
сучасним умовам систем мотивації праці найманих працівників є на сьогодні не тільки
пріоритетним напрямом розробки практичних підприємницьких стратегій, але й однією з
найактуальніших наукових проблем.
В умовах формування нових механізмів господарювання, орієнтованих на ринкову економіку,
перед підприємствами виникає необхідність працювати по-новому, враховуючи закони й вимоги
ринку, опановуючи нові типи економічного мислення і поведінки, пристосовуючись до
мінливих ситуацій.
На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш ефективною є модель управління,
в якій людському чиннику відводиться провідна роль, у якій людина розглядається не тільки в
економічному аспекті, як чинник виробництва, але й як особа – у соціальному, для якої важливо
не просто працювати, а одержувати задоволення від роботи, свого становища в ієрархії
підприємства і в колективі, від контактів з керівництвом і працівниками.
У цих умовах особливого значення набуває ефективне мотиваційне управління персоналом,
що спонукає окремого працівника або групу працівників до досягнення ефективних результатів
праці, причому мотивація праці розглядається не стільки як процес стимулювання праці
людини, а як процес визнання її особистості, заслуг.
На думку авторів у [1], з метою підвищення схильності працівників до нематеріального і
матеріального впливу доцільно узагальнити та доповнити запропоновані в літературі
рекомендації щодо підвищення зацікавленості персоналу в ефективному виконанні своїх
функцій. До них автори відносять оплату за святкові дні, відпустки, дні тимчасової
непрацездатності, час перерви на відпочинок, на обід, додаткове пенсійне страхування,
страхування від нещасних випадків, допомогу в підвищенні рівня освіти, профпідготовку і
перепідготовку, участь у розподілі прибутків, придбання працівниками акцій, надання в
користування працівників об‘єктів відпочинку і розваг, надання допомоги у переїзді на нове
місце роботи, надання знижок на придбання продукції, що випускається підприємством.
Застосування мотивації для підвищення ефективності використання трудових ресурсів
вимагає уточнення її видів. Дослідження видів винагород, які застосовуються в управлінні
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персоналом на підприємствах України, результати проведених експертних опитувань, висвітлені
у літературі, обґрунтовують доцільність теоретичного виділення та практичного використання
певних видів мотивації за ознаками:
приналежністю до різних видів трудових ресурсів (мотивація реальних і потенційних
трудових ресурсів);
видом винагород і використовуваними методами (матеріальна і нематеріальна, тобто
морально-статусна мотивація);
спрямованістю дій (зовнішня і внутрішня мотивація).
Для кожного з етапів управління персоналом підприємства властиве використання певних
методів, прийомів і видів мотивації для стимулювання відповідних дій трудових працівників.
Крім мотивації персоналу на основних етапах управління ним, слід постійно здійснювати
стимулювання робітників до самовдосконалення, використовуючи системи преміювання і
надаючи можливість застосовувати в роботі особисті здібності [2, 3].
Визначення пріоритетних напрямів мотивації персоналу є основною умовою ефективного
виконання персоналом своїх трудових функцій. Для визначення переважних мотиваційних
програм доцільним є проведення опитування працівників підприємств з метою виявлення
найбільш вагомих чинників, які впливають на ефективність виконання трудових функцій.
Менеджери середнього рівня управління найбільшу перевагу віддають можливості
самовираження та участі в управлінні підприємством, найменшу – оплаті, пов‘язаній з
результатами праці та малій тривалості шляху до роботи.
Висока заробітна платня та достатня інформованість про стан підприємства є найбільш
значущими чинниками для менеджерів технічного рівня. Найменш значущі чинники для цієї
категорії персоналу – це можливість професійного зростання та додаткові пільги.
Що стосується фахівців, то найбільш значущими чинниками для них виступають можливість
самовираження і самостійність у виконанні робот, а найменш значущими – високий ступінь
відповідальності.
Для службовців чинниками, що чинять найбільший вплив на трудову поведінку, є висока
заробітна плата та можливість самовираження, а найменший – участь в управлінні
підприємством.
Робітники найбільшу перевагу віддають оплаті, що пов‘язана з результатами праці, та
сприятливим умовам праці, а найменшу – достатній інформованості про стан підприємства,
участі в управлінні ним та високому ступеню відповідальності.
Отже, з огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що одним з переважних видів
стимулювання є висока заробітна плата та, зокрема, виплата премій, сума яких відповідає
розміру трудового внеску кожного працівника. З позицій морально-статусного стимулювання
переважною є можливість посадового просування та сприятливі умови праці, тобто
відбувається зниження значущості трудової мотивації – більшість працівників втратили інтерес
до праці й мало турбуються про підвищення рівня своєї кваліфікації. Таким чином, у
суспільстві відбувається пошук мотивів не до продуктивної праці, а до інших, ефективніших у
матеріальному плані способів отримання доходу, що часто взагалі виключають трудові зусилля.
Таким чином, мотиваційний підхід до управління персоналом підприємств у сучасних
умовах полягає, насамперед, у використанні певних методів, прийомів і видів мотивації для
стимулювання ефективного виконання трудових функцій робітниками на кожному з етапів
управління ними, визначенні пріоритетних напрямів мотивації для кожної категорії персоналу,
вдосконаленні матеріального стимулювання роботи персоналу підприємств, що полягає у
встановленні чіткої відповідності між результатами праці й розміром винагороди, а також у
прозорості, тобто інформаційній відкритості результатів і можливості вільного вибору предмету
винагороди відповідно до суми винагороди. Крім того, невід‘ємною складовою мотиваційного
управління персоналом є підвищення стимулюючої ролі заробітної плати шляхом встановлення
раціонального ефективного співвідношення між її основною і додатковою частинами та його
підтримки в залежності від показника ефективності функціонування підприємства. На наш
погляд, використання запропонованих рекомендацій вітчизняними підприємствами дозволить
підвищити зацікавленість персоналу в ефективності своєї праці і, як наслідок, приведе до
зростання ефективності їх діяльності та сталого розвитку підприємств в перспективі.
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Цивілізаційний вибір України, її головний пріоритет внутрішньої та зовнішньої політики
полягає у повномасштабній інтеграції з Європейським Союзом. Варто зазначити, що тривалий
період співробітництва України та ЄС вже посприяв формуванню різноманітних комплексних
інструментів, послідовний та ефективний характер їх використання повинен стати підґрунтям
сталого економічного зростання і розвитку держави, основою національної стратегії
трансформації всіх суспільних сфер та впровадження євростандартів для зростання якості та
рівня життя населення країни.
У свою чергу, шлях, який обрала економіка України вказує на необхідність дотримання
європейських стандартів якості виконуваних будівельних робіт, що значно ускладнено
існуючим станом вітчизняних виробничих систем.
Хотілось би зазначити, що умови, в яких приймаються управлінські рішення, полягають у
тому, що будь-які зміни в організації підлягають визначеним закономірностям, а отже,
формують цілий ряд чинників, що визначають процес прийняття управлінських рішень: зміст
змін; доцільність тих чи інших інновацій; форми, характер, діапазон передбачуваних змін;
ставлення керівника до інновацій [1].
На якість будівельної продукції великий вплив оказує рівень інноваційного потенціалу
будівельного підприємства. Так, на думку [2] «інноваційний потенціал будівельного
підприємства буде високим, якщо ініціативи організаційних змін мотивуватимуться;
здійснюватиметься регулярний моніторинг якості управління, надаватиметься пріоритет
функціям дослідження, а на підприємствах пануватиме атмосфера творчості, пошуку та
інтелектуального розвитку. Від стану інноваційного потенціалу будівельного підприємства
залежить також вибір і реалізація інноваційної стратегії, тому визначення його впливу на
розвиток підприємства має важливе науково-практичне значення та є необхідним елементом
моніторингу рівня розвитку промислового підприємства».
Взагалі, якість будівельної продукції – це сукупність її властивостей та характеристик, що
надають їй здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
Для уявлення важливості прийняття управлінських рішень у будівництві, визначимо основні
стадії життєвого циклу будівництва споруд, які є продукцією будівельного підприємства. До
них відносяться:
1. вивчення будівельного ринку;
2. будівельне проектування та розробка технічних вимог;
3. матеріально-технічне постачання;
4. підготовка та організація будівельного процесу;
5. виробництво будівельно-монтажних робіт;
6. контроль якості, проведення випробувань готової будівельної продукції;
7. реалізація та розподіл готової будівельної продукції;
8. технічна експлуатація готової будівельної продукції;
9. капітальний ремонт і модернізація.
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Впровадження системи управління якістю будівництва охоплює створення нормативнотехнічної бази системи з урахуванням використання стандартних матеріалів і виробів;
забезпечення планування підвищення якості будівництва; поліпшення економічного та
матеріального стимулювання підвищення якості будівництва; посилення ефективності
контролю якості на всіх стадіях будівництва; створення об‘єктивної і постійно діючої
інформаційної бази про стан якості та врахування його рівня; передбачення організаційнотехнічного забезпечення системи управління якістю будівництва [3].
Для будівельних підприємств, які обтяжені виробничими фондами (значна частка постійних
витрат), висока сила операційного важеля становить значну небезпеку: в умовах економічної
нестабільності, падіння платоспроможності клієнтів і дії інфляції кожен відсоток зниження
виторгу обертається катастрофічним падінням прибутку і входженням підприємства в зону
збитків. Більша частина варіантів вибору продуктивних управлінських рішень виявляється
неможливою.
Ще одним важливим фактором якості будівельної продукції є ефективне управління
запасами, яке дозволяє знизити тривалість виробничого і всього операційного циклу, зменшити
поточні витрати на їхнє збереження, визволити з поточного господарського обороту частину
фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші активи. Забезпечення цієї ефективності досягається
за рахунок розробки і реалізації фінансової політики управління запасами.
Запаси товарно-матеріальних цінностей у будівництві, що включаються до складу оборотних
активів, можуть створюватися на підприємстві з різними цілями:
- забезпечення поточної виробничої діяльності (поточні запаси сировини і матеріалів);
- забезпечення поточної збутової діяльності (поточні запаси готової продукції);
- нагромадження сезонних запасів, що забезпечують господарський процес у майбутньому
періоді (сезонні запаси сировини, матеріалів і готової продукції) і т.п.
Зроблено висновок, що розв‘язання проблем прийняття ефективних управлінських рішень
менеджментом будівельних підприємств щодо якості продукції з урахуванням європейських
стандартів, базується на застосуванні операційних, маркетингових та економічних
інструментів, які дозволяють вирішувати питання стратегічного розвитку підприємств
будівельного комплексу України. У свою чергу, шлях, який обрала економіка України вказує на
необхідність дотримання європейських стандартів якості виконуваних будівельних робіт, що
значно ускладнено існуючим станом вітчизняних виробничих систем.
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THE PLACE OF AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE IN THE MANAGEMENT OF
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
ANDREIEVA KATERYNA, lecturer
V.N. Karazin Kharkiv National University
Ukraine‘s way to integration with the European community requires the development of measures
and mechanisms for sustainable development of the Ukrainian rural areas and rapid decision-making
in this sphere of human development. The low living standards of the rural population causes the
outflow of its most active and able-bodied part to cities, intensifies external labour migration, which
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exacerbates the decline of rural areas. Without overcoming the negative trends in the development of
rural areas, where almost a third of the population of Ukraine lives, it is impossible to be successful
and compete effectively with other countries.
Rural areas play an important role in the functioning of any state. On average, in the world, rural
areas cover up to 75% of the total area, and home to 51% of the world‘s population. Today, according
to available data, 32% of world GDP is produced by these territories.
Most of the world‘s poor people live in rural areas. According to the International Labour
Organization (ILO), 88% of the poorest population is concentrated there, and the poverty rate is four
times higher than in cities, with a serious deficit of decent work. The huge gap between town and
country becomes even more apparent when comparing the poverty level of the working population.
While in rural areas almost 20% of working people live in poverty, in cities they are just over 4% [3].
The full use of the potential of rural areas is hampered by such problems as low labour productivity,
lack of investment in agriculture and lack of jobs outside it, lack of modern infrastructure,
unsatisfactory labour protection and working conditions, as well as limited availability of services,
including financial, or their complete absence. In addition, the rural economy is negatively affected by
factors such as military conflicts, depletion of natural resources and climate change [3].
Successful rural development requires a comprehensive approach to solving problems and
conscientious fulfilment of obligations. This increases the efficiency of budget funds, which is a direct
and correct way to stabilize the socio-economic situation in the country.
The problems that arose in the domestic agriculture sphere have affected the development of rural
areas. The employment of the rural population continues to decline, as a result of which a significant
proportion of the most able-bodied and skilled villagers work only on their plots, conduct their own
production or go to work in large cities or abroad. Including the extremely low income of the rural
population, this leads to the increase of rural poverty; tensions and deteriorating demographics; lack of
quality and skilled labour; the collapse of social infrastructure and, as a consequence, a significant
decline in living standards in rural settlements [5].
Rural development planning is inextricably linked with the prospects for agricultural development
as a component of the agri-food sector of the economy. Although agriculture is now the main driver of
rural production capacity, the countryside can use other resources. In this case, it is important to ensure
the functioning of various rural territorial entities.
As part of the infrastructure of the economy, the infrastructure of the agricultural sector of the
economy contributes to the creation of general preconditions for the reproduction process, conditions
for growth and development of agro-industrial production, which is the most important feature that
specifies its economic nature. The content of the agricultural infrastructure is expressed in the
economic relations that arise between infrastructure entities, on the one hand, and other economic
entities and the rural population that use the services of infrastructure, on the other hand. These
relations consist of: the creation of conditions for the reproduction of production factors, the provision
of trade and intermediary, freight forwarding, credit and financial, information and advertising and
other services; distribution and redistribution of material, financial and labour resources and
income [2].
Ensuring sustainable socio-economic development of rural areas involves the organization of
management of the territorial system with the efficient use of available resources and overcoming key
problems [4]. For rural areas, an important element of such a management system depends on the
development of the agro-industrial complex and agricultural infrastructure in general.
Modern understanding of the agricultural infrastructure involves the selection of the following
elements in its functional structure:
- social infrastructure that provides conditions for the reproduction of the human factor;
- production infrastructure - technical-technological and natural factors;
- institutional infrastructure - institutional and organizational factors;
- information infrastructure - information factor.
It should be noted, that the level of infrastructure development of the agricultural sector and rural
areas, in general, is interdependent. Thus, for example, social infrastructure, being one of the elements
of the infrastructure of the agricultural sector is also an element of the structure of rural areas,
contributes to their development, or, otherwise, stagnation and decline.
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The long-term accumulation of a set of problems of the agricultural sector (economic, social,
organizational, technological, etc.) has led to a significant destruction of agricultural infrastructure,
which in turn negatively affects the socio-economic development of rural areas. The impact of
underdeveloped agricultural infrastructure in rural areas has the following manifestations:
- decline in agricultural production;
- violation of reproductive processes in the agro-industrial complex;
- formation of unfavourable economic conditions for agricultural enterprises;
- increasing social tensions in rural areas;
- reduction of the welfare of the rural population, etc. [1].
Thus, we can conclude that agricultural infrastructure plays a key role in ensuring the socioeconomic development of rural areas. After all, agricultural infrastructure is closely connected with the
social infrastructure of the village or combined with it in general. Accordingly, we can offer the next
ways to solve the problems of rural development: to stimulate the development of the agriculture
sphere and agricultural entrepreneurship, to attract investments for the development of agricultural
infrastructure of rural areas, to form effective management systems for socio-economic development
of rural areas with appropriate funding.
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ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
БОГДАН Н. М., д-р екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Україна має унікальні природно-кліматичні, історико-культурні та рекреаційні ресурси,
розвинуту туристичну інфраструктуру, але на жаль, місцева влада та органи самоврядування
не використовують потенціал регіону на всі сто відсотків, що впливає на економіку не тільки
регіону, а й в цілому країни, і як наслідок, знижує рейтинг України на міжнародній арені.
Кожен регіон більшою або меншою мірою має привабливі туристичні ресурси, що
призводить до жорстокої міжрегіональної конкуренції за інвестиції, в таких умовах зростає
попит на створення іміджевої політики для підвищення конкурентоспроможності регіону та
створення інвестиційно привабливого клімату [1]. Ці завдання вирішуються шляхом
формування ефективної системи регіонального маркетингу .
Регіональний маркетинг – це управління соціально-економічними процесами, які
відбуваються в регіоні за рахунок стратегічних підходів виробничо-господарської діяльності з
метою активізації фінансових надходжень. Маркетинг регіону дозволяє розглядати регіон не
тільки як географічну одиницю, але як об‘єкт просування регіону як «товару», на який є попит
від споживачів. Маркетинг регіону спрямований на розробку заходів, які вирішують питання
підвищення сприятливого туристичного іміджу регіону та активізація розвитку інвестиційного
клімату, участь регіону в різних програмах національного і міжнародного значення.
Ціль маркетингу регіону – підвищення і підтримка конкурентоспроможності за рахунок
потенціалу регіону, який задовольняє потреби аудиторії, та має влив на фінансовий ріст і
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інвестиційний потік, що в свою чергу сприяє економічного покращенню регіону та держави. За
рахунок регіонального маркетингу можна покращити управління та сприяти розвитку
привабливості і інфраструктури регіону [2].
Завданням регіонального маркетингу є:
- залучення іноземних та місцевих інвесторів;
- підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості;
- формування і створення унікального ідентифікаційного іміджу;
- пропаганда туристичного потенціалу регіону;
- сприятливі умови для внутрішнього і зовнішнього туризму;
- створення сприятливих умов для інвестиційного клімату [1].
Туристичний імідж регіону являється інструментом збільшення доходів в країну за рахунок
інвестицій, що в свою чергу покращують економічний, соціальний та політичний стан як
кожної окремої області так і країни в цілому.
Сприяння економічному розвитку і створення привабливого інвестиційного середовища за
рахунок туристичного іміджу завдання не із легких, кожен із суб‘єктів працює окремо, але для
досягнення максимального ефекту необхідно об‘єднати зусилля всіх суб‘єктів господарювання.
Завдяки іміджу регіону, територія може себе просувати на різних макро- і мікрорівнях, що
дозволить покращити її політично-економічний стан та авторитет, налагодити партнерські
стосунки, підвищити рівень життя населення, тим самим приверне увагу не тільки міжнародних
співтовариств, а також інвесторів і туристичні потоки. Отже, основним завданням
привабливого туристичного іміджу регіону є задоволення потреб цільової аудиторії,
закріплення загального іміджу країни та привернення фінансового потоку.
Позитивний імідж регіону – це певний механізм управління, за допомогою якого
туристичний регіон може бути конкурентним серед інших регіонів, тим самим сприяє
припливу внутрішніх та іноземних інвестицій для розвитку бізнесу, впливає на в‘їзний туризм,
що дає змогу покращити соціально-економічний стан країни на міжнародному ринку та
підвищити свій статус на ринку туристичних послуг. Сформований позитивний, неповторний і
індивідуальний імідж регіону, має бути пізнавальним і задовольняти запити споживачів [3].
На сьогоднішній час високоефективним маркетинговим інструментарієм являється брендинг
регіону, за допомогою якого підвищують конкурентоспроможність, формують стратегію
розвитку регіону, відображають унікальність регіону та надає поштовх для інвестиційної
привабливості.
Імідж регіону в сучасному світі стає важливим економічним ресурсом, одним з ключових
чинників конкурентоспроможності регіону на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.
Кожен регіон України має свої характеристики (домінанти), які формують певний образ в
уяві споживачів території та змінюється в залежності від впливу різного роду подій. Українські
регіони мають як позитивні так і негативні домінанти, унікальні пам‘ятки та споруди, історикокультурну та архітектурну спадщину, розвинуту мережу транспортного сполучення, природооздоровчі ресурси, людські ресурси, до стримуючих домінант у формуванні туристичного
іміджу регіонів – це економічна і політична не стабільність, рівень розвитку соціальної сфери
тощо. Під плином часу домінанти та туристичний імідж будь-якого регіону можуть
змінюватися.
Як показали дослідження, імідж регіонів України нечіткий та стадії формування. Необхідно
виявити головні позитивні домінанти використовуючи маркетингові інструменти, завдяки
цьому коригувати негативні домінанти наповнюючи їх більш сприятливішим змістом.
Застосування регіональних маркетингових стратегій та підходів є довготривалим
інструментом просування території завдяки конкурентним перевагам з урахуванням його
особливостей, збалансування економічного розвитку і залучення інвестицій – як внутрішніх,
так і зарубіжних [2].
Важливою в цій справі є чітко спланована брендінгова кампанія, непогані умови для старту
якої створює проведення міжнародних масових спортивних та культурних заходів. Але
передусім необхідно створити основу для туристичного бренда регіонів України зміцнення
рекреаційно-ресурсного потенціалу та матеріально-технічної бази індустрії туризму,
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поліпшення інфраструктури загального
конкурентоспроможного турпродукту.

користування

та

створення

високоякісного
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ФОРМУВАННІ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРУКТУРИ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
БОГДАН Н. М., д-р екон. наук, доц.
КРАСНОКУТСЬКА Ю. В., канд. екон. наук., доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
У сучасних ринкових умовах господарювання та з урахуванням глобальної конкуренції на
ринках значимість споживача і успіх роботи з ним постійно і неухильно зростає для кожного
підприємця, чий бізнес існує остільки, оскільки він задовольняє потреби і бажання споживача.
Зростаюча конкуренція глобалізованих ринків закономірно звертає інтереси виробників
товарів, послуг, ідей в різних країнах до дослідження механізмів поведінки споживачів і до
можливостей використання цих механізмів для досягнення своїх цілей.
Недостатня пророблених проблематики визначення особливостей поведінки споживачів
туристських послуг визначають актуальність досліджень стосовно зазначеної проблематики.
Поведінка споживачів – щодо нова галузь знань не тільки в Україні, але і в США – на
батьківщині менеджменту і маркетингу. Наука про поведінку споживачів вивчає, що купують
центри і процеси обміну, залучені в придбання, споживання і позбавлення від товарів.
Американські фахівці D. Hawkins, R. Best, К. Coney, чий підручник з поведінки споживачів
витримав дев‘ять видань, пропонують концептуальну модель (рис.1), навколо якої і будується
зміст дослідження поведінки споживачів [1].

Рис. 1. Концептуальна модель поведінки споживача [1]
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Ця модель споживацької поведінки представляє взаємозв‘язок процесу рішення споживача
про покупку і факторів, що його визначають, і виходить з ряду передумов:
вихідною точкою споживчої поведінки є життєвий (організаційний) стиль, або спосіб життя.
Споживач (або організація) купує / споживає продукти для того, щоб підтримати або
поліпшити свій життєвий (організаційний) стиль, який знаходиться у взаємодії з низкою
факторів;
споживач має двоїсту сутність. З одного боку, член кількох соціальних груп і тому схильний
до впливу соціальних, або зовнішніх, чинників. З іншого боку, споживач індивідуальний, а
тому його життєвий стиль відчуває вплив ряду внутрішніх, психологічних, чинників.
Внутрішні, психологічні, чинники розглядаються як процеси реакції споживача на зовнішній
вплив;
прагнення зберегти або поліпшити свій життєвий стиль формує відносини і потреби
споживача. У певній ситуації споживач усвідомлює проблему, тим самим запускається процес
рішення про покупку.
Рішення завдання (оптимізації) комплексу маркетингу задля вивчення потреб споживачів
може здійснюватися маркетологами в два етапи:
– визначення найбільш значущих чинників, що впливають на процес вирішення споживача
(цільового сегмента) про покупку продукту на кожному з етапів процесу вирішення;
– розробка пропозицій по формуванню (або розвитку) з елементів комплексу маркетингу з
використанням найбільш значущих чинників рішення споживача про покупку [2].
Етапи, які проходить покупець при ухваленні придбання покупки:
усвідомлення потреби;
пошук інформації;
оцінка варіантів;
рішення про купівлю;
реакція на покупку.
Процес ухвалення рішення про покупку турпродукту – розумовий процес, через який
проходить людина від моменту, коли вперше почула про новинку, до моменту її повного
ухвалення, а ухвалення – це рішення людини стати користувачем турпродукту.
Виділяють наступні найважливіші напрямки вивчення споживачів:
ставлення до самої туристської компанії;
ставлення (думки, переваги) до різних аспектів діяльності туристських компаній в розрізі
окремих елементів комплексу маркетингу (нові турпродукти; туристські компанії;
характеристики модернізованих або таких, що знову розробляються турпродуктів; цінова
політика, ефективність мережі просування й продажу турпродуктів і діяльність щодо
просування турпродуктів – те, що називається окремими інструментами маркетингової
діяльності);
рівень задоволення запитів споживачів (очікувань споживачів); наміри споживачів;
ухвалення рішень про покупку, визначення структури закупівельного центру;
поведінка споживачів турпродукту під час і після купівлі; мотивація споживачів [3].
Невіддільність виробництва і споживання послуг означає, що послуги здебільшого
виробляються і споживаються одночасно, тобто розпочинати надання послуг можна тільки
після отримання замовлення або з появою клієнта. Саме тому виробництво і споживання послуг
тісно взаємопов‘язані.
Виконання сподівань клієнта має бути однією з основних цілей фірм, які надають туристичні
послуги. Надзвичайно важлива роль у досягненні якісних цілей на туристичному підприємстві
належить персоналу фірми, який безпосередньо обслуговує покупців, допоміжному персоналу,
а також керівництву підприємства.
Керівний персоналу, який здійснює управління туристичним підприємством, має
забезпечувати високу відповідність між фактично наданими послугами та сподіваннями
клієнтів.
Споживач турпродукту все більшого значення надає співвідношенню «якість/ціна», що для
туристичного підприємства втілюється у співвідношення «послуга/прибуток», оскільки в
туризмі, як і в більшості галузей сфери послуг, кінцевий прибуток залежить від якості
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обслуговування, а якість обслуговування є результатом діяльності працівників туристичної
фірми. Саме працівник, що безпосередньо спілкується зі споживачем, здатен створити уявлення
про цінність туристичного продукту [4].
Отже, успішна діяльність будь-якої організації, у тому числі, в сфері туризму, залежить не
тільки від конкурентоспроможного товару або послуги, кваліфікованого персоналу, а й від
умілого управління споживчою поведінкою існуючих і потенційних клієнтів.
Орієнтація організації на споживача представляє невід‘ємну частину концепцій загального
управління на основі якості, ділової досконалості і будь-яких їх різновидів. Переорієнтація на
інтереси споживачів представляє позитивний, найбільш швидкий і осмислений спосіб
перебудови діяльності організації [4]. З огляду на наявність нерозривного зв‘язку між рівнями
задоволеності споживачів та персоналу, немислимо домогтися позитивних результатів
перебудови організації, якщо вона не користується підтримкою її співробітників, а у випадку із
туристськими підприємствами – підтримкою в першу чергу консультантів, які, взаємодіючи з
споживачами, формують їхнє ставлення до підприємства та його послуг.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
БУРМАКА Т. М., канд. екон. наук., доц.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
На сьогоднішній день теорія та практика управління розвитком соціального середовища
підприємств потребує чіткого визначення цілей, виокремлення пріоритетів та напрямів
розвитку. Однак недостатня деталізація наявних методів і процесів управління соціальним
середовищем, відсутність цільової орієнтації під час вирішення більшості питань значною
мірою нівелює передумови розвитку.
Питання розвитку соціального середовища підприємства неодноразово привертали до себе
увагу науковців. Система соціальних показників є необхідною основою вдосконалення
соціального управління на підприємстві. Але на більшості підприємств цілеспрямована оцінка
не здійснюється, система показників для неї відсутня. Крім того, дані, необхідні для
об‘єктивного відображення стану соціальних процесів на підприємствах фіксуються в різних
службах, що ускладнює систематизацію соціальної інформації на підприємствах в цілому [1].
Управління соціальними процесами на підприємстві, їхнє планування й прогнозування
вимагають використання широкого кола показників, що дозволяють оцінити рівень і динаміку
розвитку соціального середовища підприємств. Щоб бути ефективною, така оцінка повинна
проводитися системно й безупинно.
Для всебічного відображення соціальних явищ, розкриття внутрішньої сутності процесу
соціального середовища та оцінки його рівня необхідно сформувати систему показників [2].
Соціальна ефективність у більшості випадків може бути кількісно оцінена і здійснюється за
рахунок змін наступних складових соціального середовища підприємства:
– структури персоналу та його кваліфікації;
– санітарно-гігієнічних та психологічних умов праці;
– рівня здоров‘я працівників.
До змін структури персоналу та його кваліфікації відносяться: зміни кількості посад на
об‘єкті, де впроваджуються інновації (збільшення робочих місць є фактором розвитку, а
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відповідні витрати на кожне робоче місце враховуються при визначенні загальних витрат);
зменшення кількості працівників на шкідливих видах праці; зміни чисельності працівників
різної кваліфікації, та тих, які мають її підвищити [3].
Вплив змін на структуру персоналу та його кваліфікацію оцінюється наступними чином:
– коефіцієнт збільшення посад (К1)
,
(1)
де РМ - кількість посад на об‘єкті після змін, од.;
РМ - кількість посад на об‘єкті до змін, од.
У тому випадку, коли після змін кількість посад на підприємстві зменшується, величина
коефіцієнту в розрахунках дорівнює одиниці.
– коефіцієнт зменшення чисельності працівників зайнятих шкідливими видами праці (К2)
,
(2)
Н

де NШ - кількість працівників зайнятих шкідливими видами праці до змін, ос.;
Н
Ш - кількість працівників зайнятих шкідливими видами праці після змін, ос.
– коефіцієнт підвищення кваліфікації (К3)
,
(3)
де N - загальна кількість працівників, ос.;
NПК - кількість працівників, які підвищили кваліфікацію та працівників, які мають її
підвищити, ос.
До змін санітарно-гігієнічних та психологічних умов праці відносяться зміни мікроклімату
(температура повітря, вологість); стану повітряного середовища (запиленість, забрудненість);
виробничого сектору (шум, вібрація, ультразвук, освітлення, контакт з водою, маслом);
психологічного та естетичного стану умов праці (комфорт на місці роботи, виробнича
естетика).
Зміни санітарно-гігієнічних та психологічних умов праці оцінюються за такими
показниками:
– ступінь відповідності санітарно-гігієнічних умов праці існуючим нормам (К4)
,

(4)

де КН
ПСГУ – кількість показників санітарно-гігієнічних умов праці, що відповідають нормам
мікроклімату, повітряного середовища;
КПСГУ – кількість показників санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві.
– рівень психологічного та естетичного стану визначається в балах за наступними
коефіцієнтами: зручність робочого місця працівника (коефіцієнт важливості 0,25), зручність
робочої зони працівника (коефіцієнт важливості 0,25), зручність одержання інформації
(коефіцієнт важливості 0,2), інтенсивність навантаження (коефіцієнт важливості 0,3). Значення
коефіцієнтів важливості, що характеризують вплив показників на рівень психологічного та
естетичного стану праці були отримані за методом професійних оцінок.
Оцінка рівня психологічного та естетичного стану праці визначається за наступною
формулою:
,
(5)
де Б - кількість балів психологічного та естетичного стану за результатами експертної
оцінки, бали.
З урахуванням мінімальної та максимальної кількості балів (1 та 10 бал відповідно)
коефіцієнт К5 змінюється від 1,1 до 2,0.
Зміни рівня здоров‘я працівників об‘єкта визначаються на основі розрахунку обсягу
відвернутих втрат, зокрема виплат з фондів соціального страхування та нещасного випадку на
виробництві, витрат на охорону здоров‘я та з втратами потенційного доходу під час хвороби
працівників.
ПЕ
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Комплексна оцінка соціальної ефективності здійснюється шляхом добутку суми відвернутих
втрат на коефіцієнт соціальної ефективності. Коефіцієнт соціальної ефективності (К С)
розраховується за формулою:
,
(6)
√∏
де К.і - величина і-го коефіцієнту, яка характеризує соціальну ефективність,
n - кількість показників, необхідних для розрахунку коефіцієнту соціальної ефективності.
Така оцінка соціальної ефективності дозволяє комплексно оцінити всю сукупність
позитивних змін, які виникають в соціальному середовищі підприємства, зокрема враховує
зміни структури персоналу і його кваліфікації, санітарно-гігієнічних та психологічних умов
праці, рівня здоров‘я працівників, і спрямована на покращення соціально-психологічного
клімату в колективі, оптимізацію матеріальних винагород та використання дозвілля.
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4. Інформаційні технології в управлінні та адмініструванні
ФОРМУВАННЯ
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ВИБІР
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

СИСТЕМИ

УПРАВЛІННЯ

ВЕЛИКИХ К. О., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Персонал є одним із важливих ресурсів будь-якої організації: і чим більше фірма, тим більше
складнощів у керівництва, яке прагне організувати безперебійну роботу всього механізму. Саме
тому будь-якій компанії необхідна вірно вибудувана організаційна структура системи
управління персоналом.
Види організаційного управління персоналом - одні з основних елементів у продуктивній
діяльності підприємства і є основою організаційної структури управління їм. Тому необхідно
детальніше розглянути типи управління персоналом в залежності від виду діяльності та
розмірів організації, порівняльні характеристики типів організаційних структур, вказати
переваги і недоліки окремих видів управління, що дозволить підприємству правильно
сформувати і вибрати організаційну систему управління.
На показник економічної ефективності організації впливають не тільки фінансові ресурси і
капітал, на що головним чином фокусується увага, але і основною рушійною силою
виробництва є людський потенціал, і тому для організації персонал також має істотне значення.
Безумовно, хоч працівник і є частиною необхідних і обов‘язкових витрат для підприємства,
але він - одне з головних джерел прибутку. А значить, організація, що ставить за мету
досягнення високого показника прибутку, вкладає інвестиції в персонал: оплачує заробітну
плату, організовує курси підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку, створює
оптимальні і комфортні умови для діяльності.
Управління персоналом – стратегічна функція, що передбачає розроблення кадрової
стратегії, підбір персоналу виходячи з філософії підприємства, заохочення колективних зусиль,
спрямованих на його розвиток, стимулювання з урахуванням якості індивідуальної діяльності,
мінімізацію трудових затрат і створення позитивного соціально-психологічного клімату на
робочих місцях [1, с. 343].
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Управління персоналом - необхідна стратегічна задача для будь-якого підприємства, яка
трансформувалася в різноманітні форми управління, утворивши цілу окрему структуру.
Організаційна структура системи управління людськими ресурсами (персоналом) являє
собою сукупність взаємозалежних підрозділів системи управління персоналом і посадових осіб,
що відображає поділ прав, повноважень, ролей і видів діяльності персоналу, що склався, а
також об‘єднання їх у рамках підрозділів різних рівнів управління, інтегрованих у єдине
ціле [2, с. 74].
Організаційна структура управління персоналом - взаємопов‘язані підрозділи систем
управління і посадових осіб. Вона містить поділ прав, компетенцій, обов‘язків, видів діяльності
персоналу, об‘єднує інтеграцію різних підрозділів в єдину систему. Організаційна структура
системи управління відіграє найважливішу роль в організації, будучи своєрідним фундаментом
організації. Дана система включає в себе функціональні підрозділи певних спеціалізацій, які
беруть участь у вирішенні поставлених завдань, побудови, створення стратегій для виконання
конкретних завдань підприємства. Існує різноманіття організаційних структур управління в
залежності від розміру самого підприємства, тобто об‘єкта управління.
Однак на практиці великим попитом користуються елементарна, лінійна, функціональна і
матрична структури.
Перший вид організаційний структури, елементарний, має керівництво тільки двох рівнів, де
виділяються верхній рівень (керівники, директори, керуючі) і нижній (виконавці), і
простежується ієрархія двох ланок: виконавці підкоряються керівникам. Такий рівень
найчастіше зустрічається в організаціях невеликого розміру, або в різних відділеннях більшої
організації.
На підприємстві, де переважає елементарний тип управління, працівники швидко приймають
рішення, вчасно реагують на зміни, і, відповідно, тут можна застосувати нестандартне
мотивування з боку керівника для персоналу. Однак незважаючи на ці переваги, верхній рівень
підприємства, акцентує увагу не на вирішенні перспективних цілей, а на поточних завданнях,
що в свою чергу несприятливо може позначитися на економічних показниках підприємства.
Лінійний спосіб управління персоналом передбачає деяку самостійність у діяльності і
вибудовується у вигляді вертикальних і одновимірних зв‘язків. Цей спосіб знаходить
застосування в тому випадку, якщо виконувані завдання схожі за аналогією, і кадри не мають
поділу за спеціальностями. Як правило, лінійна організація управління найбільш краща на
нижніх рівнях, в бригадах, групах. Але якщо відбувається спеціалізація діяльності кадрів, поділ
на спеціальності, то краще переходити до більш ускладнених структур управління. Лінійний
спосіб поширений в нижніх виробничих ланках, малому підприємництві і в сімейному бізнесі.
Наступний спосіб організаційного управління - функціональна структура з диференціацією
праці. Тут передбачається поєднання різних функцій (оплата праці, тарифна політика та ін.) в
організаційне закріплення, яке призводить до формування єдиної цілої структури управління
персоналом, де встановлюються зв‘язки підпорядкування.
Позитивна сторона функціональної структури полягає в тому, що вище керівництво, не
відволікаючись на вирішення поточних і малозначущих питань, зосереджується на побудові
стратегічних завдань підприємства, що сприятливо позначається на високій ефективності за
рахунок спеціалізації. Але головний недолік - деяка відособленість між працівниками, іншими
словами, фахівці, що працюють в своїй сфері, замикаються в межах тільки своїх інтересів.
Наприклад, бухгалтери можуть займатися тільки вирішенням своїх питань, не звертаючи уваги
на проблеми виробництва або відділу збуту, всього підприємства в цілому. Функціональна
структура управління персоналом найбільш поширена в середніх організаціях і в великих
компаніях.
Матричний тип управління персоналом являє собою системи взаємодії широкого спектру
функціоналу групи співробітників. На відміну від попередніх типів управління персоналом, в
цій системі не фокусується увага на окремому виді діяльності, а відразу на декількох. Цей
спосіб управління заснований на наступному: адміністративна зв‘язок підпорядковується
керівнику, функціональний зв‘язок -фахівцям, які стежать за виконанням робіт, але останні
можуть і не підкорятися тому ж керівнику, що й адміністративна ланка. Перевага матричної
структури - сприятливі умови для того, щоб працівники відчули задоволення від діяльності.
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Але все-таки є і свої негативні сторони. Групи за своєю структурою не відрізняються стійкістю,
оскільки відбувається часта зміна керівних посад і фахівців, і працівники різного функціоналу,
об‘єднані в одну групу, не завжди досягають поставлених завдань. У свою чергу це може
призвести до втрати контролю над персоналом і порушення субординації. Матричний спосіб
управління в більшості випадків характерний для підприємств більшого масштабу, особливо
він простежується в гілках влади.
Таким чином, організаційна структура системи управління персоналом найважливіший
елемент в підприємстві, функція якого не тільки в розподілі прав і обов‘язків і видів діяльності
персоналу, а й з‘єднання їх в підрозділи, а також інтеграцію їх в єдину систему, що, безумовно,
з позитивного боку впливає на продуктивну діяльність підприємства в цілому.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
У реаліях сьогодення є потреба у розробки моделі національного економічного зростання,
тобто пошуку національною економічною системою такого стану, який би забезпечував
належний рівень її розвитку - у вигляді руху до ідеального стану на основі впровадження
сучасних технологій управління.
Сьогодні, як ніколи дуже гостро постають проблеми розвитку провідних галузей економіки
України, яка за останні роки значно втратила свій промисловий потенціал. Промисловість і
будівництво в країні завжди були джерелом поповнення бюджету та існування значної частки
працездатного населення, яке завжди прагнуло до гідної праці й певної якості життя.
Постає гостра необхідність для підприємств промислового комплексу України у
використанні передових світових методик щодо відбору та впровадження певних стандартів
якості промислової продукції, сприйняття нової філософії ведення бізнесу, удосконалення рівня
корпоративної культури та зміни технології просування продукції на світові ринки. За останній
період вітчизняні підприємства-експортери наукомісткої продукції, особливо підприємства
машинобудування, зіткнулися з проблемою відставання її від світових стандартів якості та
забезпечення її конкурентоспроможності при поставках на зовнішні ринки збуту [1].
Що стосується будівництва, то важлива роль, яка відведена будівельним підприємствам,
вимагає якісного його забезпечення всіма необхідними ресурсами: людськими, фінансовими,
енергетичними, інформаційними, технологічними. Тобто, розвиток фінансово-економічної
діяльності будівельних підприємств є важливим для досягнення стратегічних цілій
національного господарства України. До того ж, аналіз виконання будівельних робіт в Україні
за останні роки свідчить, що будівельні підприємства України виконали роботи на суму
103,7 млрд. грн. [2].
Всі зазначені проблемні питання потребують вирішення, яке можливе тільки за умови
впровадження принципово нових та якісних систем і технологій управління, здатних повернути
статус та значення промисловості та будівництва в економіці країни.
Управлінські технології завжди були у центрі уваги вчених та практиків, особливо їх
використання у таких провідних галузях економіки, як промисловість та будівництво. Так, на
думку Н. Ракши «технологія управління – це певний порядок здійснення процесу управління,
який обумовлює послідовність та умови прийняття управлінських рішень і визначає
найефективніші методи та інструменти їх впровадження на практиці» [3].
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Сучасні технології управління у промисловості та будівництві України повинні враховувати
певні специфічні риси, які притаманні нашій країні. Серед них основні:
- непослідовність проведення економічних реформ;
- високий рівень корупції;
- великий відсоток неконкурентоспроможної продукції на міжнародних ринках;
- недостатнє розуміння ролі внутрішнього ринку у розвитку економіки;
- відсутність демонополізації внутрішнього ринку, конкуренція на якому майже відсутня;
- дефіцит економічних ресурсів;
- споживча інфляція.
З огляду на всі ці обставини, менеджмент підприємств промисловості і будівництва повинен
швидко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі та адаптуватися до сучасних технологій
управління, які є сьогодні рушійною силою у напряму розвитку та підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних суб‘єктів господарювання.
Враховуючи специфічні особливості діяльності підприємств промисловості та будівництва,
основні можливості для удосконалення менеджменту необхідно шукати не в спробах
модернізації існуючої системи, а в упровадженні інноваційних підходів та сучасних технологій
управління їх діяльністю.
Основними завданнями впровадження сучасних технологій управління у промисловості і
будівництві є:
- створення нових промислових підгалузей на основі формування потужного інноваційного
та науково-технічного потенціалу,
- реанімування деяких сфер вітчизняного машинобудування (вагонобудування,
кораблебудування, авібудування сільськогосподарського машинобудування), космічної галузі
тощо;
- розвиток та збереження темпів зростання будівництві зі зміщенням акцентів на
будівництво екологічно чистої та доступної будівельної продукції;
- покращення якості ділового клімату, оскільки спроможність вітчизняних промислових та
будівельних підприємств представляти свою продукцію на міжнародних ринках визначається
якістю національного ділового клімату;
- створення сприятливих умов для повернення в Україну «мізків», які раніше виїхали за
кордон.
Посилення жорстких методів конкуренції у промисловості і будівництві, збільшення
кількості гравців на ринку та криза, пов‘язана із пандемією COVID - 19 викликали об‘єктивну
потребу у розробці та провадженні нових підходів до управління господарюючими суб‘єктами.
Для впровадження сучасних технологій управління у промисловості і будівництві потрібне
втручання кваліфікованих спеціалістів, зокрема, з менеджменту, маркетингу та антикризового
фінансового управління. У зв‘язку з цим доцільним є також зміни в організаційних структурах
управління промисловими та будівельними підприємствами.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РОЗВИТКУ ГРОМАД
ГАЛАЙ А. О., студентка
ВОЛКОВА М.В., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Соціальна та громадська інфраструктура та послуги надаються відповідно до потреби
громад. Вони покращують якість життя, справедливість, правопорядок, стабільність та
соціальне благополуччя завдяки підтримці громади у наступних векторах: безпека, спорт,
відпочинок та культура, житло, охорона здоров‘я та освіта.
Термін «соціальна інфраструктура» використовується для позначення того, що часто
називали інфраструктурою громади громадською інфраструктурою. Це поняття є комплексним
та включає в себе як м‘яку, так і жорстку інфраструктуру навколо послуг та процесів, що
сприяють підвищенню соціальної спроможності громад.
Соціальну інфраструктуру можна широко класифікувати як:
 здоров‘я,
 підтримка індивіда, сім‘ї та громади
 освіта;
 мистецтво та культура;
 інформаційна;
 спорт та відпочинок;
 житло;
 розвиток громади;
 працевлаштування та навчання;
 правова та громадська безпека;
 аварійні служби;
 громадський та громадський транспорт.
Соціальна інфраструктура сприяє формуванню потужної місцевої ідентичності, гордості за
місце, а також впевненості і благополуччя місцевого населення. Ці активи не тільки життєво
важливі для економічних перспектив місця; вони також піддають почуття взаємної поваги та
соціальної солідарності, яке так важливо для здорового функціонування нашої громадянської та
демократичному житті. Для навігації по переривчастим водам постпандеміческого відновлення,
одночасно борючись з незліченними і неминучими екологічними проблемами, існує потреба
навчитися спільно використовувати простір, справедливо розподіляти все більш мізерні
колективні ресурси і більш ефективно співпрацювати в демократичних інститутах.
Протягом останнього десятиліття або більше, уряди розвинених країн світу тепер визнають
помилки та пов‘язані з ними витрати, що викликані неможливістю забезпечити адекватну
соціальну інфраструктуру в окремих місцевих громадах. Існує визнання того, що низка
столичних та регіональних районів зазнали сильних уражень внаслідок таких факторів, як
структурні зміни в економіці, зміна структури зайнятості та розподілу доходів та демографічні
та соціальні зміни.
Одним з обмежень першочергового зосередження на фізичних аспектах інфраструктури
громади є те, що вона часто нехтує тими факторами, які є важливими для життєздатності
об‘єкта громади, а саме службами та структурами підтримки громади.
Зараз існує все більше доказів того, що економічні вигоди від покращення соціальної
інфраструктури значно перевищують витрати на забезпечення та призводять до чистої
рентабельності інвестицій. Низка надійних науково-дослідних інститутів у Сполучених Штатах
розробила і підходи до проведення аналізу витрат та вигід інвестування у соціальну
інфраструктуру.
Інститут державної політики штату Вашингтон розрахував співвідношення користі та витрат
понад 2 долари США за долар витрат для деяких програм дошкільного виховання та
співвідношення користі та витрат до 11 доларів США за долар витрат для деяких програм
розвитку молоді [1].
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У подібному дослідженні корпорація Rand підрахувала чистий прибуток у розмірі 2,60 дол.
США за кожен долар, вкладений у забезпечення загальної дошкільної освіти в Каліфорнії. Ці
результати узгоджуються з дослідженнями Інституту державної політики штату Вашингтон [2].
Інвестиції в соціальну інфраструктуру мають як економічний, так і соціальний дивіденд.
Отже, необхідність включати вимоги соціальної інфраструктури до пропозицій щодо
планування та реконструкції стає дедалі більшою необхідністю як для приватного, так і для
державного сектору.
Тому можна зробити висновок, що розробка стандартів, управління, планування та
забезпечення соціальної інфраструктури, є ключовим принципом справедливості та розвитку
громад. Інфраструктура - це сприяння діяльності. Матеріальні якості соціальної інфраструктури
є центральними - спосіб її вбудовування в мережі, її модульність, існування в рамках
загальноприйнятих практик та надання певних видів діяльності та використання. Дизайн,
обслуговування, розподіл та якості наданих послуг впливає на функціонування соціальних
інфраструктур. Вивчення соціальної інфраструктури - це вивчення одного із способів реалізації
доброго міста.
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D2С ЯК НОВА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
ГЛАЗУНОВА О. О., канд. екон. наук, ст. викл.
ВОДОЛАЗСЬКИЙ Д. В., студент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Стрімкий розвиток автоматизації та діджиталізації, що лише прискорився за рахунок
пандемії COVID-19, знизив чіткість розмежування ринків логістики та рітейлу через
вимушений перехід у віртуальний формат комунікацій.
Загальносвітовою сьогодні є тенденція відмови виробників від рітейлерів заради доставки
товарів та послуг напряму споживачеві. Така модель прямої доставки отримала назву D2C
(англ. Direct-to-Consumer) та сприяє розширенню концепції прямих поставок, що водночас не
означає швидку зміну торговельного рітейл-ландшафту. Аналітичні огляди ринку e-commerсe
свідчать, що в 2020 році частка продажів D2C-сегмента у загальному обсязі ринку онлайнторгівлі зросла на 24%, порівняно з минулим періодом [3].
Беззаперечні переваги моделі D2C для електронної комерції полягають у тому, що її
практичне використання сприяє кращому розумінню цільового ринку та аудиторії, полегшує
представлення інноваційного продукту у порівняно менших масштабах, дозволяє контролювати
досвід клієнтів та отримувати від них фідбек, створивши платформу залучення лояльних до
бренду клієнтів. У поєднанні з технологіями Інтернету речей (англ. Internet of Things, IoT)
впровадження D2C моделі дозволяє покращити алгоритмізацію автоматичних повторних
замовлень [1].
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Загалом, канали цифрових транзакцій D2C можуть мати дві форми - власні веб-сайти брендів
та фірмові магазини на маркетплейсах. Однак перехід до D2C потребує значних затрат
(фінансових, організаційних, часових тощо), через що її впровадження відбувається поетапно,
але містить наступні компоненти [2]: 1) нові варіанти доставки (крім звичних безкоштовної та
швидкої, це може бути доставка в той же день чи через певний визначений проміжок часу.
Відповідно, виникає потреба у технологіях, створених задля того, аби краще впорядкувати
процеси упаковки, комплектування та доставки); 2) прозорість (насамперед це можливість
клієнтів контролювати стан своїх замовлень у режимі реального часу. Від підприємства це
може вимагати покращення каналів зворотного зв‘язку, щоб забезпечити вирішення будь-яких
питань); 3) точність і послідовність (технологічне середовище бренду повинно підтримувати
підхід D2C).
Таким чином, хоча елементи D2C підходу можна знайти в будь-якій вертикалі – від
транспортних засобів (Tesla) до харчування (The Coffee Bean & Tea Leaf), найбільше
перспектив ця модель має у сфері споживчих товарів. D2C є привабливим напрямком як для
майбутніх брендів, які потребують виходу на ринок, також і для тих, хто прагне збільшити
свою присутність в Інтернеті, приділяючи увагу потребам клієнтів.
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Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Соціально-економічний розвиток підприємства в сучасних умовах потребує постійного
моніторингу та обґрунтування доцільності реалізації інновацій враховуючи специфіку
функціонування підприємства. Таким чином, управління інноваційною діяльністю має
ґрунтуватися на відповідності міри її ефективності та врахуванні внутрішніх й зовнішніх
особливостей діяльності підприємства.
В сучасній науковій літературі переважну увагу приділено аспектам організації наукових
досліджень інноваційної привабливості підприємств а також підходам до оцінки ефективності їх
інноваційної діяльності. Найвідомішими у цих напрямах є праці В. Александрової, В. Гейця,
Н. Краснокутської, О. Кузьміна, С. Ягудіна та ін. Однак певні аспекти управління інноваційною
діяльністю підприємства потребує подальших досліджень.
Останнім часом достатньо актуальним є створення єдиної концептуального підходу до оцінки
інноваційної діяльності підприємств, що характеризує певні аспекти інноваційної діяльності.
Заслуговує особливої уваги оцінка інноваційної діяльності підприємства запропонована у роботі
Гращенко І. С. [1]. Дана методика дає можливість обрати оптимальні варіанти інновацій та
здійснити прогнозування їх результативності на основі єдиного критерію оцінки ефективності
управління інноваціями.
Під час розрахунку інтегрального показника інноваційної діяльності за даним підходом
використовуються коефіцієнти рівня, прогресивності, динаміки та кількості. Для оцінки
інноваційної діяльності підприємства більш доцільно обґрунтовувати рівень коефіцієнтів динаміки
та прогресивності нового явища. Оцінку результатів інноваційної діяльності необхідно
здійснювати за конкретними величинами, отриманими на кожному етапі.
Проаналізувавши даний підхід, робимо висновок, що рівень реалізації інновацій вже включає в
себе такі коефіцієнти як рівень прогресивності технологій та рівень новизни продукції. Отже,
враховувати дані коефіцієнти двічі є недоцільним. Окрім того, варто було б ввести коефіцієнт рівня
21

рентабельності (qp) щоб врахувати ефективність реалізації продукції. Таким чином, елементами
формули повинні бути інтегральні коефіцієнти рівня ризикованості (
, інвестицій (qі),
реалізації інновацій (qрі), ефективності управління (qу), рівень рентабельності, які вимірюються в
долях одиниць. Під час розрахунку даних коефіцієнтів для підприємства ПрАТ «ХПЗ», доцільно
враховувати їх вагомість, оскільки вплив цих показників на загальну оцінку інноваційної діяльності
не є рівнозначним.
Для визначення вагомості показників застосовано експертний метод. Для цього була визначена
певна кількість експертів за методикою В.М. Мішина [2], на основі якого отримали групу у складі
20 осіб. Кожен з експертів відповідав усім вимогам до респондентів, а саме: професійна
компетентність, об‘єктивність, високий рівень креативності, загальної ерудиції, низький рівень
конформізму. Отже, на основі результатів опитування вносимо уточнення до методики розрахунку
інтегрального показника інноваційної діяльності підприємства ПрАТ «ХПЗ».
(1)
Управління інноваційною діяльністю підприємств може здійснюватися шляхом якісних,
структурних та кількісних змін. Системний підхід до визначення інтегрального показника
інноваційної діяльності підприємства дозволяє здійснювати ефективне розвитком підприємства
з урахуванням коефіцієнтів значимості рівня ризику, динаміки інвестицій, впровадження
інновацій, ефективності управління та рівня рентабельності ПрАТ «ХПЗ».
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МАРКЕТИНГОВОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ

ДОГАДІНА В. Ю., директор
Харківський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
В ринкових умовах маркетинг є однією з основних функцій управління підприємством і дає
можливість мінімізувати ризики та досягти значних результатів фінансово-економічної
діяльності. Запорукою цього є якісна послідовна аналітична робота, ефективна комунікаційна
політики, вихід на цільові ринки збуту, створення сприятливого образу підприємства та його
діяльності у потенційного споживача тощо [1]. Класично управління маркетинговою діяльністю
на підприємстві здійснюється за наступними основними напрямками: формування маркетингміксу, управління маркетинговою службою підприємства та здійснення внутрішнього
маркетингу.
Основним завданням управління маркетингом на сьогодні є міксування та синхронізація
процесів управління комплексом маркетингу таким чином, щоб кожен елемент комплексу,
якісно виконував своє призначення та сприяв ефективності функціонування інших його
елементів, що в свою чергу, стане запорукою підвищення синергічного ефекту [2].
В якості базової функції управління підприємством, маркетинг пропонує керівництву деякі
апробовані на практиці можливості досягнення позитивних результатів фінансово-економічної
діяльності з мінімальним ризиком, в тому числі: визначена послідовність організації і
проведення аналітичної роботи; пошук найсприятливіших цільових сегментів ринку та вихід на
них; формування змінних факторів зовнішнього середовища, в тому числі, і поведінку
споживачів; ускладнення дозволеними методами діяльності конкурентів; створення
сприятливого образу підприємства для цільового споживача тощо.
Тому, на етапі стрімкого розвитку науки, техніки, технологій та зростанні конкурентної
боротьби, підприємство має розробляти і застосовувати сучасні методи управління
маркетинговою діяльністю.
22

Змістовно процеси управління маркетингом підприємства визначається тим, що виступає
об‘єктом управління: виробництво продукції та формування товарного портфеля або вибір
рекламних кампаній і визначення стратегії продукції і т.д. Технологія управління
маркетинговою діяльністю визначає, як здійснюються процеси дії і регулювання позиції
підприємства на ринку. Враховуючи, що технологічні елементи включають різні операції і
процедури, що мають цільову і організаційну завершеність, між розглянутими
характеристиками процесу є безпосередній зв‘язок.
Моделлю управління маркетинговою діяльністю підприємства виступає сукупність
визначених суб‘єктів, об‘єктів, інструментів та методів управління, які, взаємодіючі між собою,
спрямовані на ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства [3].
З метою виконання всього комплексу робіт і функцій маркетингу на підприємстві
організовують групи, відділи, служби або управління маркетингу, що мають знайти своє місце
в загальній організаційній структурі підприємства. Підпорядкованість та система взаємозв‘язків
організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції та засоби управління
підприємством визначається як організаційна структура управління. Структура відображає
побудову та внутрішню форму цієї системи. Наявність структури є невід‘ємним атрибутом усіх
реально існуючих систем, бо саме вона надає їм цілісності.
Оптимальна форма організаційної структури підприємства відповідає корпоративній
культурі та стратегії, технологіям, що використовуються, кваліфікації працівників та потребам
ринку. Структура дає змогу працівникам усвідомити своє місце в організації й одночасно
забезпечує координацію функцій, які вони виконують.
Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю підприємства та її обрана
стратегія мають одне з першочергових значень задля досягнення цілей підприємства.
Організаційна структура маркетингової діяльності – це сукупність служб, відділів та
підрозділів, до складу яких входять фахівці, що займаються маркетинговою діяльністю на
підприємстві.
В ринкових умовах динамічного розвитку економіки маркетингова служба разом з
виробничою, фінансовою, збутовою, технологічною, кадровою та іншими видами діяльності
створює єдиний, гармонічний інтегрований процес, який спрямований на задоволення потреб
ринку і отримання на цій основі прибутку.
Для підприємств, що здійснюють свою діяльність одночасно на декількох ринках у різних
регіонах країни, особливо якщо ці підприємства випускають однотипну продукцію, можлива
подальша диференціація завдань маркетингових служб щодо окремих ринків (призначаються
особи, які відповідають за маркетингову діяльність у цілому і на окремих ринках).
Якщо підприємства випускають продукцію різної номенклатури, то спеціалізацію діяльності
маркетингових служб доцільно здійснити по товарному принципу, коли призначаються особи,
які несуть усю повноту відповідальності за маркетинг окремих товарів. Підприємство повинно
створювати організаційну структуру управління маркетингом з таким розрахунком, щоб вона в
найбільшій мірі відповідала його цілям. Організаційна структура будь-якої системи пов‘язана з
досягненням її стратегічної мети і є конструкцією організації, на основі якої здійснюється
управління підприємством.
Враховуючи сучасний стрімкий розвиток наукових досліджень, техніки і технологій,
зростання конкуренції, підприємство може досягти бажаного успіху у разі творчого підходу до
розробки і застосування управління маркетингом підприємства у своїй діяльності, постійного
пошуку нових шляхів щодо адаптації до безперервних неочікуваних змін та умов, які диктує
ринок.
Зроблено висновок, що управління маркетинговою діяльністю вважається ефективним
тільки в тому разі, якщо в результаті функціонування вартість підприємства не знижується, її
положення на ринках є стабільним, що можливо у результаті реалізації маркетингової стратегії,
що ґрунтується на адекватному знанні поточного становища підприємства, споживачів та
можливостей розвитку з урахуванням ризиків здійснюваної маркетингової діяльності. Інакше
кажучи, ефективність маркетингу залежить від розвитку інформаційно-аналітичної роботи на
підприємстві та розвитку управління маркетинговими ризиками.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Г. В., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
У сучасних умовах розвиток національної економіки неможливий без активізації
інвестування та пошуку нових джерел інвестицій. Аналіз рівня інвестиційної діяльності в
Україні довів, що для формування сучасного інноваційного типу економіки необхідно
збільшення кількості та якості інвестиційних ресурсів. Від обсягів, якості інвестицій,
ефективності інвестиційного процесу значною мірою залежить розвиток вітчизняної економіки,
яка потребує значних коштів на реструктуризацію і підвищення ефективності її
функціонування [1].
Проблеми інвестування та підвищення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних
суб‘єктів господарювання постійно знаходяться в колі наукових інтересів як науковців, так і
практиків. Це обумовлено тим, що інвестиційні ресурси дають можливість підприємствам
впроваджувати інноваційні технології, інноваційні форми управління виробничими процесами
та сприяють соціально-економічному розвитку суспільства. Інвестиційна діяльність є одним з
найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Вона дає
можливість господарюючим суб‘єктам вийти з кризових ситуацій, забезпечити певний рівень
конкурентоспроможності та ліквідності. При здійсненні інвестиційної діяльності організація
постійно зіштовхується з вибором: інвестиційних ресурсів, інвестиційного рішення, рівнем
інвестиційного ризику тощо. Тобто рішення у сфері інвестиційних проєктів є достатньо
жорсткими, адже експерт завжди несе відповідальність за майбутню окупність вкладених у
проєкт коштів.
Важливим завданням при дослідженні управління інвестиційними ресурсами підприємства є
вивчення їх структури та джерел залучення. Щодо цього у ст. 10 даного Закону зазначено, що
«Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок: власних фінансових ресурсів
інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного
лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо); позичкових
фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); залучених
фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески
громадян і юридичних осіб); бюджетних інвестиційних асигнувань; безоплатних і благодійних
внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян [2].
Альтернативним джерелом формування інвестиційних ресурсів підприємства є залучені
інвестиційні ресурси, що формуються переважно за рахунок емісії цінних паперів і збільшення
розмірів поточних зобов‘язань. Також важливим джерелом залучених інвестиційних ресурсів є
внески вітчизняних і зарубіжних інвесторів, які розподіляються на прямі та портфельні
інвестиції. Треба зауважити, що при визначенні оптимальної структури формування джерел
залучення інвестиційних ресурсів слід враховувати рівень платоспроможності та фінансової
стійкості підприємства.
Управління інвестиційною діяльністю організації ґрунтується на наступних принципах:
- розвитку та постійного удосконалення процесу управління;
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- узгодженості досягнення цілей в часі;
- наукової обґрунтованості при прийнятті управлінських рішень;
- адекватності;
- єдності процесу розробки, виконання та контролювання в процесі використання інвестицій;
- цільовому розподілу інвестиційних ресурсів [3].
Управління інвестиційною діяльністю організації має ряд завдань, які спрямовані на
досягнення її головної цілі при врахуванні інтересів власників у поточному та перспективному
періодах
Забезпечення ефективності інвестиційної діяльності організації в короткостроковому й
довгостроковому періодах можливе при застосуванні таких функцій управління: аналізі та
прогнозуванні; плануванні (стратегічному, поточному, оперативному); організації; обліку,
моніторингу (контролю); координації. Завдяки принципам стратегічного управління та
застосуванню наведених функцій управління організація у результаті може розраховувати на
максимізацію інвестиційного прибутку в поточному періоді та в перспективі.
Управління інвестиційними ресурсами організації, згідно з теорією управління, базується на
розробці певної стратегії формування інвестиційних ресурсів (фінансових, реальних,
інноваційних інвестицій). Тобто визначається загальна потреба в інвестиційних ресурсах,
необхідних для реалізації інвестиційної стратегії організації, та розраховується можливість
формування інвестиційних ресурсів за рахунок усіх можливих джерел: власних, залучених і
позикових. Дуже важливою складовою управління інвестиційною діяльністю організації є
формування портфеля реальних інвестицій та проведення оцінки необхідних інвестиційних
ресурсів відповідно до розробленої стратегії їх формування. Тобто здійснюється оцінка
реальних і потенційних ресурсів організації для вибору стратегічних активів як об‘єктів
інвестування, які б задовольняли певним умовам та були здатні в короткострокові терміни
забезпечити організації економічний та соціальний ефекти та підвищити її
конкурентоспроможність на ринку.
Організаційне забезпечення управління інвестиційними ресурсами організації включає набор
дій, які здійснюють структурні підрозділи організації, що забезпечують розробку та прийняття
управлінських рішень щодо управління інвестиціями. Інформаційне забезпечення управління
інвестиційними ресурсами організації має вигляд системи показників, які необхідні для
аналітичної роботи, планування, прийняття рішень і контролю за їх виконанням.
Контроль за виконанням поставлених завдань у сфері управління інвестиційними ресурсами
організації повинен здійснюватися на основі впровадження системи контролінгу, яка на
сьогодні вимагає розробки окремих методичних рекомендацій з проведення контролю за
інвестиційною діяльністю. Крім того, менеджменту господарюючих суб‘єктів необхідно
звернути увагу на особливості залучення інвестицій у інноваційні проєкти та визначити основні
критерії, за якими необхідно контролювати повноту й ефективність освоєння інвестицій на
певні цілі.
Зроблено висновок, що управління інвестиційними ресурсами організації є складним і
трудомістким процесом, реалізація якого залежить від певних чинників як внутрішнього, так і
зовнішнього характеру. Ефективність і результативність управління інвестиційними ресурсами
організації залежить, з одного боку, від наявності науково обґрунтованої теоретико-методичної
бази, з іншого – від уміння менеджменту господарюючого суб‘єкта професійно
використовувати отримані знання на практиці.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ЗАПОРОЖЕЦЬ Г. В., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
КУЧЕР М. М., канд. екон. наук, доц.
Дніпровський державний технічний університет
В умовах ринкової економіки та вступу України до Світової організації торгівлі нагальним є
питання підвищення конкурентоспроможності української продукції та національної економіки
в цілому. На жаль, за даними Світового Економічного Форуму (СЕФ), в останні роки Україна
серед інших країн світу посідала невисокі місця (за показниками росту
конкурентоспроможності країн та за індексом конкурентоспроможності бізнесу) [1]. Це
викликано тим, що лише декілька сотень українських підприємств пройшли п‘яту частину
шляху до європейського рівня досконалості, і лише кілька десятків підприємств подолали
половину цього шляху, ставши дипломантами та лауреатами Українського національного
конкурсу якості, що дорівнює 60% європейського рівня досконалості.
Вирішення цього питання можливе лише при розробці та впровадженні ефективної системи
управління якістю, адже саме вона забезпечує високий рівень задоволення запитів і очікувань
споживачів, є найважливішою передумовою успіху підприємства будь-якого виду діяльності та
будь-якої форми власності.
На думку В. Демінга, 96-98 % проблем з якістю виникає через систему менеджменту і лише
4-2 % - через виконувача.
Вдосконалення
системи
управління
якістю
і
підвищення
на
її
основі
конкурентоспроможності підприємства є процесом, характерним для більшості виробничих
підприємств. Це дозволяє зробити висновок про можливість створення єдиного комплексу
заходів щодо поліпшення дієвості систем управління якістю та їх впливу на
конкурентоспроможність підприємства.
Враховуючи наслідки фінансово-економічної кризи, дуже важливим є розв‘язання питання
створення систем якості не лише на рівні окремих підприємств, а й на державному рівні.
Для цього необхідним є проведення єдиної державної політики щодо підвищення
конкурентоспроможності підприємств та галузей, державної підтримки пріоритетних напрямів
промисловості та національних товаровиробників, а також їх стимулювання до активної
роботи. Не менш важливим є і державний захист внутрішнього ринку. Тобто держава повинна
допомагати підприємствам виходити на міжнародні рівні. Це можливо лише при проведенні
змін на всіх рівнях законодавчої та виконавчої влади, а також при прийнятті нормативнозаконодавчих документів.
Наявність міжнародного сертифіката на систему менеджменту якості виробничого
підприємства істотно впливає на пошук партнерів і покупців продукції. Сертифікація системи
менеджменту якості дозволяє поліпшити репутацію підприємства і підвищити його ринкову
вартість. Особливо великі вигоди від сертифікації отримують ті підприємства, які експортують
значну частку своєї продукції за кордон і мають сертифікати авторитетних закордонних
організацій.
Великою помилкою вітчизняних підприємств є те, що вони ставлять на меті одержання
сертифікату, а не створення ефективної системи менеджменту якості. Підприємство може
досягнути успіху лише тоді, коли якість буде закладено у проект виробу, забезпечуватись на
кожній стадії його життєвого циклу і стане предметом піклування кожного працівника.
Поліпшення дієвості систем управління якістю також повинно включати підвищення
системи контролю на підприємстві, адже кінцева якість залежить від якості роботи на кожнім
етапі. Вплив, який чинить контроль якості на всю організаційну структуру підприємства,
полягає у впровадженні як в організаційну, так і в технічну структуру підприємства заходів,
спрямованих на забезпечення якості, що орієнтується на споживача. Встановлення чіткої
системи контролю призведе до випуску високоякісної продукції і зменшить відсоток її браку
(це є найбільш гострою проблемою серед підприємств машинобудування України).
Вдосконалення діючої системи повинно передбачати залучення до процесу контролю вищого
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керівництва, яке б перевіряло і корегувало роботу всіх контролерів на підприємстві, а особливо
контролерів найвищої категорії. Таким чином, це призведе не тільки до посилення контролю на
підприємстві, а й до залучення управлінського апарату до керування системою управління
якістю і контролю.
Отже, в сучасному мінливому середовищі господарювання важливою задачею підприємств є
постійне вдосконалення та оновлення системи менеджменту якості, здатної забезпечити
конкурентоспроможність не лише продукції, але і самого підприємства загалом. Конкуренція з
боку нових технологій забезпечення якості в межах загальної конкуренції свідчить про
економічне зростання та розвиток промислових підприємств.
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METHODS OF ADOPTING MANAGERIAL DECISIONS ON THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF UKRAINE IN CONDITIONS OF STRATEGIC CHANGES
KHRYSTYNA KALASHNIKOVA, PhD in Economics, Associate Professor,
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
There is a significant number of methods for making managerial decisions on the socio-economic
development of Ukraine, which have been reflected in national and regional programs. Consider the
more detailed methods of making managerial decisions in the vector of strategic changes.
The first method is the scenario method, as a description of the trends close to the reality, which can
be manifested in the socio-economic development of the state in general and regions, can be
effectively used in the development of a management decision. The general approaches of the
scenario method include the allocation of three main types of scenarios: an optimistic, pessimistic, real
scenario. In general, the essence of the method is that it is planned to develop simulation applications
that will verify the actual possibilities (taking into account operational changes in the situation) the
application of recommendations of the optimization system, to identify unplanned reserves, promptly
regulate the schedule of the enterprise [1].
There are several approaches to the development of scripts, but they all assume three general
provisions.
1. The starting point for the development of "scenarios of the future" should always be an accurate
assessment of a genuine strategic situation. Such an assessment leads to the understanding of the
dynamics of factors: the values of which factors falls and which grows throughout the temporal
horizon.
2. For unspecified development trends, special forecasts should be performed and the rational offers
of experts.
3. There must be a lot of alternative "scenarios of the future", representing a certain logical picture.
In this case, a mandatory condition should be observed - alternative scenarios should not contain
contradictions, that is, steps and events that are mutually exclusive.
Another important method in the process of taking managerial decisions is a comparative approach,
which means the implementation of management impacts on the object, adjusting the trajectory on the
real dynamics of the external environment, which is largely expressed in the indicators of socioeconomic development of regions, which are similar to each other, and have a close-scale
activities [2].
In other words, when developing a management decision should be focused not only for the need to
achieve certain strategic goals (which in the conditions of complications of the environment acquire a
probabilistic nature), but also on the results of competitors or simply similar to its parameters.
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Another method is expert. The use of its results makes it possible to significantly reduce errors
permitted by persons responsible for the adoption of a specific management decision, and at the same
time avoids distortions as a result of the opportunistic and non-sufficient behavior of interested
persons. [3].
Matrix methods of acceptance of managerial decisions are also played [4]. The essence of matrix
methods of acceptance of managerial decisions is as follows:
- BCG. The first portfolio model. Easy to use. Taken as a basis for the formation of other matrix
models. Development of a support strategy or balance upgrade;
- GE / MCKINSEY. Each axis of the matrix has a multifactorial dimension. A detailed
classification of comparable types of business and wide opportunities for choosing. However,
strategies are issued by superficial. Determination of priorities for investment;
- Shell / DPM. Graphic image is similar to GE / McKinsey, a meaningful aspect develops ideas
laid in the model. Using the BCG matrix is limited by the capital-intensive industries. Determination
of the directions of redistribution of cash flows;
- ADL / LC. Planning is built on the concept of life cycle and is executed in three stages: a simple
choice, a specific choice, choice of a specified strategy. Determination of directions of diversification
of activity;
- Hofer / Schendel. For the first time (1978), a clear demarcation of planning for corporate,
business and functional levels is carried out. Defining a type of portfolio business.
Consequently, on the basis of the study, we can characterize the peculiarities of the process of
adopting qualitative managerial decisions. In general, the management decision is the direction of
development and actions in a particular area of development of the country elected from an alternative,
which allows the management of the goals set before them.
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СУТНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
КОВАЛЬОВА В. І., канд. екон. наук, доц.
ГЛЄБОВА Н. В., канд. екон. наук, доц.
Національний фармацевтичний університет
Еволюція кадрового менеджменту починаючи із звичайної роботи з кадрами до управління
людськими ресурсами розширює коло проблем теоретичного і практичного плану, які
необхідно вирішувати в процесі управління. Однією з актуальних проблем є необхідність
формування ефективної соціально-економічної поведінки співробітників організацій. Найбільш
перспективним у цьому відношенні методом є коучинг. Роль коучингу в менеджменті визначив
Дж. Харрис: «Менеджери відповідальні за реалізацію як мінімум двох цілей – виконання
роботи і розвиток персоналу. Коучинг – це процес, який забезпечує досягнення обох
результатів. Він є практичною технологією управління саморозвитком клієнтів шляхом
спілкування» [1, с. 83]. Менеджери вітчизняних підприємств мало ознайомлені з можливостями
коучингу. У зв‘язку з цим оцінка можливостей використання його для управління поведінкою
персоналу, розвитку його творчого потенціалу та забезпечення на цій основі ефективної роботи
підприємств в умовах прискорення змін є дуже актуальною.
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Коучинг − це своєрідний вид навчання, в якому коуч (з англ. coach – тренер, інструктор)
допомагає клієнту досягти поставленої мети [2, с. 76]. На відміну від консультанта, коуч не дає
порад, не транслює власну думку, не приймає рішень, не дає готових технологій (як і що
потрібно робити). Він допомагає керівникові усвідомити його цілі, причини удач і невдач, і
визначити напрямок зміни поведінки керівника й, відповідно, зміни в розвитку
підприємства [3]. Основною метою коучингу як методу співпраці керівників та підлеглих є
допомога співробітнику в тому, щоб він самостійно знайшов рішення тієї або іншої реальної
проблеми [4, с. 297].
Коучинг підходить компаніям з фокусом роботи на кращий результат і хороші відносини в
колективі. У процесі спілкування керівник-коуч спонукає співробітника до успішного
досягнення мети. Щоб коучинг діяв найкраще, відносини між керівником і його підлеглими
мають будуватися на довірі та партнерстві. Без поважного ставлення менеджера до підлеглих
впровадити коучинговий стиль управління неможливо. Крім того творчі колективи
позитивніше сприймають керівника, здатного довіряти підлеглим, бути їх порадником,
консультантом, навіть партнером у вирішенні складних ситуацій, ніж авторитарного, хоч і
компетентного лідера. Це вимагає відновлення та розвитку виховної функції менеджера для
формування у підлеглих впевненості у своїх силах, актуалізації їх інноваційної поведінки. В
зв‘язку з цим виникає необхідність використання технологій наставництва і коучингу. У
вітчизняній практиці наставництво свого часу було досить широко розповсюджене. Його зміст
сучасні дослідники визначають як процес навчання, розвитку, підвищення професіоналізму
окремого співробітника, команди чи бізнесу [2, c. 95]. Тобто наставник є зовнішнім
спонукальним фактором підвищення якості виконання трудових процесів. Функції коучингу в
менеджменті суттєво відрізняються від наставництва тим, що він орієнтується на введення в
дію внутрішніх особистісних джерел інтенсифікації професійної діяльності працівника. Цей
новий напрям наукової і практичної діяльності використовує досягнення таких наук як
психологія, соціологія, педагогіка, праксеологія та ін. Основна його мета досить багатопланова,
а саме: актуалізація бажання людей самостійно вирішувати свої проблеми, вибір прийнятних
для цього способів та ресурсів, формування почуття впевненості у здатності впливати на своє
життя, усвідомлення необхідності постійного розвитку свого професійного потенціалу,
співіснувати з різними людьми, узгоджувати інтереси, цілі та ресурси, формувати
синергетичний потенціал спільної роботи. Ефективність роботи як наставника, так і коуча
забезпечується атмосферою довіри та відкритості у взаєминах з людиною, яка використовує їх
поради та настанови (коучинг використовує для позначення такої людини термін «клієнт»).
Як особлива професійна діяльність коучинг сформувався під впливом прискорення змін, як
в житті кожної людини, так і будь-яких організацій, необхідності приймати непрості рішення,
що вимагають радикальної перебудови поведінки, потребами в порадах, яких люди потребують
в складних життєвих ситуаціях.
Функція менеджера-коуча полягає в стимулюванні підлеглого до самостійного вирішення
проблем, формування у нього впевненості у своїх силах, бажання розвитку знань та навичок,
спроможності йти на ризик, виважено оцінюючи свої ресурси та не боячись тимчасових
поразок.
Впровадження коучингу як методу управління персоналом на вітчизняних підприємствах
дасть змогу здійснити якісні зміни в компаніях, а саме:
- вивести відносини керівників з підлеглими на більш високий рівень довіри, створити
умови для щирості та відкритості всіх учасників процесу;
- сформувати відповідальність у співробітників за прийняті рішення і отриманий результат;
- надати можливість працівникам управляти своєю працею: розподіляти час, визначати
необхідні ресурси, що розкриє внутрішній потенціал співробітників, створить внутрішню
мотивацію, а також підвищить задоволеність від роботи;
- по-іншому поглянути на своє життя, підвищити його якість, позбутися внутрішніх
бар‘єрів, що перешкоджають досягненню цілей, і навчитися знаходити власні ресурси як
керівникам, так і їх підлеглим.
Коучинг може стати надійною технологією активізації внутрішніх сил і готовності
персоналу до роботи в нестандартних ситуаціях, якими багата сучасна бізнес-діяльність.
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Реалізується коучинг у формі консультацій, які слід починати із з‘ясування змісту та оцінки
критичності заявленої підлеглим проблеми. Чітко сформульована проблема, її відповідність
реальній ситуації забезпечує надійність підстав, які працівник використовує для визначення
того, що він хоче змінити, і дій, які він здатний і мусить виконати.
Коучинг відбувається у формі діалогу підлеглого і професійного коуча або менеджера, який
володіє засобами коуч-технології, в якому головною функцією останнього є задавання
правильних запитань, уважне вислуховування та об‘єктивний аналіз відповідей.
Донедавна головною професійною ознакою менеджерів була їх висока компетентність в
реалізації певного робочого процесу. Тепер вона втрачає своє значення, оскільки об‘єктивною
реальністю стало прискорення та ускладнення змін, в яких необхідно діяти. Одна людина вже
не може бути компетентною у всіх сферах бізнес-діяльності, а тому виникає необхідність
опанування менеджерами технологій формування та розвитку колективного потенціалу
компетентності та інноваційної поведінки. При цьому в критичний ресурс перетворюються не
тільки поінформованість, знання, компетентність окремої людини, але і її бажання та вміння
працювати в колективі, розвивати єдиний творчий потенціал його надійного функціонування.
Тому менеджери, які використовували поінформованість, знання як владу, в таких умовах не
мають перспектив. Підвищення ефективності виконання менеджерами функцій консультанта,
порадника, партнера підлеглого можна забезпечити, орієнтуючись на рекомендації коучинга.
Найбільшої допомоги коучів та опанування їх технологій потребують працівники середньої
ланки системи управління – топ-менеджери, які змушені оперативно вирішувати складний
динамічний комплекс внутрішніх та зовнішніх проблем. В управлінні робочими процесами до
таких проблем належать: прискорений розвиток вимог споживача; посилення вимог
громадськості до соціально відповідальної поведінки підприємства; ускладнення взаємодії із
зовнішнім середовищем, змісту та сфер конкуренції; збагачення механізмів упорядкування
діяльності підприємства та скорочення їх життєвих циклів; зменшення часу на прийняття
управлінських рішень; відсутність соціального партнерства власників і висококваліфікованої
робочої сили; неможливість якісного аналізу інноваційних резервів однією особою; зростання
необхідності розвитку мобільності внутрішнього і зовнішнього обміну інформацією.
В управлінні персоналом зростає необхідність розв‘язання таких проблем, як врахування
впливу емоційного стану працівників на результати їх роботи; ускладнення організації обміну
досвідом в умовах розвитку едхократичної культури; забезпечення працездатності персоналу в
умовах постійного стресу; подолання внутрішньої спрямованості персоналу на уникання
реальної оцінки проблем.
Необхідна в таких умовах активізація менеджерами інноваційної поведінки колективу дає
позитивні результати, якщо вони усвідомлять, що творчі працівники бажають, по-перше,
отримувати деякий важливий для себе результат від ефективної діяльності підприємства, подруге, – відчувати себе активними учасниками подій, які відбуваються в організації, по-третє,
будуть готовими не тільки самостійно приймати рішення в складних ситуаціях, а й брати на
себе відповідальність за них.
Нестандартні ситуації, які виникають щоразу в роботі топ-менеджерів, вимагають
нестандартної реакції на проблеми. Своєчасність та якість вирішення вказаних проблем
значною мірою залежать від розвитку в колективі самоменеджменту, гартування волі до
перемоги обставин.
Делегування членам колективу частини повноважень вимагає від менеджерів середньої
ланки опанування нових засобів мотивації підлеглих та спілкування з ними, в тому числі і
засобів коучингу.
Використовуючи технології коучингу, слід зважати на те, що його ефективність залежить
від формування клімату соціального партнерства, створення атмосфери довіри та відкритості у
взаєминах коуча з клієнтом. Крім того для ефективного впровадження коучингу необхідно
обґрунтувати організаційні форми його реалізації, програми підготовки коучів та підвищення
кваліфікації менеджерів у цій сфері їх діяльності.
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ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ІНСТИТУЦІЙНОЮ
ПРИНАЛЕЖНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У ЗВО
КОВАЛЬЧУК В. М., ст. викл.
Національний університет «Острозька академія».
В умовах сьогодення розвиток ЗВО має базуватися на основі застосування принципів
стратегічного управління, впровадження яких при певних умовах та покладених зусиллях
дадуть можливість їм вистояти у конкурентній боротьбі за доступ до економічних ресурсів та
мінімізувати ризики, які пов‘язані із негативним впливом як внутрішнього, так і зовнішнього
середовища.
Внутрішнє середовище ЗВО, будучи віддзеркаленням його стратегічного потенціалу,
формується під впливом різних чинників: обрана стратегія, особливості управлінської
технології, ринкове середовище, розмір організації, знання та досвід менеджменту та ін. [1].
Для ЗВО зовнішнє середовище – це державні органи, макроекономічне середовище,
кон‘юнктура ринку освітніх послуг, конкуренти (інші ЗВО), споживачі, громадські
організації [12]. Кожен із зазначених елементів зовнішнього середовища більшою чи меншою
мірою, але все таки мають вплив на розвиток ЗВО. Проте хотілося б відзначити, що організація
будь-якої діяльності є лише тоді економічно та фінансово вигідною і оправданою, коли суб‘єкт
господарювання отримує фінансову вигоду, яку формують виключно споживачі продукції,
робіт чи послуг. Тобто можна стверджувати, що на ринку освітніх послуг ключовим фактором
виступає наявність попиту на освітні послуги.
В Україні абітурієнти надають суттєву перевагу здобуттю вищої освіти безпосередньо в
університетах, академіях, інститутах (табл. 1).
Таблиця 1
Структура здобувачів освіти в Україні за інституційною приналежністю
протягом 2010-2020 н.р.*
№

1

Показник
Кількість здобувачів
освіти, тис. осіб
питома вага в
загальній чисельності
здобувачів освіти

Навчальні роки
2010/2011 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Коледжі, технікуми, училища
351,4

230,1

217,3

208,6

199,9

173,6

14,5

14,3

13,7

13,6

13,1

12,1

Університети, академії, інститути
2

Кількість здобувачів
освіти, тис. осіб
питома вага в
загальній чисельності
здобувачів освіти
Всього

2 066,7

1 375,2

1369,4

1330,0

1 322,3

1 266,1

85,5

85,7

86,3

86,4

86,9

87,9

2 418,1

1 605,3

1 586,7

1 538,6

1 522,2

1 439,7

* побудовано автором за даними [3, 4].
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Дані табл. 1 дають можливість відзначити, що за останні 10 років в Україні більше 85 %
здобувачів - це здобувачі вищої освіти в університетах, академіях, інститутах. Ця тенденція є
також і зростаючою (із 85,5 % у 2010/2011 навчальному році до 87,9 % у 2019/2020 н. р.). Проте
слід закцентувати увагу на тому факторі, що позитивна тенденція щодо пріоритетності вищої
освіти супроводжується негативною динамікою, а саме суттєве зменшення кількості здобувачів
в цілому в Україні і, як наслідок, безпосередньо в університетах, академіях та інститутах. Якщо
у 2010/2011 н. р. в Україні бажання здобути освіту висловили 2418,1 тис. осіб, то вже в
2019/2020 н. р. їх кількість становила лише 1439,7 тис. осіб. Зменшення чисельності здобувачів
освіти становило 978,4 тис. осіб., що є важливим негативним фактором впливу на фінансовий
стан безпосередньо ЗВО, а також зумовлює необхідність активізації політики управління саме
комунікаціями.
Комунікаційні процеси у ЗВО мають свої специфічні риси, які зумовлені тим, що у
комунікаційному процесі приймають участь велика кількість осіб та груп осіб із різним рівнем
освіти, рівнем інтелекту, віку, виховання та інтересів. Тобто, ефективне управління
комунікаціями у ЗВО вимагає від менеджменту закладів розробки стратегії управління, яка б
задовольняла інтереси всіх груп учасників комунікаційного процесу.
Зважаючи на те, що рівень ефективності управління комунікаціями у ЗВО можна виразити
як:
(1)
де – рівень популярності ЗВО;
Вк – витрати на комунікації [5, с. 466],
доречно зазначити, що постійне зменшення чисельності здобувачів освіти є фактором
прямого впливу на формування показника рівня популярності ЗВО, а тому під час розробки
стратегії управління комунікаціями у ЗВО на довгострокову перспективу, при урахуванні умов
мінливого зовнішнього середовища, немаловажне значення матиме необхідність постійного
його моніторингу та оперативного реагування, вносячи пропозиції щодо оптимізації зазначеної
стратегії із застосуванням нових інструментів комунікацій, що здатні здійснювати постійну
передачу інформації роботодавцям, абітурієнтам, їх батькам, всьому суспільству, яка зробить
послуги закладів привабливими для цільової аудиторії.
Також потрібно наголосити і на необхідності мати зворотній зв‘язок, який би дозволяв
проводити моніторинг щодо якості комунікаційних процесів та мати економічний ефект від їх
здійснення.
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МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ
РЕГІОНІВ
КОЗИРЄВА О. В., докт. екон. наук, проф.
САГАЙДАК-НІКІТЮК Р. В., докт. фарм. наук, проф.
ШУТЬ О. Ю., канд. фарм. наук, викл.
Національний фармацевтичний університет
Інтелектуальні ресурси економічної системи – це сукупність наукових та загальних знань
працівників, їх досвід, знання, вміння і навички, які створюють продукти інтелектуальної
діяльності. Отже, серед інших різновидів ресурсів (техніка, природні ресурси, праця)
інтелектуальний ресурс є на даний час найбільш важливим, а тому потребує до себе і
найбільшої уваги з позицій управління для збільшення інноваційного потенціалу в його
кількісному і якісному значенні і для вирішення завдань ефективного його використання.
Інтелектуальні ресурси, в свою чергу, трансформуються в інтелектуальний капітал. Й постає
необхідність визначення сутності та визначення цього ресурсу, тобто – поняття
«інтелектуальний капітал» та його похідного - «інтелектуальний потенціал».
В понятійному змісті «інтелектуальний капітал» (ІК) і «інтелектуальний потенціал» (ІП) є
різними і характеризуються суттєвими відмінностями. Інтелектуальний потенціал означає
можливості і резерви росту, перспективи покращення ситуації. Більшість фахівців вважають,
що термін «інтелектуальний потенціал» означає резерви і можливості, що властиві виключно
людям. Але з цим можна не погодитися: прогресивна виробнича база, результати наукових
досліджень, інституційний порядок так само, як і безпосередньо людські знання та вміння,
складають значну долю інтелектуального потенціалу як окремого підприємства так і регіону в
цілому.
Отже, інтелектуальний потенціал, в широкому його розумінні можна визначити як
спроможність соціально-економічної системи забезпечувати свій довгостроковий розвиток, а
також спроможність до самооновлення і нарощування якісних своїх характеристик.
В роботі [17] виділено сім спільних характеристик цих двох понять і чотири відмінності.
Останні доцільно звести в табл. 1.
Таблиця 1
Відмінності в змістовному трактуванні понять «інтелектуальний потенціал» і
«інтелектуальний капітал»
Відмінності в трактуванні понять
Інтелектуальний потенціал
Інтелектуальний капітал
Є часткою економічного потенціалу
Є часткою нематеріальних активів
Описує і визначає можливий приріст
Уособлює і вкладає у виробництво
«невловимих» активів
«невловимі» активи
Не відокремлюється від організації
Може бути як власним, так і позиковим
Є результатом сприйняття ринком
Виникає в результаті накопичення знань у
інтелектуальних зусиль регіональної системи в
внутрішньому просторі регіону
цілому
Більшість дослідників [2, 3] вважають, що інтелектуальний капітал займає позиції самого
високоліквідного товару, а тому в програмі інтелектуалізації постійно збільшується потік
інвестицій.
В спрощеній формі, інтелектуальний капітал – це виробничий фактор і фактор впливу на
економічний і соціальний розвиток. Інтелектуальний потенціал – це поки що не розкриті та не
використані можливості розгортання інноваційної діяльності. Інтелектуальний капітал, як
ресурс – це сума різновидів засобів забезпечення інтелектуального розвитку і ефективності
використання інтелекту, до функцій якого входить забезпечення комплексного розвитку
(технологічного, економічного, соціального, людського) країни, регіонів, підприємств.
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Інтелектуальний капітал, в тій чи іншій формі, брав участь в минулих досягненнях в
економічній, управлінській, технологічній та соціальній сферах раніше невідомим і головним
чином непередбачуваним способом.
Все більша кількість провідних науковців, фахівців з ділової адміністрації та громадських
діячів визнають, що інтелектуальний, а не фізичний капітал, стає головним і вирішальним
фактором у створенні вартості в новій інтелектуальній економіці.
Термін «інтелектуальний капітал» використовується в різних трактуваннях, через що часто
виникає неясність предмета дослідження. Огляд існуючих трактувань інтелектуального
капіталу і різних його елементів наведено в таблиці 1.2.
Аналізуючи наведені визначення зробимо необхідні узагальнення:
- інтелектуальний капітал є подвійною характеристикою людського ресурсу як соціальна
складова і як індивідуальні можливості;
- в основі ІК закладені знання, здібності і активність використання;
- як всілякий капітал він має ознаки приналежності (власності) і включення в економічний
процес в першу чергу, в економіку знань;
- має тісні зв‘язки з другими капіталами і ресурсами (структурним, інноваційним,
процесним).
Так, інтелектуальний капітал – це особливий ресурс забезпечення економічним системам
ринкових переваг за рахунок потенціалу, що включає знання, досвід, здібності та фактор
активної діяльності.
При цьому ІК характеризується ознаками інтелектуальної власності, інформаційної природи,
людських відносин, соціальної і економічної вартості. ІК має ринкову цінність як нематеріальні
активи, що не можуть бути однозначно вимірені в вартісному визначенні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
КОЛЕСНИК Т. М., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Сьогодні, криза є невід‘ємним елементом ринкових відносин, тому банкрутство підприємств
сприймається як частина ринкової економіки Ринкові механізми функціонування економіки
будь-якої держави мають циклічний характер. Тому, економічні результати діяльності кожного
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підприємства формуються під впливом цих макроекономічних коливань, а також залежать від
дії багатьох внутрішніх причин. Забезпечення стійкого та гармонійного економічного
зростання економіки України робить надзвичайно актуальним питання організації протидії
кризовим явищам та відродження нормального перебігу функціонування основної ланки
економіки – підприємств різних форм власності та форм господарювання, потребує опанування
та впровадження в практику антикризового управління. Висока імовірність виникнення і
розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства зумовлює необхідність
здійснення спеціалізованого антикризового управління, яке спрямоване на подолання кризових
явищ, базуючись на системному, ситуаційному та процесному підходах.
Сучасна економічна криза доводить, що лише мала частка вітчизняних промислових та
комерційних підприємств здійснює постійне антикризове управління з метою попередження
симптомів погіршення господарського стану підприємства, подолання кризової ситуації та
ліквідації загрози банкрутства. Тому постає питання формування ефективної системи
антикризового фінансового управління, яка дозволить своєчасно виявляти та усувати симптоми
настання кризи та погіршення фінансового стану підприємства, а також здійснювати заходи,
спрямовані на покращення діяльності підприємства, виведення його з кризового стану та
відновлення платоспроможності.
Криза на підприємстві є результатом наявності розбіжностей між внутрішніми фінансовогосподарськими параметрами його діяльності та параметрами зовнішнього середовища.
Зазвичай це викликано помилковою стратегією, неадекватною організацією бізнесу та
слабким пристосуванням до вимог ринку. Під загрозою опиняється подальше існування
підприємства, наближаються важливі зміни, які можуть як допомогти підприємству
(здійснюється реорганізація підприємств, модернізація виробництв, пошук нових технологій
та сфер діяльності), так і взагалі знищити його. Тому важливим є можливість прогнозування
настання кризи, що дозволить вчасно підготуватися до погіршення ситуацій на підприємстві та
застосувати необхідні заходи щодо відновлення рівноваги.
Головною метою антикризового менеджменту є забезпечення сталого економічного
розвитку підприємства, підтримка ділової активності та стійке положення на ринку, а також
задовільний фінансовий стан за будь-якого розвитку економічного, політичного та соціально
розвитку подій в країні [1].
Фактори погіршення фінансового та господарського стану підприємства можуть бути
різними. у зв‘язку з цим необхідно здійснювати постійний нагляд за діяльністю підприємства,
ситуацією на ринку для своєчасного виявлення симптомів та факторів настання кризи.
Розглядаючи множину потенційних внутрішніх факторів виникнення кризи на підприємстві,
можна дійти висновку, що більші частина цих факторів пов‘язана з недосконалістю системи
управління підприємством та неефективним процесом прийняття управлінських рішень. Поряд
з таким фактором, як недосконалість керівництва існує проблема недостатнього контролю
діяльності підприємства, що пов‘язане з відсутністю достатнього планування та прогнозування,
необґрунтованим прийняттям рішень, недостатністю фінансового контролінгу та
маркетингових заходів щодо збуту продукції.
Сила впливу всієї сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність підприємства є
змінною у часі в залежності від конкретного поєднання факторів кризи [2].
Ризик-менеджмент сучасного підприємства, яке опинилося в кризовому стані, має
дотримуватися наступних певних принципів [3].
Дія цих принципів найкраще реалізується завдяки впровадженню в практику діяльності
антикризового менеджменту аналітичних методів фінансового контролінгу: SWOT-аналізу,
бенчмаркінгу, прогнозуванню ймовірності банкрутства тощо.
Принцип альтернативності передбачає, що в процесі аналізу кризових явищ потрібно
розглядати всю можливу палітру альтернативних заходів з метою вибору найбільш адекватного
та ефективного варіанту.
При цьому принцип ефективності передбачає, що витрати на реалізацію антикризового
заходу максимально перекривалися отриманим ефектом.
Принципи адекватності реагування також передбачає, що реагування на прояви кризових
явищ має бути не замалим та не завеликим, а саме тим, що потрібно для ефективного
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подолання кризи.
Ефективність процедур антикризового управління забезпечують методи, які
використовуються на підприємстві.
Невід‘ємною частиною системи антикризового управління є стратегічне управління.
Стратегічне управління – це процес, за допомогою якого менеджери здійснюють
довгострокове керівництво організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розроблюють
стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші) зовнішні та
внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, постійно
розвиваючись і змінюючись.
Застосування у процесі антикризового управління методів стратегічного управління
дозволяє враховувати наявні на підприємстві можливості для досягнення поставленої мети.
Впровадження на підприємстві системи раннього попередження настання кризи у процесі
антикризового управління дозволяє вчасно виявляти всі наявні загрози внутрішнього і
зовнішнього середовища, виявляти причини погіршення фінансового стану підприємства та
забезпечити нейтралізацію загрози кризи.
Таким чином, можна визначити, що система антикризового фінансового управління – це
специфічна система управління підприємством, яка містить заходи моніторингу фінансового
стану підприємства, спрямовані на попередження фінансової кризи та зменшення впливу
факторів ризику на діяльності підприємства, розробку та реалізацію заходів щодо виведення
підприємства з кризового стану та поліпшення його платоспроможності.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
КОНДРАТЕНКО Н. О., д-р. екон. наук, проф.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ефективне управління інвестиційною діяльністю має забезпечувати реалізацію обраної
стратегії розвитку вітчизняних підприємств за рахунок залучення внутрішнього і зовнішнього
капіталу, покращувати платоспроможність і ліквідність підприємства, здійснюватися в умовах
оптимального ризику, враховувати наявні та потенційні ресурси підприємства, особливості
його функціонування та ін.
Відповідно до мети, управління інвестиційною діяльністю в державних масштабах (держава,
галузь, регіон) передбачає регулювання, контроль, стимулювання та підтримку інвестиційної
діяльності, як правило, нормативно-правовими методами [1].
Українські підприємства в швидкоплинних умовах функціонування, з одного боку, готові
швидко реагувати на зміни, що відбуваються у сфері регулювання інвестиційної діяльності; з
іншого, в силу браку доступних фінансових ресурсів, зниження довіри зовнішніх і внутрішніх
інвесторів до ймовірності стабілізації економічної та політичної ситуації в країні, потребують
додаткових інструментів підтримки своєї виробничої діяльності.
Здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві потребує визначення стану справ із
наявністю інвестиційних ресурсів і співвідношенням різних форм інвестування на всіх етапах
розвитку. Аналіз можливих джерел інвестиційних ресурсів і форм фінансування та їх
оптимальне співвідношення дадуть змогу забезпечити ефективність інвестиційної політики
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підприємства. Зона господарювання є самостійним сегментом у межах діяльності підприємства,
яке функціонує у відповідній галузі, регіоні, державі (країні).
Очевидно, що у підвищенні ефективності інвестиційній діяльності вітчизняних підприємств
зацікавлені різноманітні учасники ринку: керівництво, інвестори, персонал, клієнти,
постачальники й підрядники, державні органи, місцеві органи самоврядування, суспільство в
цілому [2].
Таким чином, у своїй діяльності всі господарюючі суб‘єкти повинні орієнтуватися на
задоволення інтересів зацікавлених сторін. Проте часто виникає необхідність визначати
пріоритети при реалізації своїх стратегій, досягнення цілей яких не завжди дозволяє узгодити
інтереси всіх зацікавлених суб‘єктів.
У зв‘язку з циклічним розвитком економіки та постійними змінами на інвестиційному ринку
необхідно систематично вивчати стан його кон‘юнктури для формування ефективної
інвестиційної політики і прийняття економічно обґрунтованих інвестиційних рішень. Постійне
спостереження та аналіз кон‘юнктури інвестиційного ринку на основі системи показників і
виявлення тенденцій змін дадуть змогу спрогнозувати його розвиток на перспективу.
Послідовність вивчення інвестиційного ринку і окремих його сегментів дозволяє отримати
надійну інформацію для розробки стратегії інвестиційної діяльності і формування ефективного
інвестиційного портфеля.
За лінійним способом організації інвестиційного процесу контроль за ходом його реалізації
після стадій оцінки і вибору інвестиційного проекту здійснюється на оперативному рівні.
Відповідно, і різного роду неочікувані ситуації, зумовлені змінами внутрішнього і зовнішнього
середовища, вирішуються оперативними інвестиційними керівниками, і тому найчастіше
відсутній ґрунтовний аналіз змін, їх впливу на проект і доцільності подальшої реаліазції
проекту в затвердженому первинному вигляді.
Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві має ґрунтуватися на наступних
принципах:
- розвитку та постійного удосконалення процесу управління;
- узгодженості досягнення цілей в часі;
- наукової обґрунтованості при прийнятті управлінських рішень;
- адекватності;
- єдності процесу розробки, виконання та контролювання в процесі використання інвестицій;
- цільовому розподілі інвестиційних ресурсів.
Механізм управління інвестиціями реалізується у таких формах [3]:
- управління термінами інвестиційної діяльності;
- якісне перетворення змісту інвестиційної діяльності;
- кількісне перетворення змісту інвестиційної діяльності;
- зміцнення довіри учасників інвестиційної діяльності.
Основними напрямами з підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю
підприємства можуть бути:
- створення сукупності внутрішніх структурних підрозділів, які забезпечують розробку і
прийняття управлінських рішень за певними аспектами інвестиційної діяльності підприємства
та відповідають за прийняті рішення;
- вирішення завдань з організації аналізу інвестиційної кон‘юнктури, що сприятиме
узгодженню інвестиційних потреб і можливостей підприємства при розробці та реалізації
інвестиційних проектів та програм;
- формування ефективного варіанту інвестиційної програми для досягнення цілей
інвестиційної діяльності за рахунок налагодження системи стратегічного та оперативного
планування інвестиційної діяльності.
Треба відмітити, що на цей час більшість вітчизняних пiдприємств не мають достатнiх
ресурсiв для самостiйного вирiшення завдання виходу на рiвень господарювання вище
рентабельного. Доступнi на сьогодня вітчизняним пiдприємствам джерела фiнансування в
умовах збиткового виробництва ще бiльш ускладнять їх становище.
Зроблено висновок, що підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю
підприємства може бути досягнуто лише після врахування усіх факторів, що впливають на його
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рівень як на макро- і мезорівні (тобто з боку держави, регіону та галузі), так і на мікрорівні (з
боку самого підприємства). Тільки поєднання зусиль держави і окремих підприємств на різних
рівнях дозволить українській економіці перебороти низку наявних проблем та здійснити
залучення необхідного обсягу коштів для економічного розвитку і прибуткової діяльності
суб‘єктів господарювання. Активізація інвестиційних процесів в Україні можлива за умови
розробки відповідних механізмів управління інвестиційною привабливістю суб‘єктів
господарювання.
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Сьогодні, в умовах глобалізації та пов‘язаних з нею зміни економічних і соціальних явищ
спостерігається посилення ролі конкуренції на всіх рівнях господарювання – від макрорівня до
рівня підприємства. Особливо гостро це проявляється на ринку транспортних послуг.
Конкурентоспроможність підприємства – це складна багатогранна економічна категорія.
Вона визначається як система, яка складається з певного набору організаційно-економічних
складових, має конкретні умови функціонування і окремі критерії оптимальності на кожному
етапі її розвитку [1].
Під класичним визначенням конкурентоспроможності транспортної продукції розуміється
здатність витримати конкуренцію товарів-замінників робіт, послуг, з точки зору завоювання
тієї частки ринку, яка забезпечує сприятливу реалізацію транспортної продукції і необхідний
зростання доходів транспортного підприємства.
Конкурентоспроможність транспортного підприємства – здатність задовольняти
платоспроможний попит клієнтів в перевезеннях певного обсягу і якості, що дозволяє зайняти
провідне місце на ринку транспортних послуг і отримати максимально корисний ефект. Слід
зазначити, що можливість транспортного підприємства конкурувати на ринку транспортних
послуг в основному залежить від конкурентоспроможності перевезень і сукупності
економічних методів виробничо-фінансової діяльності підприємства, що надають вплив на
результати конкурентної боротьби.
На сталий розвиток та життєздатність, а тому і на конкурентоспроможність вагомий вплив
мають саме економічні складові. До них слід віднести: кадрові ресурси підприємства,
виробничі можливості та виробничий потенціал, рівень науково-інноваційної діяльності
підприємства та основні результати діяльності підприємства [2].
Для забезпечення конкурентоспроможності транспортного підприємства важливе значення
має класифікація факторів, що обумовлюють її рівень та які можна поділити на зовнішні та
внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести: використання потужностей підприємства;
асортиментна політика; маркетинг; менеджмент; якість транспортних послуг тощо.
Під зовнішніми факторами розуміються: цінова і тарифна політика; законодавче
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регулювання у сфері транспортування вантажів та пасажирів; місткість транспортного ринку;
матеріально-технічне забезпечення; попит і платоспроможність споживачів транспортних
послуг.
Якість, будучи основою конкурентоспроможності транспортного товару, дозволяє
задовольнити певну потреба в ньому. Однак, некоректно ототожнювати термін
«конкурентоспроможність» з поняттям «якість транспортного обслуговування», оскільки
конкурентоспроможність перевезень визначається, на відміну від якості, сукупністю тільки тих
конкретних властивостей, які становлять безсумнівний інтерес для даного споживача, а інші
характеристики стандартизуються з позицій мінімізації витрат.
Дуже часто, транспортна продукція з більш високим рівнем якості може бути менш
конкурентоспроможна, якщо підвищилася її вартість за рахунок надання нових властивостей,
які не становлять істотного інтересу для основної групи споживачів. отже, поняття
«конкурентоспроможність транспортної продукції» ширше поняття «якість транспортної
продукції».
Управління якістю передбачає цілеспрямоване вплив на всі його аспекти для впорядкування,
збереження вдосконалення і розвитку його елементів.
Управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства здійснюється через
важелі впливу на фактори, що забезпечують йому певний рівень конкурентоспроможності.
Важливим етапом управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства є
розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності і методів її реалізації. Стратегія
представляється у вигляді Програми підвищення конкурентоспроможності, в якій на основі
всебічного аналізу конкурентної ситуації розробляється комплекс заходів щодо підвищення
конкурентної позиції підприємства, конкретизуються шляхи їх реалізації та джерела
фінансування, розподіляються центри відповідальності, розробляються методи контролю і
обов‘язково визначається економічний ефект (як абсолютний, так і відносний).
Існуючи методики оцінки конкурентоспроможності підприємств в основному ґрунтуються
на маркетингових дослідженнях ринку перевезень, збору даних про діючі транспортні компанії,
виявлення їх сильних і слабких сторін, місцезнаходження, визначенні частки у загальному
обсязі перевезень, ціновій політиці тощо, що є досить складним, недостатньо точним і
тривалим за часом реалізації завданням.
Для оцінки конкурентоспроможності транспортних підприємств необхідно використовувати
поєднання методів структурного і функціонального аналізу, а також підходи, засновані на
теорії якості товару і сучасної концепції маркетингу на транспорті. Управління
конкурентоспроможністю транспортних підприємств засноване на застосуванні положень
теорії регулювання ринкових систем, системного аналізу економічних процесів в сфері
транспорту.
Для створення ринку конкурентоспроможних транспортних послуг необхідно:
- розвиток нормативно-правової бази транспортних послуг за напрямками: безпека,
екологічність, якість транспортних послуг;
- розвиток методів державного регулювання ринку транспортних послуг;
- розвиток високопродуктивної транспортної та логістичної інфраструктури, що
забезпечують конкурентоспроможний рівень надання транспортних послуг (перш за все,
комерційну швидкість і надійність);
- досягнення передового рівня техніки і технологій, що забезпечують стандарти безпеки,
екологічності, економічності і якості транспортних послуг.
Зроблено висновок, що тільки комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю
транспортних підприємств дозволить забезпечити господарюючому суб‘єкту стійке положення
на ринку, чітке розуміння сильних і слабких сторін, як в своїй діяльності, так і в роботі
конкурентів, що в сукупності дозволить забезпечити йому конкурентну перевагу в будь-який
момент часу.
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Ринкові відносини, в які необхідно адекватно вписуватися, і аварійна ситуація, у якій
сьогодні знаходиться більшість комунальних підприємств, зумовили необхідність
кардинальних всебічних змін шляхом проведення цілої низки реформ. Реалізація цих реформ на
мікрорівні здійснюється шляхом реструктуризації комунальних підприємств, яка у науковій
літературі розглядається як прояв трансформаційних процесів у суспільстві і спосіб зняття
протиріч між вимогами ринку та застарілою логікою дій підприємства.
У вітчизняній практиці термін ―реструктуризація‖ використовується неоднозначно. Так, у
нормативній документації під реструктуризацією розуміються лише специфічні структурні
перетворення на рівні підприємства. В науковій літературі реструктуризація розглядається з
трьох точок зору. Відповідно до першої точки зору, реструктуризація розглядається як процес.
Прихильники другої точки зору, під реструктуризацією розуміють комплекс або систему
адміністративно-економічних, правових, інформаційно-технічних і інших заходів. Третя точка
зору полягає у тому, що реструктуризацію розглядають як спосіб адаптації підприємства до
умов зовнішнього середовища, яке швидко змінюється, як спосіб внутрішньої перебудови –
визначають даний процес.
Основне розходження наведених поглядів полягає в тім, що у першому випадку
реструктуризація розглядається як послідовність еволюційних дій, у другому – як заходи для
досягнення запланованого результату, а в третьому – як метод управління трансформаційними
процесами. Кожна з наведених точок зору не суперечить одна одній, а лише меншою чи
більшою мірою розшифровують окремий елемент механізму перетворень і змін. Залежно від
цілей дослідження кожну з них можна вважати справедливою [1].
Досвід закордонних компаній свідчить про те, що цілком справедливим є більш широке
визначення реструктуризації – як програми комплексних змін на підприємстві, спрямованих на
підвищення його ринкової вартості. Таким чином під реструктуризацією розуміють комплекс
організаційно-господарських,
фінансово-економічних,
правових,
технічних
заходів,
спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об‘єкта приватизації, збільшення
обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. Але
для комунальних підприємств, метою діяльності яких є підвищення якості життя населення
конкретного регіону, навіть у деяких випадках собі на збиток, а також неможливість
приватизації більшої їх частки, це визначення не є справедливим.
Слід зазначити, що у теперішній час у науковій літературі для визначення реструктуризації
широко використовуються поняття «реформування», «трансформація», «реорганізація»,
«реінжиніринг» та інші. Звідси випливає необхідність теоретичного осмислення можливостей і
обмежень використання даних понять для позначення розглянутого напрямку розвитку.
Аналізуючи тотожні терміни, можна зробити наступні висновки, що з одного боку,
перелічені поняття відбивають багатоаспектність процесу розвитку і конкретизують його
напрямки. З іншого боку, між даними поняттями існує ряд розходжень. Так, розглядаючи
реформування як керований державою процес, варто виходити з того, що це система
взаємозалежних змін у законодавчо-нормативній базі, пов'язаних зі становленням нових форм
власності, ринкової інфраструктури, системи правового регулювання економіки комунального
господарства та інше, тобто змін на макро- і мікрорівні з метою підвищення ефективності
функціонування комунальних підприємств, і реалізована за допомогою реформ. Реформування
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на мікрорівні пов'язано зі структурними змінами на окремих підприємствах як на етапі їх
доприватизаційної підготовки, так і після приватизації, тобто з реструктуризацією.
На відміну від терміна «реструктуризація», що переважно використовується для
характеристики процесів розвитку підприємств, тобто на мікрорівні, «реформування» і
«трансформація» - терміни широко застосовуються в різних областях діяльності, переважно на
макрорівні. Це свідчить про те, що дані поняття ширше, аніж термін «реструктуризація». Як
правило, реструктуризація здійснюється тільки після ухвалення рішення про необхідність
перетворень за допомогою реформ. Тому її варто розглядати як засіб або інструмент
реформування підприємства.
Під «трансформацією» організації розуміється організаційно-економічне перетворення, при
якому змінюється склад юридичних осіб, що приймають участь у перетворенні. За
трансформацією випливають структурні зміни, тому реструктуризацію варто розглядати як
конкретний напрямок трансформаційних процесів, а трансформацію – як базу для
реструктуризації.
Дотепер відбувається зсув даних понять і немає єдиної точки зору в їхньому визначенні. У
науковій літературі під реорганізацією пропонується розуміти процес перетворення або
перебудови організаційної структури і керування підприємством при збереженні його
виробничого потенціалу, а під реінжинирингом – перепроектування, корінну реконструкцію
об'єктів, інженерних процесів. Зміст цих понять дозволяє розглядати їх як визначені напрямки
реструктуризації, що може охоплювати й інші напрямки структурної перебудови.
З вище наведених визначень видно, що майже в кожному з них присутній термін ―зміни‖, що
дозволяє використовувати його як загальний для розрізнених за специфікою процесів розвитку
організації.
Розглядаючи реструктуризацію як еволюційний процес змін, що дозволяє перейти в якісно
новий стан за рахунок нагромадження кількісного потенціалу, ускладнення структури і складу,
у результаті чого підвищується здатність протистояти негативному впливові зовнішнього
середовища, на наш погляд, неправильно в теорії і на практиці зводити реструктуризацію
підприємства до часткових (локальних) змін деяких складових його діяльності. Зміни повинні
бути істотними і радикальними. До них можуть бути віднесені перетворення виробничих
елементів (уведення нових підрозділів і ланок, проведення злиття, виділення окремих
виробництв тощо), структурні зміни й інші. Через те, що радикальні зміни є результатом
стратегічних і тактичних рішень, категорію реструктуризації необхідно визначати через
стратегію і тактику. Щоб підкреслити специфічний характер і обов'язковість цих змін доцільно
під терміном «реструктуризація підприємств» розуміти кардинальні зміни.
Необхідність реструктуризації є постійно діючим фактором, що забезпечує безперервність,
довгостроковість, багатоаспектність і еволюцію розвитку підприємства. Ця відмінна риса
дозволяє розглядати реструктуризацію як постійний процес впровадження нововведень,
характерний як для поточної (коли мова йдеться про невеликі, низькоефективні нововведення),
так і для перспективної діяльності підприємства (коли впроваджуються великомасштабні
проекти). Так, на практиці удосконалення окремих елементів підприємства чи впровадження
невеликих нововведень складає зміст різноманітних планів заходів, а впровадження
великомасштабних глибинних проектів – програму реструктуризації, яка складається з
―портфелю стратегій‖.
Характер та особливості реструктуризаційних процесів значною мірою залежать від
обраного виду реструктуризації. Питання про склад напрямків, видів і форм реструктуризації у
науковій літературі носять дискусійний характер.
Аналіз різних точок зору і узагальнення робіт науковців з проблеми, яка розглядається,
дозволив виділити наступні класифікаційні ознаки видів реструктуризації, а саме: за фазами
життєвого циклу організації та метою змін, залежно від її об‘єкту, залежно від термінів
проведення, а також залежно від повноти проблем, що вирішуються.
Розглядаючи процеси реструктуризації підприємств комунальної власності залежно від
об'єкту змін, слід зазначити, що організаційно-правова реструктуризація залежить від політики
макроекономічного реформування. Враховуючи, що комунальні підприємства не можуть
розвиватися (у більш чи менш довгостроковій перспективі) тільки на основі ринкових
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механізмів, цей вид реструктуризації переслідує мету вдосконалення ринкових відносин між
підприємством комунальної власності, державою та територіальною громадою.
При виборі напрямків реструктуризації слід враховувати джерела фінансування на їх
проведення. Так, у науковій літературі зазначається, що на етапі короткострокової
реструктуризації майже не залучаються додаткові вкладення капіталу і вона проводиться за
рахунок власних коштів, а на етапі довгострокової реструктуризації, коли підприємство працює
рентабельно, подальший його розвиток відбувається за рахунок інвестицій і залучення
довгострокових кредитів [2]. Оскільки традиційно до теперішнього часу більшість підприємств
міського господарства відноситься до державної (комунальної) форми власності, які не можуть
у належній мірі фінансувати процеси перетворень, підприємства повинні звертатися до
внутрішніх резервів. Тому, з огляду на реальне положення, що створилося на комунальних
підприємствах, і реальну макроекономічну ситуацію, вибір напрямків реструктуризації
пропонується починати з вибору між двома частинами короткострокової реструктуризації управлінською та операційно-технологічною (технічною та виробничою).
Сутність управлінської реструктуризації полягає у реорганізації системи управління
підприємства з одночасними змінами в організаційній структурі. Цей вид реструктуризації
включає інтеграцію або диференціацію підприємств, а також адаптацію діючої організаційної
структури управління до ринкових умов господарювання шляхом, наприклад, виділення бізнеспроцесів, які не пов'язані з основним виробництвом послуг. Результати цього процесу
досягаються поступово, за допомогою змін типу організаційної структури управління,
кількісного та якісного складу трудового колективу та системи мотивації праці, змін в системах
розподілу та управління як у цілому на підприємстві, так і в окремих структурах, створених за
участю підприємства, перепроектуванні або оптимізації процесів, які забезпечують якісне
надання послуг тощо.
Таким чином, реструктуризація є необхідним процесом адаптації діяльності комунальних
підприємств до змін зовнішнього середовища. Цей процес – цілеспрямований і еволюційний;
він забезпечує життєдіяльність і розвиток підприємств у сучасних умовах. У складі основних
задач реструктуризації підприємств комунальної власності по наданню послуг можна виділити
наступні: підтримка і підвищення якості послуг та якості процесів, формування нового
механізму взаємодії із зовнішнім середовищем, формування конкурентного середовища,
підтримка стабільності цін і тарифів, підтримка процесів відтворення ресурсів системи і т. ін.
Досягнення цих цілей і задач можливо за рахунок реалізації організаційно-економічного
механізму, який уключає у себе сукупність інструментів управління процесами
реструктуризації і, перш за все, науково-методичний інструментарій та організаційноінформаційне забезпечення.
Проведене теоретичне дослідження дозволило уточнити понятійний апарат і визначити
особливості, послідовність реалізації та зміст процесів реструктуризації комунальних
підприємств.
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ЕЛЕМЕНТИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ВОДНОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ
ЛЕЛЮК Д. А., студентка
КРАВЕЦЬ О. М., ст. викл.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Розвиток водного туризму у світі все більше захоплює потенційних мандрівників та
спонукає до відкриття нових емоцій. Пандемія COVID-19 у 2020 р. практично обмежила
туристів у пересуванні. Проте водний внутрішний туризм отримав нову хвилю популярності
серед місцевих жителів.
Під водним туризмом розуміють вид туризму, при якому відпочинок здійснюється на воді з
використанням байдарок, човнів, катамаранів, теплоходів та інших плавальних засобів [1].
Рoзрiзняють декiлька пiдвидiв вoднoгo туризму: сплав пo рiчках рафтинг, вiтрильний туризм,
каякiнг, каньйoнiнг (пoдoлання каньйoнiв без дoпoмoги плаваючих засoбiв), вiндсерфинг,
вейкбoрдинг. Серед багатьoх засoбiв сплаву для вoднoгo туризму вартo вiдзначити
найпoширенiшi: лижi, вoдна дoшка; каяк, канoе (oднo-, двoмiсний засiб сплаву); катамаран,
педальний (пляжний) катамаран (2–6 осіб); бублик (2–4 oсоби); байдарка (двoмiсне суднo);
рафт (2–10 oсiб); плiт (вiд 4 i бiльше oсiб); надувнi плoти i чoвни (вiд 1 i бiльше oсiб);
катамарани – двoкoрпуснi судна та ін.
В Україні водний туризм наразі розвивається в рамках рекреаційного, спортивного та
екстремального туриму. В залежності від організаційних основ водний туризм поділяють на
неорганізований та організований (самодіяльний та плановий).
Раціональний розвиток водного туризму вимагає популяризації даного напрямку в Україні,
що в першу чергу зумовлює необхідність виявлення природного потенціалу та основних
ресурсів для розвитку даного виду туризму в країні та розробки методів його просування для
збагачення туристської галузі та економіки у цілому.
Головними факторами, що впливають на розвиток водного туризму в Україні можна назвати:
значні водні ресурси; краєвиди України; наявність попиту на такий вид туризму.
До недоліків розвитку водного туризму можна віднести: недостатнє рекламно-інформаційне
забезпечення; слабке управління культурою туризму; низьку якість послуг та невідповідність
матеріальної бази [1].
Україна має досить густу річкову мережу та значну кількість річок, придатних для
проведення водних туристських походів як на розбірних, так і на надувних плавзасобах різних
класів. Через різноманітність ландшафтів ріки різних регіонів України сильно відрізняються
між собою за похилом русла, характером течії, наявністю та складністю перешкод, сезонним
режимом тощо, що дозволяє поділити їх за туристсько-спортивною складністю на три групи –
ріки низовин, ріки височин, ріки Карпатського регіону.
Україна має значний потенціал у розвитку даних напрямків водного туризму, адже наша
територія нараховує 163 річки довжиною понад 100 км. Практично безмежні можливості
відкриваються у розвитку водних мандрівок з Європи через Дунай і притоки Вісли до Дніпра,
Дністра, Південного Бугу тощо. В Україні морські рекреаційні ресурси представлені
узбережжями теплих Чорного та Азовського морів. Чорноморське узбережжя сприятливе для
організації рекреаційної діяльності через невеликі прибережні глибини, сприятливі літні
температури. Важливе значення для проведення спортивних водних видів туризму мають
порожисті ріки Поділля та гірські ріки Карпат [2].
Стимулюючий вплив на маркетингові інновації в туризмі, зокрема водний туризм, мають
різноманітні чинники (табл. 1) [3].
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Таблиця 1
Чинники, що прискорюють впровадження маркетингових інновацій в туризмі
Група чинників
Напрями прискореного впливу чинників
Економічні
- розвиток конкуренції на туристському ринку;
- високий рівень інтегрованості туризму в світогосподарську систему;
- поява нових вимог споживачів до якості та безпеки турпродукту;
- прагнення компаній зміцнити позиціювання на ринку
Технологічні - розвиток інформаційних технологій, їхнє прискорене використання у
туризмі та суміжних галузях;
- цифрова трансформація економіки;
- розширення горизонтальних потоків інформації
Правові
- підтримка розвитку туризму владою;
- розробка державної концепції розвитку туризму;
- державні закони, правові акти, що визначають економічні та політичні
принципи функціонування турпідприємств
Найбільшу увагу треба приділити просуванню та роботі над впізнаванністю іноземними
туристами українського водного туризму. Для цього пропонуються наступні дії із залученням
маркетингової стратегії (табл. 2).
Таблиця 2
Вид
маркетингу
Мобільний
маркетинг

Маркетингова стратегія просування водяного туризму в Україні
Характеристика нового напряму

- використання мобільної реклами, таргетингу, SMM;
- залучення до промо-кампаній лідерів суспільних думок, селебритіс,
громадських діячів
Блог- ефективна форма безкоштовної реклами, яку використовують під
маркетинг
дослідження ринку й тестування турпродуктів, допомагає туркомпаніям
зростати, правильно реагувати на негативні події;
- залучає до просування місцевих блогерів
Партизанський відрізняється від звичайного маркетингу, головним чином тим, щоб продати
маркетинг
свій товар / послуги, необхідно використовувати прості креативні методи, які
не потребують значних витрат на рекламу
Вірусний
використовує звичку людей ділитися інформацією з оточуючими, просування
маркетинг
може приймати різні форми – відео, фото, флеш-ігри (віральний контент)
Брендинг
- діяльність турпідприємства щодо створення й управління торговельними
марками з різним спектром послуг і цін, асортиментом турпродуктів;
- просування локальних регіональних виробництв, ремесел тощо
Геомаркетинг стратегія, яка враховує всі особливості географічного середовища місця,
включаючи регіональні перспективи розвитку
Таким чином можна зробити висновок, що Україна має усі складові для подальшого
просування водного туризму за рахунок стратегії креативного і стимуюючого маркетингу. Поперше, держава має всі необхідні природні ресурси, призначені для розвитку будь-якого з видів
водного туризму. По-друге, користуючись природно-рекреаційними ресурсами України, цілком
можливо створити нові цікаві види спортивних заходів або подорожей, які здатні привернути
увагу іноземних туристів. По-третє, у роботі представлена маркетингова стратегія з просування
водного туризму, яка підвисить відсоток обізнаності туристів у наданих послугах щодо
українського водного туризму. Тож Україна має всі шанси стати лідером з даного напрямку
туризму і розширити туристський потенціал країни.
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ
ІННОВАЦІЙ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ

КОНКУРЕНТНИХ

СТРАТЕГІЙ

МАСЛАК О. І., д-р. екон. наук, проф.
ГРИШКО Н. Є., канд. екон. наук, доц.
КОЛІСНИК А. О., студентка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
У сучасному невизначеному середовищі успішні та ефективні компанії сьогодні працюють
не заради прибутків та надприбутків, а заради нематеріальних цінностей. Майбутнє за тими,
хто спроможний побачити перспективні глобальні цілі, відповідально ставлячись до бізнесу.
Проблеми, з якими стикаються компанії, дедалі менше стосуються вартості активів і усе більше
того, як досліджувати та впроваджувати інновації і які стратегії трансформації підприємств
використовувати.
Першочерговим варто вважати питання «навіщо?», відповівши на яке, можна віднайти
відповіді на питання щодо того, як збільшити долю присутності на ринку, розширити
виробничі потужності, зберегти робочі місця тощо.
Під поняттям «трансформація» маються на увазі ті можливі варіанти майбутнього розвитку
компанії та відповідні зміни бізнес-середовища у зв‘язку з ними, що потребують не лише
ширшого управлінського мислення, а й подолання перешкод на шляху до покращення умов
функціонування, що і становить одну з кінцевих цілей перетворень.
При цьому основною задачею трансформаційної політики підприємства виступає
необхідність забезпечення стійкості до коротко- та довготривалих економічних потрясінь. Це
можливо за рахунок розпізнавання загроз кризи, усунення причин, що перешкоджають
швидкому виходу з кризи, здійснення інших управлінських антикризових заходів. Коли відомі
причини, здатні викликати кризу, менеджмент підприємства може спрогнозувати її розвиток, а
детальний розподіл відповідальності сприяє вибудові чіткої вертикалі антикризового
управління. І вже на етапі виходу з кризи використовують так звані "exit strategies" на
локальному рівні, що означає припинення дії антикризових програм підприємства.
Трансформаційну стратегію формують визначені орієнтири компанії за такими напрямами:
усвідомлення та постановка цілей, вибір поля діяльності, спосіб досягнення поставлених цілей,
ключові компетенції та системи менеджменту [1]. Єдиного алгоритму побудови стратегії не
існує, але існує логічна послідовність етапів її розробки. Першочергово потрібно здійснити
аналіз галузі та її окремих сегментів на відносну привабливість. Далі – аналіз очікувань клієнтів
та можливостей створення спільної цінності разом з партнерами зі збуту. Після цього потрібно
провести порівняльну характеристику компетенцій та рівня витрат з конкурентами. Крім того,
важливо передбачити можливі варіанти реакційної поведінки конкурентів [2].
Звісно, впровадження інноваційних та трансформаційних заходів супроводжується
складнощами та проблемами через спротив змінам, стратегічні та технологічні виклики тощо.
Водночас нині у інформатиці з‘явилися гнучкі методології без послідовного планування,
методологія бережливого стартапу, зосереджена на швидких експериментах та мінімально
життєздатних продуктах тощо. Підходи до інновацій бізнес-моделі і стратегій трансформації
набули популярності та висвітлюють можливості створення цінності за допомогою нових
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стратегічних орієнтирів та конкурентних стратегій. Чим швидше бізнес зрозуміє, що отримує
більше, віддаючи, тим успішніше він буде. Зміщення акцентів убік нематеріальних цінностей
дозволяє знайти і використати раніше нереалізований потенціал компанії.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Економіка України сьогодні перебуває у кризовому стані та потребує оновлення систем
управління у всіх галузях промисловості, особливо у машинобудуванні, яке історично є одним
із перспективніших видів економічної діяльності.
Отже, машинобудівний комплекс є складною багатокомпонентною системою, від стану якої
залежать темпи зростання економіки країни та формування конкурентних переваг вітчизняної
промисловості. Машинобудівні підприємства потребують модернізації виробництв, залучення
фінансових ресурсів та удосконалення системи управління, що дасть змогу розробляти
адекватні стратегії розвитку, які б відповідали складності та мінливості зовнішнього
середовища і враховували стан внутрішнього потенціалу підприємств.
Одним із пріоритетних шляхів вирішення зазначених проблемних питань підприємств
машинобудування є удосконалення системи управління та процесу прийняття ефективних
управлінських рішень щодо розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств.
Управлінське рішення розробляється згідно цілям, функціям відповідного рівня ієрархії
управління. У цьому контексті, визначаючи вимоги до управлінських рішень, необхідно
виходити не з суб‘єктивних поглядів керівника даної організації, а із принципів управління, які
відображають вимоги законів та правил їх виконання в реальних умовах. У зв‘язку з вище
викладеним пропонується використати наступне визначення: управлінські рішення – рішення,
які приймається керівниками різних рівнів в рамках їх повноважень та компетенції для
вирішення виникаючих проблем виробничо-економічної системи та для досягнення конкретних
цілей системи менеджменту.
Таким чином, процес прийняття управлінського рішення – це процес вирішення певної
ситуації, яка склалася на підприємстві. Будь-який процес (в тому числі, і процес прийняття
управлінського рішення щодо змін) системи менеджменту є вихідною категорією системного
аналізу (в тому числі, й вирішення ситуації). Важливим аспектом теорії прийняття
управлінського рішення являється наявність в ній методів, які дозволяють обробляти як якісну,
так і кількісну інформацію, вибирати з її множини найнеобхідніші дані. Розглянемо детальніше
елементи процесу розробки та прийняття управлінського рішення на підприємстві.
Проблемна ситуація – це результат протиріч, конфліктів, загроз, які формуються в результаті
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів різного ступеня інтенсивності [1].
Проблеми бувають різноманітними і за складністю, і за методами їх вирішення. Також
важливе питання полягає у тому, що підрозділи постійно шукають нереалізований, на їх думку,
внутрішній потенціал для збільшення об‘ємів продажів і рівня рентабельності. Крім того
управління змінами здійснюється на основі компромісних, але погано аргументованих рішень.
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Вони приймаються з рахуванням або без рекомендацій керівництва щодо коректування
системи виробничих стосунків і бюджетів підрозділів або проектів. Сучасні організації
пережили вже декілька трансформацій, кожна з яких приводила до змін неформальних
стосунків персоналу.
Концепція прийняття управлінських рішень повинна охоплювати всі зміни у стратегії,
виробництві, управління всіма процесами на підприємстві. Якщо процесний підхід ще не став
нормою корпоративної культури, то трансформація підприємств стає наслідком того, що вони
повторно переживають стани, в яких вже були.
Підприємства машинобудування мають власні специфічні риси ведення виробничогосподарчої діяльності, що по‘язано із спеціалізацією і кооперуванням підприємств.
Машинобудівні підприємства повинні мати десятки, а то й сотні зв‘язків з іншими
підприємствами, які постачають деталі, сировину. Тобто, кооперування є необхідною формою
організації виробництва у машинобудуванні. У зв‘язку з цим, особливого значення набуває
розвиток логістичної діяльності господарюючих суб‘єктів.
Вивчаючи історію економічної думки щодо визначення категорії «Логістична діяльності»,
автори вважають, що «під логістичною діяльністю суб‘єкта господарювання слід розуміти
складну систему, яка поєднує в себе матеріально-технічну, нормативно-правову та
організаційно-економічну підсистеми та має прямі та зворотні зв‘язки із зовнішнім
середовищем» [2].
Логістична система машинобудівного підприємства, як і будь якого іншого промислового
підприємства є адаптивною системою зі зворотним зв‘язком, яка виконує ті чи інші логістичні
функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв‘язки та
зв‘язки із зовнішнім середовищем [3].
Існують певні вимоги, що пред‘являються до формування логістичних систем. Основними з
них є:
- інтеграція ланок ланцюга поставок в єдину систему;
- інтеграція систем контролю над рухом і використовуванням номенклатури сировини,
матеріалів і іншої продукції;
- забезпечення ефективної взаємодії, узгодженості побудови і функціонування елементів
логістичної системи;
- узгодженість з діючими процесами і системами управління підприємством;
- впорядкованість і ясність, сумісність із стилем управління, прийнятим на підприємстві,
спрямованість на дії.
До критеріїв ефективності функціонування логістичних систем можна віднести
спроможність логістичної системи забезпечити доставку необхідного споживачу товару в
обумовлений термін і в потрібне місце; ефективною вважають логістичну систему, в якій
логістичні витрати знижуються до мінімуму; можливість суттєво знизити тривалість
логістичного циклу, скоротити час очікування замовлення на виконання; забезпечення високого
рівня післяпродажного сервісу реалізованої продукції, технічного обслуговування.
Вивчення теоретичних основ прийняття управлінських рішень щодо розвитку логістичної
діяльності машинобудівних підприємств в умовах мінливого зовнішнього середовища та
економічних реалій сьогодення, дозволило встановити зміст і сутність управління логістичними
системами господарюючих суб‘єктів. Дослідження довело,
що виважене та науково
обґрунтоване прийняття управлінських рішень тісно пов‘язано з можливістю досягнення
ефективних організаційних цілей шляхом ефективного планування, організації, управління та
контролю.
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Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
На сучасному етапі розвитку економіки України, коли підприємства функціонують в умовах
загострення кризових явищ та макроекономічної нестабільності, формуються нові вимоги до
організацій та систем управління ними. Тому, великого значення набуває використання
раціональних та ефективних форм і методів управління організацією, одним з яких є
адміністративний менеджмент, впровадження якого призначене спростити процес управління,
підвищуючи ефективність роботи господарюючого суб‘єкта.
Роль адміністративного менеджменту постійно зростає, оскільки в нових умовах
господарювання необхідні нові підходи до вирішення соціально-економічних проблем, глибоке
розуміння сутності та форм управління, що використовуються у виробничій та комерційній
діяльності організацій.
Адміністративний менеджмент – це діяльність по управлінню всередині колективу
підприємства, установи, організації, державного органу, що направлена на вирішення завдань,
які пов‘язані з їх місією та створення в колективі найкращих умов для її реалізації [1].
Впровадження сучасної концепції адміністративного менеджменту може слугувати основою
для забезпечення сталого розвитку підприємства. Адміністративний менеджмент можна
визначити як управлінську діяльність, що ґрунтується на адміністративних методах, функціях,
принципах та засадах управління всередині трудового колективу організації, що направлена на
вирішення зовнішніх завдань, створення в колективі найкращих умов для цього та має
спрямованість на досягнення цільових орієнтирів, забезпечення стійкості організації в
зовнішньому середовищі [2].
Сучасна концепція адміністративного менеджменту дозволяє вирішити два основні
завдання, спрямовані на забезпечення сталого розвитку організації: завдання раціональної
організації діяльності підприємств, організацій та установ; завдання раціональної моделі
трудових відносин.
Роль адміністративного управління в системі менеджменту організації важко переоцінити.
Особливість адміністративних методів управління полягає в тому, що вони передбачають
чіткий розподіл обов‘язків в апараті управління та координаціє трудової діяльності персоналу
організації за рахунок адміністративного впливу.
Адміністрування можна представити як процес, що розвивається в часі і супроводжує дії
виконавця. Адміністративним процесом є сукупність взаємозв‘язаних операцій, що дозволяють
виробити і реалізувати адміністративну дію. Адміністративна дія полягає в здійсненні певних
дій, які дозволяють внести зміни в діяльність об‘єкту, що адмініструється. Обов‘язковою
умовою здійснення адміністративної дії є додання йому певної нормативно-правової форми
(наказу, вказівки, розпорядження або ж затвердженої зміни до документів, що раніше діяли).
Процес адміністрування можна умовно поділити на три етапи. Перший етап включає
отримання первинної інформації, що визначає необхідність здійснення адміністративної дії.
Другий етап адміністративного процесу є ідентифікацію ситуації, в якій знаходиться об‘єкт, що
адмініструється, і визначення варіантів адміністративної дії. Третій етап – завершальний
зводиться до вибору варіанту адміністративної дії, її здійснення і оцінки отриманих результатів.
Таким чином, адміністративний процес включає операції пов‘язані з отриманням інформації,
оцінкою і аналізом інформації, розробкою і здійсненням адміністративної дії. При цьому слід
зазначити, що операції з оцінки і аналізу інформації здійснюються як на етапі підготовки
адміністративної дії, так і на етапі її реалізації при оцінці досягнутих результатів.
Процес управління на підприємстві вважають ключовим і важливим елементом.
Адміністративний апарат (апарат управління підприємством) складається з верхівки влади, яка
покликана вирішувати основоположні принципи: передбачити проблему, спрогнозувати її,
проаналізувати, спланувати подальші дії, чітко вирішити покроковий план операцій, також
організувати весь процес (тобто, розробити його і впровадити), віддавати накази, необхідні
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розпорядження та завдання на початку і в процесі підприємницької діяльності і, безумовно,
координувати й контролювати загальну діяльність підприємства.
У сучасних організаціях завдання менеджерів полягає в тому, щоб розуміти та постійно
вивчати певні систематичні процеси, які впливають на людську поведінку та вміти їх вдало
використовувати. Тобто, здатність менеджерів до розуміння, осмислення та навчання
допомагає їм бачити цілісність розвитку організації на основі системного підходу до
управління організацією.
Встановлення ієрархії, закріплення повноважень, введення субординації в керуючій системі
визначається при побудові організаційної структури, що змістовно розробляється і практично
реалізується адміністрацією організації [3].
Сучасні технології адміністративного менеджменту вимагають від менеджерів наявності
певних здібностей, серед яких основними є:
- стратегічне мислення, що дозволяє планувати діяльність підприємства з урахуванням
майбутнього розвитку ринків;
- здатність спостерігати за бізнес-середовищем, гнучкість, адаптованість: характеризуються
здатністю визначати і реагувати на неочікувані зміни, вчасно змінювати плани і дії, виходячи з
нових умов;
- інноваційне мислення, вміння створювати «інноваційну атмосферу» в колективі,
підтримуючи ініціативу співпрацівників, сприяючи розвитку їхнього потенціалу;
- для формування даних навичок для менеджерів є необхідними: постійний саморозвиток,
самонавчання, самовдосконалення;
- вміння використовувати сучасні методи і технології в процес і управління підприємством;
- здатність вирішувати нестандартні проблеми;
- вміння працювати в команді;
- лідерські здібності.
Підводячи підсумки проведеного дослідження можна дійти висновку про необхідність та
доцільність впровадження адміністративного управління у систему менеджменту сучасної
організації, оскільки адміністративний менеджмент, як вид менеджменту, має певні переваги як
економічного так і соціального характеру для стійкого розвитку організації, незалежно від її
розміру, виду економічної діяльності та форми власності.
Список використаних джерел:
1. Новікова М. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування
(адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки
6.030601 – Менеджмент) / М. Новікова. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 98 с.
2. Лозовський О. Основні аспекти побудови ефективної системи адміністративного
менеджменту / О. Лозовський, С. Шарчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nauka.zinet.info/23/sharchuk.php
3. Дунда С. П., Побережна М. П. Адміністративний менеджмент: Конспект лекцій для студ.
напр. 6.030601 «Менеджмент» денної та заочн. форм навч. – К.: НУХТ, 2013. – 122 с.
СУЧАСНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Одним з основних напрямів у маркетингових комунікаціях є реклама, в рамках якой
проводиться поширення інформації для залучення уваги до об‘єкта рекламування з метою
формування або підтримки інтересу до нього. За останні роки все більш популярною стає
реклама в Інтернеті, вона починає витісняти інші види реклами. Така реклама має ряд переваг
перед іншими видами рекламних засобів. Вона не тільки дешевше в середньому, але і доступна
для споживачів в будь-який час доби.
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Рекламні технології в Інтернеті - це сплав ідеологій, програмних рішень та інфраструктури,
що з‘єднує інтернет-рекламу з традиційними бізнес-процесами. Використання Інтернету
відбувається у вигляді залучення відвідувачів на сайт з метою ознайомлення з рекламною
пропозицією, розміщення реклами на загальнодоступних сайтах, пошуку споживача товару
серед аудиторії Інтернету. Метою реклами стає сам показ, а результат - відгук споживача на
рекламу. Таким чином, інтернет-реклама - це можливість дивитися тільки ті повідомлення, які
потенційно цікаві споживачеві.
Знання технології роботи в Інтернет і проведення маркетингових і бізнес-досліджень,
політики для просування товарів і послуг на світовий ринок є надзвичайно важливим для
сучасних економістів і маркетологів, які будуть працювати як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
Зінов‘єва Л.М. вважає, що майбутнє за рекламою в Інтернеті. Там, де інші учасники ринку
лише втрачають свою частку, Інтернет стрімко набирає обертів: виходячи з даних на 2019 рік
інтернет реклама вже обігнала зовнішню рекламу, радіо та друковані ЗМІ, та вже стрімко
наздоганяє телебачення [1].
Виділяють 5 основних видів інтернет-реклами, таких як: медійна, контекстна, реклама в
соціальних мережах, пошукове просування і також прес-релізи. Сьогодні більш активною є
реклама в соціальних мережах, так як люди в цілому, а особливо молодь, проводити дуже
великий проміжок свого часу саме у соціальних мережах.
Основна перевага реклами у соціальних мережах це таргетована реклама. Рекламодавець
може чітко вибрати цільову аудиторію, якій будуть показуватися його рекламні оголошення. За
допомогою даних зазначених в профілях користувачів соціальних мереж можна сегментувати
цільову аудиторію - за статтю, віком, місцем проживання, професії і освіти, і іншими даними
зазначеними в анкеті. Це допоможе уникнути зайвої витрати рекламного бюджету на
користувачів не зацікавлених в участі у вашій групі і тим, кому просто ваш продукт або
послуга не потрібна в силу віку, статі або інших ознак.
Реклама в соціальних мережах має відносно невисоку вартість в порівнянні з іншими
видами реклами, і для початку роботи досить невеликого бюджету для початку рекламної
кампанії [2].
У реклами в соціальних мережах є «вуха», користувачі таких соціальних мереж як Facebook
і Іnstagram стали помічати, що варто тільки вимовити про те, що закінчився корм у кота або ж
потрібно віддати дитину в дитячий сад, як тут же при перегляди стрічки з‘являється реклама з
доставкою корму для котів прямо додому та тільки що відкритим дитячим садочком у
сусідньому будинку. Спочатку розробники заперечували ці факти, але в скоре все ж визнали це.
Але все ж реклама таким чином спрощує нам, користувачам, життя, підносячи нам те, що
потрібно нам саме зараз.
Таким чином, реклама стрімко розвивається, а це означає, що сучасні технології реклами
2021 вже через пару років будуть зовсім не сучасними, а то що колись здавалося фантастикою,
стане реальністю, але саме головне - це йти в ногу з новими технологіями і намагатися охопити
якомога більше ресурсів і важелів розвитку бізнес напряму.
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
ПАРШИНА О. А., докт. екон. наук, проф.,
ПАРШИНА М. Ю., канд. екон. наук
Університет митної справи та фінансів
В сучасних умовах глобалізації проблема забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки набуває суттєвої актуальності. Нестабільність навколишнього
середовища, швидке і безперервне зростання обсягу інформації, розширення і розгалуження
зв‘язків на ринку, ускладнення внутрішньої структури об‘єктів управління та посилення
конкурентної боротьби поставили питання необхідності звернення до проблеми потенціалу
національної економіки та ефективності його використання. Вирішення зазначеної проблеми
потребує системного підходу, що дозволить провести ґрунтовні дослідження та сформувати
наукове підґрунтя для управління ефективністю використання потенціалу національної
економіки.
Вітчизняними та закордонними вченими приділено значну увагу питанням дослідження
потенціалу на різних рівнях. Поряд з цим, проведений аналіз нестабільності навколишнього
середовища в сучасних умовах економічної глобалізації дозволяє констатувати, що питання
зазначеної проблематики потребують подальших досліджень. Зокрема, особливої актуальності
набуває питання використання системного підходу [1] до управління ефективністю
використання потенціалу [2] на рівні країни.
Проведені дослідження присвячені вирішенню завдання з формування системи управління
ефективністю використання потенціалу національної економіки.
З метою вирішення поставленої проблеми запропоновано формування системи управління
ефективністю використання потенціалу національної економіки. В процесі проведення
досліджень було розроблено схему визначення основних проблем та цілей ефективного
використання потенціалу економіки України. Зазначено, що для реалізації даної схеми має бути
створена багаторівнева система формування заходів з підвищення ефективності використання
потенціалу національної економіки в аспекті реалізації стратегічних цілей і пріоритетів
економічного розвитку в умовах стратегічних змін.
Формування рішень з підвищення ефективності використання потенціалу національної
економіки пропонується здійснювати на підґрунті системного підходу. Для формування заходів
розроблено систему управління ефективністю використання потенціалу національної
економіки, яка складається з чотирьох підсистем: підсистеми формування аналітичної основи,
підсистеми визначення взаємозв‘язків, підсистеми моделювання та підсистеми заходів (рис. 1).
Процедура формування заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності
використання потенціалу національної економіки припускає проведення таких дій: виявлення
структури потенціалу; формування системи показників щодо здійснення комплексної оцінки
потенціалу національної економіки та ефективності його використання з визначенням
загальних рис регіонів та їх групуванням; моделювання ефективності використання потенціалу
та формування аналітичної основи щодо обґрунтування рішень з підвищення ефективності
використання потенціалу. Передбачено використання комплексу аналітичних процедур,
методів та моделей економіко-математичного моделювання [1], а також методів нечіткого
моделювання [2].
Підсистема формування аналітичної основи передбачає визначення груп регіонів із
загальними рисами та здійснюється на основі кількісної оцінки потенціалу та ефективності
його використання. Формування аналітичної інформації ґрунтується на запропонованій системі
показників потенціалоємності регіону за складовими та загальному показнику ефективності
використання потенціалу. Підсистема визначення взаємозв‘язків поєднує комплекс
багатофакторних математичних моделей, які сформовані внаслідок визначення домінантних
факторів впливу на ефективність використання потенціалу регіонів. Підсистема моделювання
ефективності використання потенціалу ґрунтується на розробленій концептуальній моделі та
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передбачає використання запропонованої системи показників та методології нечіткого
моделювання.

Рис. 1. Система управління ефективністю використання потенціалу національної економіки
Підсистема заходів ґрунтується на формуванні рішень щодо підвищення рівня потенціалу та
ефективності його використання. Формування рішень потребує використання аналітичного
інструментарію та створення аналітичної основи на підґрунті отриманих результатів
моделювання ефективності використання потенціалу національної економіки за різними
сценаріями.
Використання запропонованої системи управління ефективністю використання потенціалу
національної економіки дозволяє сформувати аналітичну основу для обґрунтування
управлінських рішень з підвищення ефективності використання потенціалу на рівні країни.
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DIGITAL MARKETING DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN UKRAINE
SVITLANA PLOTNYTSKA, Doctor of Economic Sciences, Professor,
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; Ukraine
The sector of small and medium enterprises (SMEs) is an integral element of any developed
economic system. Although the level of scientific, technical and production potential of any developed
country is determined by large enterprises, the basis of these countries economy is SME as the most
wide-spreading, dynamic and flexible form of business. In another words, large forms of
entrepreneurship improve overall economic efficiency through economies of scale, and SMEs give the
economy flexibility, mobility, and the ability to make rapid structural and technical shifts. Furthermore
small businesses play vital social role because of creating a significant number of work places and
positive effect on decreasing unemployment.
SMEs can successfully compete with large companies, due to certain competitive advantages: no
bulky administrative structures, the ability to rapid adaptation to market changes, financial flexibility
associated with the number of tax benefits etc. However SMEs have limited resources, cannot receive
significant effect from production scale, and SMEs are more vulnerable to unfair competition from
large market actors seeking monopolize the market. So SMEs are forced to develop a marketing policy
that allows them to get the most competitive advantages at minimum cost.
Recently SMEs have new opportunities to implement an effective marketing policy due to the rapid
development of information technologies and their application in e-commerce, e-business, and emarketing. Researchers emphasize that the digital technologies have both significant opportunities and
potentially serious threats for SMEs. Opportunities arise through gaining access to those digital
technology tools that were previously available only to large companies and using them to compete in
international markets. In the meantime, there is also a threat that SMEs are losing business because
they do not take advantage of opportunities and become uncompetitive in increasingly digital and
networked markets.
Experts distinguish such major benefits of digital marketing for the firms that adopt it: namely,
increasing presence in the global markets, improving communication and establish customer feedback,
reducing the cost of services through the recruitment of clients created by the electronic trading
platform [1]. According to Gilmore, Gallagher and Henry the effectiveness of digital marketing relies
heavily on various technologies (e.g, email, databases, wireless) to meet customer needs and
preferences [2].
Initially concept of "digital marketing" matches term "internet marketing" but later many experts
began to search for optimal models for the sharing of online and offline channels, communications,
and the leaders of most progressive companies began to classify digital technologies as the most
promising and to allocate the necessary resources for their development [3].
Each SME selects communication channels based on its own business specific, available resources
and characteristics of the target audience. For some companies, it will be acceptable using exclusively
online tools, for others this direction will be ineffective or unprofitable. Therefore, an important part of
the process of developing and implementing digital marketing policies is testing various channels of
communication with the consumer.
But Ukrainian entrepreneurs lag behind their foreign counterparts in implementing of digital
marketing. So it is in highly importance to identify what factors influence digital marketing
implementation.
In our findings we are grounded on an online survey which was conducted in January and February
2021. Then we applied the correlation analysis to data analysis.
The results showed that age and educational level are of great concern for digital marketing
adoption: the younger generation is the more receptive it to information technology. Therefore,
characteristic of entrepreneurs are expected to determine the SMEs success in digital marketing
implementation. While researching SMEs‘ management education, we have found that internetmarketing technical knowledge requirements influence a SMEs‘ decision to accept information
technology and benefit from engaging in e-marketing.
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Adopting elements of digital marketing provide SMEs with the opportunity to attract more
customers, consistently link product and customer brands and increase their market share, stimulate
new business for them and guide them to improve their products based on customer feedback, mitigate
increased competition and create new market opportunities. In Ukraine SMEs that have adopted digital
marketing tools and integrated it into their business strategies have efficiently transformed their
businesses and achieve growth in a dynamic, competitive business environment and higher business
performance.
Additionally, the findings of this study prove that search engine marketing, context and media
advertising, email marketing and SMM are all key elements of marketing enhancing the effectiveness
of small and midsize businesses seeking to realize the benefits of digital marketing.
The rapid transformation of the digital marketing environment, the regular introduction of new
information technologies and working methods with mobile and Internet content require from SMEs
not only use internet marketing tools but integrate them with offline promotion channels and develop
complex marketing solutions based on the characteristics and needs of a particular business to achieve
success in a highly competitive market. These solutions should cover all areas of marketing activities:
from market research and product positioning to advertising activities.
Entrepreneurs need to take into account the changing psychology of digital consumers and
customize their marketing campaigns in accordance with the most relevant trends in the development
of the digital environment. The Ukrainian authorities and nongovernmental organizations can support
studying programs to SMEs about e-marketing structure and policies, best practices, success stories,
and opportunities and barriers associated with the adopting information technology in marketing.
These outreach campaigns may include accessible training courses and workshops on e-marketing,
security and privacy, rewards programs and clearinghouses to assist SMEs. Ultimately, this
information campaign should take the form of an overall strategy for developing digital marketing for
the economy, focusing on various innovative applications for SMEs.
References
1. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., and Johnston, K. (2009), Internet MarketingStrategy, Implementation and Practice, 4thEdition. Harlow: Prentice Hall
2. Gilmore, A., Gallagher, D., and Henry, S. (2007). E-Marketing and SMEs: operational lessons
for the future. European Business Review, 19 (3), 234-247.
3. Iansiti, M., & Lakhani, K. (2014). Digital ubiquity: How connections, sensors, and data are
revolutionizing business. Harvard Business Review, 92 (11), 90–99.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
ПРУС Ю. І., доктор філософії
ВАТУНЯ О. І., здобувач
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Перехід територій до сталого розвитку, глобальні екологічні проблеми людства (вичерпання
природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища тощо) актуалізують дослідження
у сфері екології. У процесі соціально-економічного розвитку територій стає більш очевидним,
що ключовою екологічною проблемою є загроза втрати природної сталості, тобто здатності
біосфери та складових екосистеми асимілювати наслідки різноманітних антропогенних впливів
на природне середовище.
При цьому вагому роль в охороні навколишнього середовища відіграє соціально
відповідальний бізнес. Відповідальність за нанесену ними шкоду природі відмічена і в доповіді
Конференції ООН за даною проблематикою (Стокгольмська конференція, 1972 рік).
На сьогоднішній день турбота про навколишнє середовище перестає бути трендом, це нова
реальність, в яку включаються люди, бізнес і влада. За даними дослідження Nielsen Media
Research 2018 року, 81% людей у світі переконані, що суб‘єкти господарювання повинні дбати
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про навколишнє середовище [2]. Ці обставини обумовили виокремлення екологічної
відповідальності як ключової складової соціальної відповідальності бізнесу.
Детальний аналіз літератури за тематикою дослідження дає підстави констатувати,
що у всьому світі найсуттєвішими є такі екологічні проблеми, які можна вирішити лише
за умови екологічно орієнтованої господарської діяльності:
 забруднення всіх компонентів природного середовища (атмосфери, водних об‘єктів,
ґрунтів тощо), яке перевищує асиміляційний потенціал екосистем;
 вичерпання невідновлювальних природних ресурсів (нафта, газ тощо) та деяких
відновлювальних природних ресурсів (прісна вода, ліси тощо);
 скорочення та втрата біологічного різноманіття, необхідність збереження місць
находження флори та фауни і цілих екосистем (зникнення одного виду тварин чи рослин,
порушення ландшафту можуть привести до незворотних наслідків для екосистеми в цілому);
 зміна клімату.
Для вирішення цих проблем екологічна відповідальність господарюючих суб‘єктів
використовує у своїй практиці оцінку впливу на навколишнє середовище (включаючи
стратегічну екологічну оцінку), екологічний аудит, а також впроваджують концепцію
технологічного нормування на основі кращих доступних технологій.
У ринкових умовах господарювання компанії не можуть не враховувати екологічні аспекти
своєї діяльності, оскільки існує загроза не отримати статус соціально відповідальної, ризикують
опинитися у відповідній діловій ізоляції у міжнародному співтоваристві. Як бачимо, екологічно
відповідальна поведінка стає головним чинником розвитку та конкурентоспроможності бізнесу.
Вона враховується міжнародними фінансовими інститутами (ЄБРР, Світовий банк) при наданні
кредитів.
Екологічна політика компаній у розвинутих країнах стає для них не тягарем, який підвищує
собівартість продукції, а, навпаки, важливим чинником, який підвищує ефективність
виробництва, його конкурентоспроможність та капіталізацію, сприяє розширенню партнерської
та клієнтської бази, нарощування репутаційного капіталу.
За даними індексу екологічної ефективності у 2020 році Україна посіла 60 місце серед
180 країн світу [1]. Даний індекс включає два напрями досягнутого рівня екологічного
благополуччя: екологічне здоров‘я – оцінка рівня захисту екосистем та ефективності
управління природними ресурсами; життєздатність екосистем – рівень захисту здоров‘я людей
від негативних чинників навколишнього середовища.
За результатами опитування представників малого та середнього бізнесу в Україні [3] можна
стверджувати, що екологічна політика у 40,6% респондентів зводиться до раціонального
використання природних ресурсів, поступового зниження обсягів використання натуральних
ресурсів на одиницю продукції, а також проведенням заходів зі скорочення скидів
забруднюючих речовин у підземні та поверхневі водні об‘єкти. Більше третини учасників
опитування (34,4%) обрали відповідь «комплексне використання вторинних ресурсів». Останні
варіанти (збереження видового різноманіття та продуктивності екосистем у регіоні,
стимулювання волонтерства в екологічній сфері, підтримка некомерційних організацій, які
займаються вирішенням екологічних завдань) не набрали 10%.
У 22,9% компаній окремі екологічні проєкти входять до складу комплексних програм
корпоративної благодійності, соціальних інвестицій. Ці організації конкретизували
спрямованість екологічних проєктів: озеленення територій, очистка стоків, проведення
суботників тощо.
Одним з інструментів управління, який сприяє активізації участі бізнесу в вирішенні
регіональних, у т.ч. екологічних проблем, є стратегія розвитку соціальної відповідальності
бізнесу. У якості стратегічної цілі розвитку соціальної відповідальності, на думку авторів,
можна обрати формування особистої відповідальності бізнесу за вирішення соціальноекономічних завдань розвитку територій. Її реалізація буде сприяти роботі за наступними
напрямами: популяризація та просування соціальної відповідальності бізнесу; методична
підтримка суб‘єктів господарювання; державна підтримка соціально відповідальних компаній;
розширення використання проєктного підходу у вирішенні екологічних проблем.
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Екологічно відповідальна поведінка бізнес-структур залежить від активних дій держави
щодо стимулювання господарюючих суб‘єктів до участі в розвитку територій. Саме така
модель, в основі якої лежать принципи соціальної, у т.ч. екологічної відповідальності бізнесу,
має значний потенціал, розвиток якого може дати синергічний ефект для соціальноекологічного розвитку територій України.
Таким чином, на сьогоднішній день людство обрало вектор сталого соціально-екологічного
розвитку. У таких умовах саме екологічна відповідальність бізнесу як ключова складова
соціальної відповідальності сприяє вирішенню екологічних проблем, запобігає виникненню
імовірним конфліктам між ключовими стейкхолдерами територіального розвитку, підвищенню
рівня лояльності клієнтів до вітчизняних товаровиробників. При цьому для досягнення сталого
розвитку країни екологічна відповідальність має стати життєвою філософією суспільства, влади
та суб‘єктів господарювання, а не поодинокими прикладами найактивніших стейкхолдерів. В
першу чергу, мається на увазі мінімізація екологічного навантаження від розвитку та
підвищення конкурентоспроможності економічних суб‘єктів. Крім того, дотримання принципів
екологічно відповідальної поведінки позитивно впливає на розвиток суспільства та держави,
зокрема шляхом вирішення нагальних екологічних питань, дотримання світових норм і
стандартів з урахуванням екологічної складової, підвищення рівня оздоровлення нації тощо.
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
РУДЬ Д. В., студентка
ГНАТЕНКО М. К., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Заклади вищої освіти України в умовах соціально-економічної трансформації приділяють
багато уваги питанням якості та ефективності своєї діяльності. Проблема організації
студентського самоврядування як засобу підвищення якості підготовки спеціалістів дуже
актуальна, бо на ринку зростає попит на випускників, які освічені, вміють творче мислити,
самостійно приймати рішення та постійно вдосконалюють свої професійні навички. Створення
у ЗВО середовища, яке направлене на розвиток soft skills є важливою складовою розвитку
професійного потенціалу спеціалістів у будь-якій сфері, зокрема, майбутніх менеджерів. В
якості такого сприятливого середовища можна розглядати студентське самоврядування, яке
завдяки своїм функціям допомагає студентам осмислити соціальну та професійну реальність,
відношення до оточуючих.
Необхідність формування «твердих» та «гнучких» навичок студентів ЗВО пояснюється
різними аспектами. Випускнику, у якого немає досвіду роботи у студентських та молодіжних
організаціях, важче адаптуватися у новому колективі, так як в нього відсутні навички
командної роботи, відповідальності за прийняті рішення, відсутній досвід проєктної діяльності
в соціальній сфері. Одним з актуальних завдань Університету є підготовка спеціалістів, які є
гнучкими та готовими до змін, що відбуваються на ринку праці. Професійні компетенції
суттєво підвищують конкурентоздатність випускника. У свою чергу, випускники Університету,
які пройшли через діяльність у студентських організаціях, мають більше можливостей та
шансів успішного працевлаштування і можуть зарекомендувати себе в якості лідерів в робочих
колективах та професійній діяльності в цілому.
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Згідно зі статтею 40 Закону України «Про вищу освіту» [1] студентське самоврядування - це
право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати
питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в
управлінні закладом вищої освіти
Студентське самоврядування, як форма колективної добровільної, рівноправної, відкритої
самоорганізації студентів, сприяє формуванню лідерських та громадянських якостей,
виробленню навичок управлінської та організаторської роботи молодої людини в системі
демократичних відносин колективу й визначається важливим фактором розвитку і модернізації
суспільства [2].
Студентське самоврядування сприяє соціалізації особистості, допомагає студентам відчувати
складність соціальних відносин, формувати соціальну позицію, виявляти свої можливості в
реалізації лідерських функцій; забезпечує виховання якостей, необхідних для подолання
складностей соціального життя; розвиває організаторські здібності студентів, збільшуючи
кількість умілих організаторів конкретних справ; формує відчуття відповідальності; виховує
самостійність як рису людини, її ініціативність; розвиває відносини взаємної відповідальності;
сприяє самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю [3]. Тобто, студентське
самоврядування допомагає у розвитку майбутніх управлінців як соціальноактивних та
самоорганізованих громадян.
Студентське самоврядування репрезентує не лише студентську громаду свого закладу вищої
освіти, а й покликане ефективно діяти у багатовекторному форматі: від захисту прав студентів
до раціональної організації їх дозвілля. Інститут студентського самоврядування є одним із
каталізуючих засад розбудови громадянського суспільства, виховання громадянина України
ХХІ століття [2, с. 48].
Студентське самоврядування, як платформа для розвитку студентів, дозволяє молоді
проявити себе в якості майбутніх спеціалістів, особливо це важливо для підготовки менеджерів,
так як у студентів є можливість керувати Університетом, спробувати організувати команду та
працювати над спільними проєктами. Залучення молоді в діяльність студентського
самоврядування підвищує рівень її компетенції у соціальній, економічній, управлінській сферах
діяльності та збільшує роль студентів у розвитку самоврядування та ЗВО. Студентське
самоврядування в Університеті є потужним локомотивом розвитку інноваційних проєктів з
формування компетенцій у сучасної молоді.
Успіх діяльності студентського самоврядування в більшій мірі залежить від удосконалення
його структури, принципів функціонування та методів формування компетенцій майбутніх
спеціалістів. Перед самоврядуваннями, так як і перед комерційними організаціями постає
питання: як збільшити ефективність роботи організації та зробити її більш якісною з
найменшими при цьому витратами. Рішенням такого питання може бути впровадження
проєктних підходів, які направлені на формування у лідерів самоврядування компетенцій
управлінця, менеджера та стратега. Випускники, які володіють, так званим, «проєктним
мисленням» затребувані у сучасних роботодавців, так як у своїй діяльності керуються не тільки
прагнення до стабільної роботи, а й цікавістю до якогось конкретного проєкту організації і
визнанню серед професіоналів у той чи іншій сфері діяльності.
Однією з важливих задач студентського самоврядування в ЗВО є не тільки розвиток активної
життєвої позиції, а і формування соціальних, професійних навичок у студентів. Проєктна
діяльность у органах студентського самоврядування вчить швидко аналізувати інформацію,
приймати творчі рішення в ситуації невизначеності, володіти комунікативною компетенцією.
Сформовані і розвинуті у студентів та випускників соціальні та культурні компетенції є
гарантією їх затребуваності на ринку праці, так як вони володіють прийомами інноваційного
менеджменту, мають компетенції по динамічному розвитку організації, потреби в постійному
самовдосконаленні, готові до неперервного навчання впродовж життя.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
РУДЬ Д.В., студентка
ВОЛКОВА М.В., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Світ не стоїть на місці, він постійно вдосконалюється та змінюється. Разом з ним
змінюються і люди, змінюється уявлення про їх можливості та потреби. Кожна людина прагне
знати та вміти більше, а навчатися всьому – набагато швидше. І в цьому напрямку освіта
виступає основним інструментом, який може допомогти змінити світ. Освіта, як
соціокультурний інститут, постійно набуває нових форм та ознак. Але незмінним залишається
прагнення людей отримати якісну освіту. Якість освіти – дуже складне поняття, яке визначає не
тільки якість життя кожної людини, а й всього суспільства в цілому. Вона характеризується
кількістю здобутих навичок та професійних компетенцій, а також і якістю особистісного
розвитку кожного спеціаліста.
За останні роки в Україні проведена значна робота щодо створення правового фундаменту
для впровадження і забезпечення якості освітніх послуг: ухвалено оновлений закон України
«Про вищу освіту», розпочало свою роботу Національне агентство забезпечення якості вищої
освіти. Також в Університетах впроваджуються відділи з внутрішнього забезпечення якості
освіти та її моніторингу.
Згідно з Законом України «Про вищу освіту», якість вищої освіти – відповідність умов
провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам
вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам
зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур
внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості [1].
Забезпечення якості є ключовим пріоритетом в рамках Болонського процесу, від якого
залежать визнання ступенів і кваліфікацій, мобільність і міжнародне співробітництво, довіра до
національних систем освіти в цілому. Загальні цілі, стратегія і технології забезпечення якості
представлені в європейських стандартах і рекомендаціях (ESG).
Якість, як і будь-який процес у соціально-економічній системі, не повинен формуватися
стихійно. Це керований процес, і проблеми ефективного управління якістю сьогодні є дуже
актуальною. Управління якістю освіти неможливо здійснювати на суто адміністративній
основі. Воно вимагає широкої участі всіх працівників освіти і включає, так само як і будь-яке
управління, основні функції: мотивацію, організацію, планування, аналіз і дослідження якості.
Нарешті, це зміна свідомості і мислення людини, що дозволяє відмовитися від старих схем
розуміння проблем, їх оцінок і підходів до вирішення. Мета управління освітньою діяльністю –
досягнення відповідної якості освіти, підвищення її якості.
Якість освіти є специфічним об‘єктом управління, бо для підвищення якості потрібно
формувати систему управління, яка була б орієнована на якість, реалізовувала специфічні для
управління якістю функції і органічно вписувалася в загальну систему управління навчальним
процесом.
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При управлінні якістю освіти у закладах вищої освіти не достатньо обмежуватися тільки
оцінкою самого процесу і результату. Якість освіти необхідно розуміти диференційовано - з
позиції змісту, процесу і результату, тобто управління якістю освітнього процесу в закладі має
бути пов‘язано з його змістовними, процесними та результативними характеристиками [2].
У зв'язку з цим управління якістю освіти – це цілеспрямований, комплексний,
скоординований вплив на освітній процес з метою досягнення оптимального поєднання його
змістовних, процесних і результативних характеристик.
Зараз основні підходи до проблеми управління якістю виробництва та надання послуг
найбільш стисло розкриті у концепції TQM – Total Quality Management (загальне управління
якістю), реалізованої у міжнародних стандартах якості ISO 9000:2015 та ISO 21001:2018, який
спеціально розроблений для освітніх установ. Дані стандарти засновані на принципах, які
можна застосовувати в усіх сферах і спрямовані на забезпечення якості і підвищення
задоволеності споживачів. У сфері вищої освіти основними споживачами послуг є студенти, їх
батьки, стейхолдери та усе суспільство в цілому.
ISO 21001:2018 – це стандарт, що визначає вимоги до систем менеджменту для освітніх
організацій, який частково схожий зі стандартом ISO 9001:2015, широко застосовуваним
організаціями будь-якого виду діяльності для розробки і впровадження систем менеджменту
якості. ISO 21001:2018 пропонує навчальним закладам і компаніям, що надають освітні
послуги, єдиний інструмент для управління процесами організації з метою поліпшення якості
послуг і виправдання очікувань тих, хто їх отримує. Стандарт націлений на те, щоб допомогти
освітнім установам ефективно узгоджувати свою діяльність зі своїми місією і баченням, в
результаті чого пропонувати більш індивідуальні послуги навчання, які будуть корисні
студентам, а також викладачам та іншим зацікавленим сторонам, які, безсумнівно, відчують на
собі результати більш узгодженого підходу.
Освітня установа, яка впроваджує систему менеджменту якості на основі міжнародних
стандартів, стає більш привабливою для абітурієнтів. Перевага отримання освіти у закладах
вищої освіти полягає в тому, що система навчання університету орієнтована, перш за все, на
споживача послуг і на ті фактори, які отримують оцінку з його боку. Це розуміння споживача,
знання вимог з боку суспільства і держави, якість освіти, її конкурентоспроможність,
доступність. Переваг від такого нововведення чимало. Зокрема, це дозволяє досягти якості
підготовки випускників на найвищому міжнародному рівні, підвищити ступінь взаємодії між
окремими підрозділами університету і поліпшити систему управління закладу в цілому, а також
підвищити рейтинг закладу вищої освіти в регіоні, галузі, у потенційних партнерів. Також,
впровадження системи якості допомагає закладам досягти високого рівня довіри та
прихильності споживачів до їх послуг, підвищити ефективність та результативність діяльності,
постійно підтримувати високий рівень якості наданих послуг та задоволеності споживачів,
відкрити для себе нові сегменти ринку послуг у сфері вищої освіти.
Система якості може допомогти в досягнені поставлених освітньою організацією цілей
тільки за рахунок системного та систематичного підходу до управління усім закладом вищої
освіти. Отже, створивши систему менеджменту якості, яка спрямована на задоволення потреб
усіх зацікавлених сторін, освітні установи будуть поступово адаптуватися до ринкових умов, а
система управління якістю освітніх послуг може стати конкурентною перевагою закладу вищої
освіти.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯК ВАЖІЛЬ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
САПОЖКОВА О. М., аспірантка
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.
Актуальність теми. В Україні більшість великих корпорацій створювались в результаті
корпоратизації державних підприємств з формальним впровадженням систем корпоративного
управління. На сьогодні ці корпорації
фактично управляються одним, або кількома,
мажоритарними власниками і залишаються в їх ―ручному‖ управлінні навіть у випадку
формалізації інститутів корпоративного управління при проходженні лістингу. Практика
формального підходу корпоративного управління призвело до безвідповідальної поведінки
менеджерів та акціонерів, неефективності механізмів прийнятті рішень стратегічного рівня та
механізмів захисту прав міноритарних акціонерів. В епоху надшвидких трансформацій в усіх
галузях економіки система корпоративного управління не може працювати за старими
сценаріями. З огляду на зазначене, дослідження формування та розвитку корпоративного
управління в Україні набуло особливого значення в умовах появи нових ризиків та загроз.
Виклад основного матеріалу. Підвищенню ефективності корпоративного управління як то в
Україні, так і в інших країнах присвячено праці багатьох учених. Віддаючи належне науковим
опрацюванням у цій сфері, виникнення та застосування корпоративного управління в більшості
розглядається лише як управління акціонерних товариств. В науковій літературі залишаються
в пріоритеті питання корпоративного управління акціонерних товариствах. Питання
впровадження та еволюційного розвитку системи корпоративного управління в організаціях
різних організаційно-правових форм досі недостатньо розроблені як в теоретичному, так і у
практичному аспектах. При цьому за декілька останніх років необхідність реформування
корпоративного управління поповнилося низкою ефективних правових механізмів. Так
передумовою для запровадження і розвитку корпоративного управління в товариствах з
обмеженою і додатковою відповідальність став закон України від 6 лютого 2018 року за N
2275-VIII
―Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю‖ [1], яким
запроваджено механізми та правила створення і функціонування наглядової ради, укладання та
змісту корпоративного договору тощо.
За даними Держстату станом на 1 березня 2021 року в Україні діють 1 403 364 суб‘єкта
господарювання у формі юридичної особи, з них 50,78% - це товариства з обмеженою
відповідальністю та лише 0,97% акціонерних товариств (Таблиця 1).
Таблиця 1.
Розподіл юридичних осіб за суб‘єктами господарювання [2]
Юридичні особи за суб’єктами господарювання
Всього
Усього юридичних осіб- всього
1403364
В тому числі:
фермерське господарство
47925
приватне підприємство
200225
державні, комунальні підприємства
17967
акціонерні товариства
13716
товариство з обмеженою відповідальністю
712679

Частка, %
100
3,42
14,30
1,28
0,97
50,78

1

станом на 01 березня 2021 без урахування тимчасово окупованої території АРК і м. Севастополя
© Держстат України, 1998-2020

Отже в Україні товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства є
важливими роботодавцями, які роблять значний внесок у валовий внутрішній продукт України
(ВВП). Дослідження участі малого та середнього бізнесу (МСП) в формуванні національних
економік підтверджують це твердження. МСБ сміливо можна назвати «локомотивом», який
може вивести українську економіку на якісно новий рівень. За даними OECD, саме на нього
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припадає велика частина збільшення доданої вартості (60%) в розвинених країнах. Для багатьох
країн підтримка МСБ сьогодні стала глобальною метою, яка розглядається як вкрай важлива
для економіки [3]. Така велика питома вага цих підприємств вимагає створення умов для їх
розвитку. Однією з базових умов сталого розвитку, в тому числі і за рахунок покращення
доступу до фінансових ресурсів (інвестицій), є впровадження ефективного корпоративного
управління. Однак, чи створюються в товариствах з обмеженою відповідальністю наглядові
ради? Чи укладаються учасниками товариств корпоративні договори? Дослідження показують,
що лише незначна кількість власників товариств з обмеженою відповідальністю схильні до
таких змін в управлінні. Небажання змін пояснюється суб‘єктивними та об‘єктивними
причинами. До суб‘єктивних можна віднести стереотипи, які досі підтримуються в теорії та на
практиці, до прикладу це переконання власників товариств про: доцільність виникнення
корпоративного управління лише в великих корпораціях, значні витрати на оплату праці
наглядових рад, відсутність достатньої відповідальності у посадових осіб наглядової ради,
низька ймовірність конфлікту між співвласниками, низький рівень захисту бізнесу від
зовнішнього тиску, ніхто не управлятиме моїм бізнесом краще за мене, нікому з найманих
працівників не можна довіряти. Серед об‘єктивних причин можна назвати: відсутність
культури колегіального управління у сфері малого та середнього бізнесу (МСП), відносно
тривалу відсутність достатнього і необхідного правового забезпечення розвитку
корпоративного управління в МСП, відсутність висвітлення кращих практик впровадження
корпоративного управління в підприємствах МСП, відсутність традиції сакральності договору,
вразливість права приватної власності, відсутня системна підготовка та підвищення
кваліфікації фахівців з корпоративного управління в товариствах з обмеженою
відповідальністю.
Подолання цих причин потребує першочергового вирішення питання системного підходу до
еволюційного розвитку корпоративного управління на всіх етапах життєвого циклу організації.
Такий підхід дозволяє розбудовувати систему корпоративного управління, саме як систему
взаємопов‘язаних підсистем елементів, шляхом ії налаштування, росту трансформації та
адаптації до специфічних потреб на кожному етапі життєвого циклу організації. Еволюційність
розвитку системи корпоративного управління полягає в тому, що впровадження окремих
елементів системи на початкових етапах забезпечує готовність до сприйняття та впровадження
наступних елементів адаптивно до потреб та готовності до змін. Крім того системний підхід
дозволяє проводити адекватну оцінку стану існуючої системи корпоративного управління,
передбачати необхідність наступних кроків для досягнення мети організації, оцінювати ризики
та своєчасно реагувати на нові виклики.
Ефективне корпоративне управління визначають як результат поєднання чотирьох факторів,
які застосовують відповідно до національної або регіональної специфіки: особливості
національного законодавства, тип власності, органи управління, суспільний тиск.
Концептуалізація ефективності корпоративного управління за цими факторами дозволяє краще
розуміння національного регуляторного середовища, з яким взаємодіють організації, дослідити
та зрозуміти сили, які впливають на організацію.
Система корпоративного управління складається з структури організації, систем прийняття
рішень, системи внутрішнього контролю, що в свою чергу включає аудит, роботу з ризиками,
фінансову та інформаційну безпеку, систему комунікацій. формальних інститутів та
неформальних інститутів Створення і функціонування цих систем забезпечується формальними
(закони, норми, правила, договори, рішення, політики, накази) та неформальними інститутами
(корпоративна культура, моральні та соціальні правила) [4].
Та перш за все корпоративне управління будується на базі сформованої корпоративної
культури організації. Задля забезпечення сталого розвитку організації необхідний розвиток
системи корпоративного управління. Цей процес супроводжується зміною корпоративної
культури організації. Зміна системи потребує зміни ролей носіїв ―культурних кодів‖ організації.
Це перш за все власники компанії. Наприклад для переходу стартапу на наступний етап
розвитку системи власник має змінити ролі підприємця - власника невеликого бізнесу,
зберігача власних здобутків, авторитарного управлінця в ролі власника компанії в стадії росту,
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лідера команди професіоналів, архітектора систем прийняття рішень, комунікацій та
внутрішнього контролю, керівника дорадчого органу.
Система корпоративного управління має забезпечувати ефективне прийняття та належний
контроль виконання управлінських рішень компанії на стратегічному та операційному рівнях.
В управлінських рішеннях компанії має бути досягнутий баланс інтересів всіх учасників
корпоративних відносин (власників (учасників/ акціонерів), товариства, його керівників та
працівників, споживачів, постачальників, місцевого населення, держави), що забезпечує
досягнення синергетичного ефекту за рахунок підвищення взаємної зацікавленості у сталості
розвитку компанії [5]. Дослідження підвищення ефективності корпоративного управління має
показати схильність до ціннісно орієнтованого підходу, до корпоративної соціальної
відповідальності. А це означає, що в довгостроковій перспективі будь-яка організація робить
акцент на вигоді від вдосконалення системи корпоративного управління через прихильність до
належного управління, досягнення високого ступеня соціальної відповідальності і
сприятливого морально-психологічного клімату.
Висновок. Забезпечення сталого розвитку організацій в умовах невизначеності та
турбулентних змін зумовлюється ефективністю прийняття управлінських рішень та
забезпеченням контролю їх виконання, що є завданням корпоративного управління.
Забезпечення ефективності корпоративного управління в організаціях вимагає впровадження
системного еволюційного підходу до корпоративного управління в організаціях різних
правових форм на всіх етапах їх життєвого циклу. Ефективне впровадження систем
корпоративного управління вимагає визначення тих переваг належного управління, розвиток
яких є найбільш актуальним. Для оцінювання цих переваг організаціям потрібно постійно
проводити моніторинг та аналіз існуючого стану системи корпоративного управління та його
відповідності структурі та цілям організації.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
САРДАК С. Е., д-р екон. наук, проф.
ПОГОРІЛА Ю. Р., здобувач вищої освіти
Університет митної справи та фінансів
В кожній країні існують національні системи менеджменту і найбільш відомими є:
американська, японська, німецька, французька, шведська та китайська [1-2]. Український
менеджмент почав формуватися з моменту отримання незалежності. На жаль, сьогодні він не є
досить ефективним у світовому масштабі. Така ситуація українського менеджменту потребує
осмислення наявних проблем і формування ліпшої моделі, більш адаптованої до нинішніх умов
господарювання.
62

Український менеджмент досліджували такі учені: Л.В. Бабаєв, Б.П. Будзан, В.Г.
Герасимчук, Г.А. Дмитренко, Г.О. Коваленко, О.І. Костенко, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В.
Орловська, В.І.Оспіщев, Д.О.Пруненко, С.Е. Сардак та інші.
Вивчення досвіду розвитку менеджменту в Україні показало, що у процесі перебудови
старих структур управління і влади використовуються західні моделі управління. Досвід
передових держав торкається здебільшого проблем управління найбільших компаній, які
працюють на міжнародних ринках, здатні високо оплачувати працю висококваліфікованих
фахівців і є основними замовниками наукових розробок.
В Україні переважає малий та середній бізнес, яким приманні інша проблематика і які мають
відмінні претензії та можливості. Саме тому, механічне перенесення концепції управління з
однієї соціокультурної сфери в іншу практично неможливе і веде до негативних економічних і
соціальних наслідків [3].
Нині в Україні ідентифікується три вектори, які формують систему національного
менеджменту [4].
Перший вектор – це радянська система менеджменту (слабка мотивація працівників,
жорстока централізація, використання переважно адміністративних методів управління).
Основними ознаками таких фірм є мала ефективність діяльності людини в умовах конкуренції,
неспроможність компанії виходити на світові ринки через брак або низьку якість продукції
виробництва.
Другий вектор – це система, яка утворилася в невеликих і середніх компаніях (спрощений
організаційний план підприємства, як правило, лінійний, достатньо низькі темпи зростання).
Третій вектор – це система, яка запропонована закордонними підприємствами або
запозичена у закордонних фірм. Основною ознакою цього різновиду систем є часткове
використання закордонних підходів в управлінні. Це можна пояснити неспроможністю
використовувати ті чи інші нові підходи в менеджменті, тому що на вітчизняні корпоративні
сектори суттєво впливають зовнішні чинники (економічні, політичні, соціальні ситуації в країні
та інші).
Виділено актуальні проблеми менеджменту, які характерні для підприємств України:
- нестача й невчасність надання керівникам якісної інформації для затвердження
управлінських рішень;
- звільнення, що відбувається, коли організація навмисно стає меншою, скорочуючи певну
кількість працівників;
- нестача психологічної мотивації робітників на підприємствах;
- порушення вимог якості.
На теперішній стадії розвитку менеджменту здійснюється адаптація вітчизняної теорії і
практики управління до становлення механізму змішаної економіки України, в той час, коли
інші країни вже далеко попереду.
Важливим напрямком розвитку в Україні, що надає можливість значно покращити
ефективність праці, є інноваційний процес, який базується на принципах сучасної науковотехнічної полїтики відновлення масового виробництва. Основна галузь функціонування
менеджменту в інноваційному процесі – інноваційне підприємство. Звідси абсолютно логічно
виходить, що для реконструкції старої системи менеджменту необхідні знавці та свідомі
однодумці, немало важливим є активне використання інновацій.
Ідея продуктивної діяльності українських організацій має спиратися на певні чинники:
- відмова від застарілих положень ієрархічних зв‘язків правління й підпорядкування та
перехід до співпраці та більш тісної взаємодії;
- незалежний та новий характер дії;
- безперервне і творче ставлення до всіх справ;
- палке бажання не до найвищих прибутків, а до соціально обґрунтованих доходів;
- швидкий, гнучкий і безперешкодний перебіг від однієї позиції до іншої відповідно до
нових вимог насиченого ринку.
Отже, якщо порівнювати модель українського менеджменту із моделями країн ЄС, де
система менеджменту вже сформована і де мають місце певні установлені порядки ведення
управління, то менеджмент України можна вважати експериментом. Адаптація до змін
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потребує вирішенння питання щодо підвищення якості українського менеджменту. Необхідно
знаходити більше можливостей і прикладати більше зусиль до його розвитку, на декілька років
уперед, адже від цього залежить економічне процвітання нашої країни та її вихід у сфері
менеджменту на новий рівень.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
СВІТЛИЧНА К. С., канд. фарм. наук, доц.
Національний фармацевтичний університет
Основним напрямком розвитку фармацевтичної галузі України є впровадження міжнародних
стандартів якості. На цьому етапі виникає необхідність розробки сучасної системи
менеджменту якістю (СМЯ) з урахуванням вимог стандартів фармацевтичного виробництва та
загальних міжнародних стандартів.
Проблеми адаптації вітчизняних виробників лікарських засобів (ЛЗ) до загальноприйнятих у
всіх країнах законів, нормативів та стандартів посилюють необхідність розробки, організації та
документування й розвитку системи якісного виробництва та контролю лікарських засобів (ЛЗ)
відповідно до вимог Належної виробничої практики [1], а також системи управління якістю
фармацевтичних підприємств відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 [2].
Сьогодні систему менеджменту якості слід розглядати як найбільш повну розроблену
підсистему підприємства, що отримала світове визнання завдяки стандартам ISO серії 9000. Ці
стандарти встановлюють вимоги і рекомендації стосовно результативності та ефективності
функціонування всіх процесів підприємства. Але використання стандарту ISO серії 9000 не
може «безпосередньо» забезпечити якість вироблюваних ЛЗ, але він покликаний усунути всі
недоліки існуючих процесів ФП, що впливають не лише на якість продукції, але й на
задоволеність споживачів цієї продукції та інших зацікавлених сторін.
Розуміння того, що фундаментом для формування системи загального менеджменту ФП є
стандарти ISO серії 9000, підтверджується даними проведеного дослідження щодо стану
сертифікації вітчизняних фармвиробників на відповідність стандарту ISO 9001:2015.
Сертифікати ISO 9001:2015 на сьогодні отримали більше 10 ФП (табл. 1).
Таблиця 1
Стан впровадження та сертифікації СМЯ на ФП на відповідність міжнародному
стандарту ISO 9001:2015
№
Назва підприємства
1
ПАТ НВЦ «БХФЗ»
3
АТ «Фармак»
4
Корпорація «Артеріум»
7
ТОВ «ФК «Здоров‘я»
9
ТОВ «Агрофарм»
12
ТОВ ФП «Біофарма»
13
ДП «ЧПК-Фарма»
14
ТОВ «Стиролбіофарм»
15
АТ «Стома»
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Але потрібно відмітити, що фармацевтичне виробництво – це складний технологічний
процес, і від того, наскільки ретельно виконуються його багаточисельні етапи, залежить, яка
саме суміш хімічних речовин міститься у серійній упаковці ЛЗ, яку застосовує пацієнт. На етапі
виробництва існує ризик зниження ефективності та безпечності ЛЗ в результаті використання
недостатньо ефективних компонентів, недостатньо чистого обладнання, непередбаченого
порушення технології та інших факторів. У зв‘язку з цим, забезпечення якості ЛЗ та
збереження їх ефективності і безпечності можливе тільки при виробництві їх в умовах
Належної Виробничої Практики GМP, яка забезпечує стабільну технологію виробництва та
виключає контамінацію (забруднення) ЛЗ. Тобто зафіксувавши терапевтичні властивості ЛЗ під
час випробувань (доклінічні та клінічні дослідження), правила GМP дозволяють зберегти їх під
час серійного виробництва.
Головна перевага Належної Виробничої Практики – це конкретна галузева спрямованість та
глибока деталізованість, тобто розгляд, на перший погляд, малозначущих деталей, які однак
мають великий вплив на якість ЛЗ. Головна увага приділяється чистим умовам виробництва
(cleenroom technoiogy) та системі всіх супутніх заходів для їх підтримки. GMP потребує від
виробника здійснювати дії, які дозволяють бути впевненим, що технологічні процеси, основне
та допоміжне обладнання, засоби та методи вимірювань функціонують у відповідності до
встановлених вимог. До цих дій відносяться перевірки та випробування, які називають
верифікація, кваліфікація та валідація [3].
Необхідно зазначити, що задля підвищення якості фармацевтичної продукції та
ефективного управління якістю на фармацевтичному підприємстві необхідним є впровадження
галузевих правил GМP та міжнародного стандарту ISO 9001:2015, що обумовлює побудову
сучасної інтегрованої системи менеджменту якості (ІСМЯ) (рис. 1).
Підвищення якості продукції (лікарських засобів)

Закупівлі
Маркетинг
Визначення вимог споживачів,
дослідження ринку (попит,
пропозиція) тощо

Вибір постачальників
якісних сировини і
матеріалів

Виробництво
Дотримання
відповідних вимог у
технологічному
процесі

Збут
Визначення ступеню
задоволеності споживачів
щодо якості продукції і
рівня обслуговування

Контроль якості
Забезпечення ресурсами відвідної якості
Персонал, обладнання, контроль-вимірювальні прилади, інфраструктура, робоче середовище тощо

Забезпечується за
рахунок виконання
вимог Належних
фармацевтичних
практик, зокрема GMP

Забезпечується за
рахунок виконання
вимог міжнародного
стандарту ISO 9001

Побудова інтегрованої системи менеджменту якості (ІСМЯ)
Поєднання вимог правил GMP та міжнародного стандарту ISO 9001

Рис. 1. Впровадження сучасної системи менеджменту для підвищення якості продукції
фармацевтичного підприємства
Одним з принципів інтеграції різних систем менеджменту є побудова якоїсь базової системи
менеджменту і доповнення її більш специфічними процесами з відповідних областей. З
практики утворення інтегрованих систем різними зарубіжними компаніями відомо, що в якості
основного краще використовувати міжнародний стандарт ISO 9001:2015, що описує вимоги до
СМЯ, який є найбільш комплексним та охоплює велику частину системи управління і в першу
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чергу такі його принципи, як процесний і системний підходи, лідерство керівника і залучення
працівників. Реалізація саме цих принципів дозволить найкращим чином забезпечити
інтеграцію окремих стандартів в єдину цілісну систему [4].
При розробці ІСМЯ можна дотримуватися таких принципів інтеграції:
– перший принцип може використовуватися, якщо система якості на підприємстві не
відповідає правилам GMP. Система якості спирається на вимоги ISO 9001:2015, доповнюється і
посилюється галузевими вимогами GMP, тобто будується ІСМЯ, після чого система може легко
інтегруватися з ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000:2018 (HACCP) і/або SA 8000 або з ISO
27001 і т.п.
У даному випадку за базові вимоги не варто брати правила GMP тому, що навіть
побудувавши ідеальну систему менеджменту, що виконує всі вимоги GMP, за межами такої
системи залишаються підрозділи комерційної служби (маркетинг, просування лікарських
препаратів, зворотний зв‘язок з кінцевим споживачем), питання стратегічного і оперативного
планування, питання навчання менеджерів, не пов‘язаних з виробництвом та ін. Дійсне
досягнення якості можливе тільки при спільних зусиллях всіх служб підприємства, їх
сумісному бажанні і взаєморозумінні.
Другий принцип можна застосувати, якщо СМЯ упроваджена відповідно до GMP.
Побудована система якості відповідно до GMP доповнюється вимогами ISO 9001:2015, далі при
необхідності вона може бути доповнена вимогами ISO 22000:2018 (HACCP), після чого система
може інтегруватися з ISO 14001, OHSAS 18001 і/або SA 8000 або ISO 27001 та ін.
При виборі варіанту тієї чи іншої ІСМЯ керівництву підприємства необхідно врахувати
організаційні та економічні умови для вибору та впровадження системи на конкретному
підприємстві.
В ІСМЯ необхідним елементом є чітке визначення комунікацій між підсистемами,
процесами та окремими операціями у межах цих процесів. Для цього у кожній системі слід
виділити шляхи регламентації дій, оскільки управління процесами повинно будуватися за
єдиними правилами, що забезпечують можливість співставлення даних, їх несуперечність.
Встановлення взаємозв‘язків між керівництвом та персоналом при розробленні ІСМЯ є
головним завданням
Для впровадження ІСМЯ необхідні: абсолютна переконаність вищого керівництва в потребі
розробки і впровадження системи якості на підприємстві; навчання керівництва і найбільш
здатної до змін групи співробітників підприємства; організація служби якості й виділення
необхідних ресурсів.
Побудова ІСМЯ на ФП передбачає використання моделі, що повинна відображати основні
вимоги стандартів, на базі яких створюється система якості.
Впровадження ІСМЯ на ФП надасть такі переваги:
- підвищення якості продукції, починаючи з маркетингу та закінчуючи її збутом;
- розробка єдиної документації для інтегрованої системи управління якістю;
- загальна Настанова з якості;
- єдина методологія опису процесів та їх взаємозв‘язків;
- проведення загальних аудитів (самоінспекцій);
- залучення персоналу в процес удосконалення діяльності ФП;
- узгодженість дій всередині підприємства, завдяки яким загальний результат дій підсистем
інтегрованої системи вищий, ніж сума їх окремих результатів;
- цілісність аналізу функціонування ІСМЯ з боку керівництва.
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СИЧ Т. В., д-р пед. наук, доц.
ДЗ «Луганський національний університет імені Траса Шевченка» м. Старобільськ, Україна
Організація взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців − це одне з актуальних завдань
розвитку економіки і суспільства. Ця проблема не нова та знайшла висвітлення у численних
публікаціях. Регулювання взаємодії вищої освіти із роботодавцями, бізнесом досліджували
С. Безвух [1], Л. Безтелесна [2], І. Мазур [5], Г. Плисенко [6], С. Тарасенко та М. Демченко [10],
Є. Хриков [11], В. Чумак [12] та ін.; регулювання взаємодії вищої освіти та ринку праці
розглядали О. Грішнова та А. Самарцева [3], О. Гулевич [4] та ін.; світовий досвід вирішення
цієї проблеми висвітлено В. Покідіною [7]; обґрунтування напрямів взаємодії вишів та
роботодавців як одного з дієвих заходів щодо зменшення освітньої міграції в Україні здійснено
у статті О. Ситника [9].
Традиційним є підхід до взаємодії ЗВО та роботодавців, коли виші виступають більш
зацікавленою стороною й розглядають взаємодію з роботодавцям переважно як можливість
залучення абітурієнтів та забезпечення баз практик для студентів. Поширеною залишається
ситуація, коли випускник ЗВО сприймається роботодавцями як вихідний матеріал для
підготовки повноцінного фахівця, а отримані ним у ЗВО знання розглядаються лише як
відправна точка для його подальшого навчання. Роботодавець вважає, що дійсне формування
фахівця відбувається вже у процесі його роботи на посаді, та не втручається у підготовку
фахівця під час його навчання у ЗВО. Проте, впровадження світових ідей якості освіти, коли
роботодавець виступає замовником освітніх послуг, бере участь у оцінці їхньої якості,
залучається до формування змісту освітніх програм, до фінансування освітнього процесу,
кардинально змінили підхід до розуміння сутності та організації взаємодії ЗВО та роботодавців.
Взаємодія розглядається як партнерство, яке ґрунтується на взаємній зацікавленості закладів
вищої освіти та роботодавців у підготовці професійних кадрів.
Налагоджена система співробітництва ЗВО з потенційними роботодавцями підвищує
привабливість закладу освіти в очах студентів та абітурієнтів, що є край важливим для вишів в
умовах сучасної конкуренції та зниження державного фінансування. Вивчення проблем
практики на основі співпраці з роботодавцями дає науково-педагогічним працівникам нові ідеї
для наукових досліджень, результати яких можуть бути впроваджені в освітній процес,
забезпечує дослідження науковців емпіричним матеріалом. Таким чином вирішується важливе
завдання інтеграції науки, освіти та практики. Залучення роботодавців як замовників наукових
проєктів дає можливість також залучити додаткове фінансування на наукову діяльність. З іншої
сторони, організації роботодавців економлять значні кошти на пошук інноваційних засобів
розвитку, коли залучають ЗВО до консультування, виконання проєктів, спрямованих на
вирішення реальних потреб роботодавців. Також участь роботодавців у процесі оцінки якості
освітньої діяльності вишів, у формуванні змісту освіти безпосередньо впливає на якість
випускників. Таким чином роботодавець отримує працівників, які максимально відповідають
їхнім вимогам.
Дієвим механізмом реалізації взаємодії ЗВО та роботодавців як партнерства виступають
введені у 2020 р. нові умови акредитації освітніх програм. Проведена успішна акредитація
трьох освітніх програм другого рівня (магістерського) вищої освіти дозволила нам узагальнити
основні форми взаємодії з роботодавцями, які можуть бути ініційовані або реалізовані на рівні
кафедри університету. Основні форми взаємодії:
1. Організація набору абітурієнтів на базі установ роботодавців. Реалізація: формування
інформаційних баз щодо установ роботодавців та доведення до їх працівників інформації про
навчання у магістратурах кафедри; залучення потенційних абітурієнтів з числа слухачів курсів
підвищення кваліфікації; залучення роботодавців до цільового замовлення освітніх послуг та
ін.)
2. Організація стажування студентів. Реалізація: формування баз практик для студентів та
організація їхнього стажування під час навчання.
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3. Формування замовлення на проведення наукових досліджень та запровадження їх
результатів. Реалізація: визначення напрямів та організація практично орієнтованих досліджень
на основі анкетування роботодавців та виділення актуальних проблем, проведення досліджень
на базі установ роботодавців; залучення грантів, організація наукових проєктів, спрямованих на
вирішення реальних проблем роботодавців.
4. Залучення роботодавців до моніторингу якості освітньої діяльності випускників
Реалізація: анкетування роботодавців щодо рівня компетенцій випускників; доведення до
роботодавців інформації про результати навчання студентів, яких вони направили на навчання;
залучення роботодавців до процесів атестації під час проходження студентами практики, до
підсумкової атестації випускників.
5. Залучення роботодавців до моніторингу якості освітньої діяльності ЗВО /випускової
кафедри, до формування освітніх програм. Реалізація: анкетування роботодавців щодо якості
освітньої діяльності, якості освітніх програм тощо; залучення роботодавців до процесу
акредитації освітніх програм.
6. Організація стажування викладачів. Реалізація: організація стажування викладачів, які не
мають досвіду роботи, у межах підвищення кваліфікації.
7. Налагодження системи безперервної освіти. Реалізація: залучення роботодавців до
конференцій, круглих столів з актуальних проблем галузі, які проводяться кафедрою;
організація курсів підвищення кваліфікації для працівників організацій роботодавців, залучення
до навчання у магістратурі.
8. Залучення роботодавців до управління. Реалізація: створення піклувальних рад, або
введення представників роботодавців до колегіальних органів управління університету.
9. Залучення роботодавців до навчального процесу. Реалізація: залучення досвідчених
фахівців з організацій роботодавців до читання лекцій, включення їх до складу комісій із
захисту кваліфікаційних робіт магістра, залучення до рецензування магістерських досліджень,
навчально-методичної літератури та ін.
10. Розробка інноваційних продуктів, технологій, участь у проєктах, спрямованих на
розвиток установ роботодавців, консультаційна діяльність тощо.
11. Забезпечення працевлаштуванням випускників.
12. Запровадження дуальної освіти.
Останній пункт акумулює у собі вже перелічені вище різні форми взаємодії. Нажаль в
вітчизняній освітній практиці не поширена дуальна освіта. Проте досвід впровадження
дуальної освіти є поширеним у Німеччині [8; 9]. Система дуальної освіти передбачає, що в
підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два заклади – навчальний (ЗВО) і навчальне
підприємство, з яким ЗВО укладає угоду про співпрацю. У ЗВО студент спочатку отримує
необхідні базові теоретичні знання, а потім він отримує практичні навички на підприємстві, де
виконує роботу, пов‘язану з обраною спеціальністю, яка навіть оплачується підприємством [9].
Така форма освіти орієнтує на практичну підготовку фахівців, дає можливість збереження
ресурсів, особливо ресурсів часу щодо адаптації молодих фахівців. Також студенти вже під час
навчання зможуть побачити справжні реалії щодо роботи за обраною спеціальністю. Після
закінчення навчання вони зможуть або залишитися в цій компанії, або продовжити навчання на
наступному освітньому рівні. В Україні прикладом дуальної освіти виступає організація
навчання в Харківському комп‘ютерно-технологічному коледжі НТУ «ХПІ». На базі якого в
рамках проекту «Силіконова долина», який розпочався в 2007 році, та спрямований на
створення навчально-науково-виробничого комплексу між успішними IT-компаніями,
промисловими підприємствами та профільними вузами [9].
Алгоритм дій з формування партнерської взаємодії ЗВО та роботодавців на рівні кафедри
університету запропоновано Є. Хриковим [11]: Перший крок – визначити наявних та
потенційних партнерів взаємодії. Другий крок – мотивувати їх на активізацію взаємодії за
допомогою особистісного спілкування, листів, нарад. Третій крок – нормативне та
організаційне визначення взаємодії шляхом розробки нормативних документів, корекції
посадових обов‘язків та створення певних колегіальних органів із представників партнерів
взаємодії. Четвертий крок – розробка перспективних планів спільної роботи. П‘ятий крок –
розробка критеріїв та аналіз процесу взаємодії, що може стати основою для його удосконалення
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та корекції. Алгоритм апробовано кафедрою публічної служби та управління навчальними й
соціальними закладами Навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування та
післядипломної освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Отже,
партнерська взаємодія між ЗВО та роботодавців на рівні кафедри університету вимагає
цілеспрямованого управління, впровадження різних її форм та реалізується за допомогою
комплексу заходів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ
ТЕРНОВА І. А., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Згідно «Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Україна має
стратегічну ціль: «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» [1]. Важливою умовою
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є всебічна підтримка інноваційного розвитку економіки регіонів України на засадах
концентрації наукового потенціалу країни на використанні інструментів підтримки та
формуванні регіональних інноваційних екосистем. Це дозволить переорієнтувати економіку
регіонів України з сировинної на інноваційну. Така модернізація розуміється як рушій
конкурентоспроможності, створення зростання та створення робочих місць. Вона передбачає
перехід до більш інноваційної, сучасної та стійкої економіки.
Спираючись на досвід формування та розвитку інноваційних екосистем країн Європейського
Союзу в «Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» зазначено
оперативну ціль 4: «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня
регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів» [1]. Локомотивом
розвитку національних інноваційних екосистем країн Європейського Союзу є інноваційні
регіони та міста. Загальновідомо, що інноваційна екосистема базується на економіці знань. У
2020 році Україна посіла 45-те місце у Global Innovation Index з поміж 131 країни світу.
Найбільш інноваційними країнами визнано Швейцарію, Швецію, США та Велику Британію.
Україну віднесено до категорії країн, чиї досягнення значно випереджають очікування. Це
підтверджує той факт, що розвиток інновацій в Україні відбувається швидше, ніж зростає наша
економіка [2].
Інноваційна екосистема дозволяє підприємцям, організаціям, університетам, науководослідним установам, інвесторам та регіональним інститутам влади взаємодіяти, щоб
максимізувати потенціал досліджень та інновацій з точки зору отримання економічних
результатів. Кожна інноваційна екосистема має свій потенціал, простір, виклики, можливості,
довгострокове бачення та піонерів, які розвивають нові інноваційні шляхи для більш повного
використання потенціалу [3]. Інноваційні екосистеми – це самоорганізовані системи, що
можуть бути структуровані навколо сектору економіки, регіону, міста, організації та навколо,
майже, будь-якої технології. Основним завданням є відповідь на питання: як перетворити
результати НДР у інноваційні продукти, що будуть приносити прибуток.
Політика ЄС є зразком щодо об‘єднання інструментів регіональної і промислової політики, а
також впровадження стратегії smart спеціалізації, що спрощуватиме контакти між різними
бізнес-структурами, організаціями (кластерами) та надасть змогу отримувати доступ до
інноваційних послуг, а також технологій та ринків, в межах інноваційних екосистем. Тому
зростастає важливість кластерів для регіонів, які зосереджуються на зростанні ВРП регіону
поліпшенні загальної продуктивності завдяки їх здатності генерувати інновації, інвестиційний
потенціал та робочі місця.
Особливу увагу слід приділяти моделям організації виробничої та інноваційної
діяльності - динамічним індустріальним інноваційним екосистемам, що тісно зв‘язані з
територіальними центрами компетенцій задля розробки, тестування та розширення масштабів
впровадження нових технологій. Промислові кластери - це географічна концентрація фірм та
інших суб‘єктів, що працюють у суміжних галузях. Це регіональні екосистеми з достатнім
масштабом для розвитку спеціалізованих знань, послуг, ресурсів, постачальників та навичок.
В регіонах України промислові МСП (малі та середні підприємства) часто не мають
управлінських можливостей та не мають достатніх знань щодо бізнес-процесів, а також щодо
операційних та виробничих циклів. Крім того, їх роботі часто заважають застарілі технології, а
також обмежений доступ до фінансів, що є необхідною умовою для розширення виробничих
потужностей. Розрізнено малим та середнім підприємствам також важко бізнес-сектор. Це
призводить до створення перешкод для МСП в умовах конкуренції на внутрішньому та
міжнародному ринках. Комплексне вирішення цих проблем дозволить малим та середнім
підприємствам виробляти інноваційну, безпечну, надійну, економічно ефективну та якісну
продукцію в достатніх обсягах.
Модернізація промисловості на основі нових моделей організації виробничої та інноваційної
діяльності має на меті сприяти економічному зростанню, збільшуючи спроможність місцевих
секторів економіки для створення доданої вартості, робочих місць, диверсифікації економіки та
експорту продукції [3].
В цьому ключі, динамічні кластери є ключовими гравцями зростаючої економіки. Історії
успіху з розвинених та країн, що розвиваються, показують, що кластерні компанії можуть
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досягти високих і стійких темпів зростання та конкурентоспроможності. Однак багато
кластерів в країнах, що розвиваються, демонструють мляві показники і не можуть перейти від
стагнації до зростання. Як результат, їх потенціал розвитку залишається в основному
невикористаним.
Промислові екосистеми охоплюють усіх гравців, що працюють у ланцюжку створення
вартості: від найменших стартапів до найбільших компаній від академічних кіл до
постачальників дослідницьких послуг до постачальників. Поняття екосистем охоплює складний
набір взаємозв‘язків та взаємозалежностей між секторами та фірмами, що поширюються по
країнах на Єдиному ринку. Вони допускають підхід знизу вгору, який враховує особливості
бізнес-моделей, високий відсоток вразливих гравців (МСП та мікропідприємства) та
взаємозалежності.
Екосистемний підхід є аналітичним інструментом, це може бути основою для стимулювання
процесу відновлення та створення довіри та відповідальності серед регіонів України. Він
враховує ризик та стійкість, різну динаміку, складність та взаємозв‘язок, і охоплює всіх
відповідних гравців. Всі екосистеми розвиваються на одному фоні: інтегрований єдиний ринок
з науково-дослідною, інженерною, виробничою та сервісною діяльністю, яка може
поширюватися в різних регіонах. Коли частини екосистеми порушуються в одному регіоні, це
позначається на цілій екосистемі.
Так, ЄС визначив 14 промислових екосистем з яскраво вираженим загальноєвропейським
характером. Це: туризм, мобільність, транспорт, автомобільна промисловість, аерокосмічна
промисловість та оборона, будівництво, сільськогосподарська та харчова промисловість,
енергоємні галузі, текстильна, творча та культурна галузі, цифрові технології, відновлювані
джерела енергії, електроніка, роздрібна торгівля, сусідство та соціальна економіка та охорона
здоров‘я. х склад дуже неоднорідний за галузевим складом, розмірами та сферою застосування.
Мета полягає у сприянні взаємодії суб‘єктів та допомозі розробникам політики та інвесторам
визначити найбільш важливих гравців у кожній екосистемі при підготовці національних та
регіональних планів відновлення та інвестиційних проектів. Зосередження уваги на
промислових екосистемах було оголошено в Повідомленні Комісії на тему: «Нова промислова
стратегія для Європи» (New Industrial Strategy for Europe) від 10 березня 2020 р. [4].
Подальший розвиток інноваційних екосистем в регіонах України залежатиме від низки
заходів державної та регіональної політики, спрямованих на розвиток крос-секторальних
взаємозв‘язків, з акцентом на використанні потенціалу науково-освітнього сектору та
потенціалу малих і середніх підприємства а також інтеграції у глобальні ланцюги виробництва.
Підвищення конкурентоспроможності в першу чергу залежить від інновацій, творчості та
підприємництва, де міста і регіони відіграють ключову роль в якості провідних партнерів в
динамічних регіональних інноваційних екосистемах.
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КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТРОЯН В. І., д-р філос. з упр. та адмін., ас.
ВОЛОШИНА Ю. О., студентка
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Кожна країна має свою індивідуальну особливість – це культура. Вона відображає та
розповідає про історію держави, традиції, вірування, мистецтво, звичаї або закони, та інші
аспекти життя, що представляють її навколишньому світу. Формування людського мислення
відбувається під впливом цих знань і будь-яких інших здібностей і звичок, набутих
суспільством в процесі свого розвитку. Відчути ці відмінності можна тільки при злитті з новим
суспільством – носієм іншої культури.
Всередині і між країнами культури різних організацій відрізняються впливом на спосіб
управління, практичними підходами та способами введення бізнесу. Саме розуміння
національних та інтернаціональних особливостей поведінки людей в різних країнах суттєво
підвищують ефективність управління, дають можливість досягти взаєморозуміння під час
ділових зустрічей та переговорів, вирішити конфліктні ситуації та запобігти виникненню
нових. Тому, урахування цих відмінностей є важливим фактором в міжкультурному
менеджменті [1].
Інтернаціоналізація бізнесу і економіки, не дивлячись на всі існуючі переваги, перетворилась
на глобальну проблему. Підприємства більшою мірою набувають міжнародного характеру, і в
школах бізнесу все частіше підкреслюється вимога інтернаціоналізувати погляди менеджерів.
По відношенню до діючих організацій це означає необхідність більшого урахування
відмінностей національних культур.
Підприємництво виходить далеко за національні рамки, залучаючи до своєї орбіти все
більшу кількість людей з різним культурним кругозором. В результаті культурні відмінності
починають відігравати в організаціях зростаючу роль і сильніше впливати на ефективність
ділової діяльності. Звідси і виникають крос культурні проблеми в міжнародному бізнесі –
протиріччя при роботі в нових соціальних і культурних умовах, обумовлені відмінностями в
стереотипах мислення між окремими групами людей.
Формування людського мислення відбувається під впливом знань, віри, мистецтва, моралі,
законів, звичаїв і будь-яких інших здібностей і звичок, набутих суспільством в процесі свого
розвитку. Відчути ці відмінності можна тільки при злитті з новим суспільством – носієм іншої
культури [3].
У міжнародному бізнесі чинники культурного середовища створюють найбільші складнощі.
Саме тому коректна оцінка відмінностей національних культур і адекватне їх урахування
стають все більш важливими. Приділити увагу чинникам культурного середовища також
змушує складна і багаторівнева структура культури, яка визначає різноманітність її функцій в
житті кожного суспільства.
Національна ділова культура суттєво впливає на різні аспекти життєдіяльності організації –
на підходи до керівництва і ставлення до влади, стиль ведення переговорів, сприйняття та
виконання законів, планування, форми і методи здійснення контролю, особисті та групові
стосунки людей і т.ін. Велика кількість існуючих в різних країнах національних ділових
культур, зростаюча відкритість ринків, глобалізаційні тенденції в світовій економіці
викликають необхідність різноаспектного дослідження та урахування в практичній діяльності
кроскультурної специфіки ведення бізнесу.
Знання систем цінностей, поведінкових моделей і стереотипів, розуміння національних та
інтернаціональних особливостей поведінки людей в різних країнах суттєво підвищують
ефективність управління, дають можливість досягти взаєморозуміння під час ділових зустрічей
та переговорів, вирішити конфліктні ситуації та запобігти виникненню нових. Саме тому
управління фірмою, яке відбувається на межі двох і більше різних культур, викликає значний
інерес і серед науковців, і серед практиків та виділяється сьогодні в окрему галузь
міжнародного менеджменту – кроскультурний менеджмент.
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Кроскультурний менеджмент – це управління відносинами, що виникають на межі
національних і організаційних культур, дослідження причин міжкультурних конфліктів та їх
нейтралізація, з‘ясування і використання при управлінні організацією закономірностей
поведінки, властивих національній діловій культурі.
Ефективний кроскультурний менеджмент означає спільне з представниками інших культур
ведення бізнесу, засноване на визнанні та повазі кроскультурних відмінностей та формуванні
спільної корпоративної системи цінностей, які б сприймались і визнавались кожним членом
багатонаціонального колективу. Мова йде про формування специфічної корпоративної
культури, яка б виникала та базі національних ділових культур, гармонійно поєднувала в собі
окремі аспекти культури кожної нації, але не повторювала повністю жодної з них.
Під національною культурою ми розуміємо стійку сукупність цінностей, норм, традицій та
стереотипів, прийнятих в даній країні і засвоєних особистістю.
Проблему сприйняття іншої культури через призму власної культури розглядував
американський дослідник Джеймс Лі, який запропонував ідею критерію самосприйняття (Selfreference criterion – SRC).
Критерій самосприйняття – це неусвідомлене сприйняття інших культурних цінностей через
власні цінності, що є основною причиною виникнення проблем здійснення бізнесу за кордоном
[3]. Використання цього критерію в менеджменті досягається шляхом постановки трьох
взаємозв‘язаних запитань:
1. Це є цікавим?
2. Це є іншим? (відрізняється від того, що ми робимо вдома).
3. Це є помилкове? (адже в такому разі не слід робити, як вдома) [3].
Тобто методика постановки критичних питань має виявити прості й очевидні помилкові
рішення, що відповідають традиціям і цінностям країни походження та одночасно суперечать
культурі країни.
Для менеджера важливо у міжнародних відносинах сприяти успішному спілкуванню:
визначати пріоритети, раціональні підходи, керувати поведінкою працівників і спрямовувати її
відповідно до основних принципів міжнародного співробітництва.
Хороший менеджер сьогодні – це один із найважливіших переваг сучасних компаній, що
може раціонально організовувати управління бізнесом, яке побудоване на використанні
сучасних принципів, методів, організаційних структур менеджменту, плануванні, мотивуванні і
здійснені контролю.
Співвідношення культури та менеджера в цілому на її роль в міжнародних відносинах можна
виявити на основі розгляду спільного культурного середовища менеджменту, який
використовується у аналізі: 1) Політичне; 2) Правове; 3) Економічне; 4) Соціально-культурне;
5) Технологічне.
Вона дає оцінку для можливостей організації, розглядання переваг на міжнародному ринку,
відслідковування ризиків і різних помилок для їх вирішення або покращення умов.
Методика PEST схожа з виконанням більш звичного всім SWOT-аналізу полягає в
виявленні: 1) сильних сторон; 2) слабких сторон; 3) можливості; 4) загрози.
Це простий і зручний метод вивчення зовнішнього середовища, який може ефективно
застосовуватися для управління бізнесом [2].
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At the current stage of development of our country, solving the tasks facing the enterprise is
possible only if it is created to create a proper motivational basis capable of encouraging staff of
enterprises to effectively. One of the main factors ensures the development of the enterprise, in
modern conditions, it becomes optimizing the system of labor motivation system. It is the orientation
to the human factor that allows to obtain an increase in labor efficiency, contributes to an increase in
the level of capitalization of the organization. In the practice of domestic tourist enterprises,
traditional material incentives prevail, the mechanical transfer of the elements of American and
Western European motivation systems is carried out, in general, there are not enough effective
motivation systems. Therefore, the problems associated with the development and improvement of
labor motivation systems acquire special relevance in modern conditions [2].
First of all, it is a qualified, burning personnel to work, which are able to lead the manufacturing
process. If you were lucky enough to form a team of professionals, then over time, the work process
will not be so successful if you forget about the motivation of employees, taking into account their
interests. It is the motivation that will be given the charge of energy to make its work as high quality
and with pleasure and will not be an obstacle to the fulfillment of the task. Fortunately, the science of
management progresses in development and over time more and more knowledge of how to create a
working atmosphere in the team. Usually, bonuses were made by the motivation in the form of awards
and rounds at the expense of the company, but this time is also proposed and non-economic methods
of stimulation - organizational and moral and psychological means of motivation. For example, this is
a competition of professional skills, or training. Such a type of promotion for the work done makes it
possible to actualize the development of oneself as individuals and mocked a person to the desire to
become even more successful in his work, to prove its professionalism. In any field of production
process there is a competition that helps it often in the disclosure of hidden capabilities and potential,
and such competitions only help improve, update their knowledge and get out of the usual comfort
zone, to approach creatively to solve the task [2].
It is very important to stimulate the team not upon completion of the task, but by intermediate
achievements, since each large-scale goal is a huge amount of work done and to achieve the result, it is
important to reinforce the stages of work with positive motivation through small intervals in time.
That is why the work should be planned carefully every step to give sound assessment of the work
done and encouraging the team or separately each employee, taking into account interests. In this
case, it is very important to the leader not only to understand specifically the work of a person in the
enterprise, but also to feel it, to understand what values every person has in the team. The excellent
charge of the team is equal to the positive result and excellent atmosphere. An excellent way of
motivation is a game. In this way, you can very much to interest the employee or a team, raise the
team friend and awaken excitement. After all, the goal achieved is the result not only the head, but
also the whole team [1].
A competent approach to the team‘s motivation will create a favorable path to achieving the goal
and performing tasks. Namely: to understand what exactly helps in work, and what prevents. After all,
the result is important for the head, and the team is interested in providing the expected result as soon
as possible. This topic does not cease to gain momentum in development. The production process is
continuous, which confirms the relevance of this topic not only at the moment, but also on the long
term.
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Будь-які соціальні організми, будь-то фірма, соціальний інститут чи держава на деякому
етапі свого розвитку зіштовхуються з неминучим бар‘єром граничної продуктивності.
Вихідний продукт вже не може бути удосконалений як на кількісному, так і на якісному рівні.
Удосконалювання технологій і підвищення заробітної плати звичайно не має в цьому випадку
істотного ефекту, оскільки ці процедури вичерпали себе на попередньому етапі. Отут мова і
заходить про людський фактор, тобто про мотивацію.
Спілкуючись з іншими людьми, ми пізнаємо особливості і якості їхніх особистостей. Праця
людини є функціональним процесом, в якому використовуються фізіологічні та психологічні
якості працівника. Що ж являє собою особистість людини в фізіологічному і психологічному
розумінні? Психологічні якості особистості, найважливіші для менеджера з погляду управління
людьми. Дані особливості є одними з найважливіших для гарного працівника в якійсь
компанії [3].
У системі управління, як і в будь-якій іншій, особистість проявляється у всій різноманітності
її психічних якостей, що визначають поведінку людини стосовно інших людей, колективу й
суспільства загалом. Поведінка людини є проявом психічних і психофізіологічних процесів, які
відбуваються в апараті її вищої нервової діяльності. Тому й пізнання психологічної структури
особистості передбачає вивчення її психічних якостей, які виявляються у взаємодії особистості
з оточенням. Розглянемо психологічні якості особистості, найважливіші для менеджера з
погляду управління людьми. До них належать здібності, емоційність, темперамент, характер,
основні потреби та мотиви трудової діяльності, домінантні форми спілкування. Під здібностями
розуміють анатомо-фізіологічні та психічні якості людей, що дають змогу їм засвоювати
певного роду знання й набувати навички для корисної діяльності. Як правило, проблема
здібностей хвилює людину щодо мистецтва, науки, літератури та ін. Керівник повинен
оточувати себе робітниками, які можуть виконувати поставлені завдання, які будуть робити
так, як повинно керівнику. Якщо людини не має здібностей до діяльності, на тому робочому
місці, де вона працює, то в неї будуть помилки. Через це потрібна буде постійна увага та
контроль від керівника, що не гарантує від неприємностей. Як же виявити наявність здібностей
у людини до певного виду діяльності? Тепер для цього запропоновано різні тестові методики,
втім навіть вони мають рекомендаційний характер. Значно надійніше наявність здібностей
людини до виконання певної діяльності можна визначити залежно від швидкості набуття нею
навичок з виконання робіт, які входять до її службових обов‘язків. Навички виконання
трудових обов‘язків формуються у зв‘язку з тим, що за наявності здібностей до цієї діяльності в
мозку людини утворюються стійкі ланцюжки нейронів, які дають змогу їй під час проведення
повторних однотипних операцій та інколи й різноманітних виконувати їх, не обдумуючи
наперед послідовність чи прийоми виконання [1].
Наступною важливою якістю особистості людини є емоційність, яка виявляється в силі
характеру та спрямованості її емоцій. Під емоціями розуміють чуттєву реакцію людини на
зовнішній вплив. Розрізняють позитивні й негативні емоції. Менеджер повинен будувати свої
взаємовідносини з підлеглими таким чином, щоб у них переважали позитивні емоції і
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мінімальними були негативні. Людина, що перебуває в полоні негативних емоцій, навряд чи
зможе працювати ефективно. Емоціями володіє все живе. До важливих психологічних якостей
працівника, які слід враховувати менеджерові в побудові стратегії і тактики управління,
належить темперамент. Темперамент – це індивідуально-психологічна характеристика людини,
яка виявляється в думці, напруженості, швидкості й урівноваженості перебігу її психологічних
процесів. Фізіологічний аспект праці виявляється в тому, що вона як соціальне за своєю суттю
явище має природну передумову – використання фізіологічних функцій працівника для
створення тих чи інших соціальних цінностей. Під час праці до активної діяльності
залучаються всі органи й системи організму – мозок, м‘язи, судини, серце, легені і т. ін.,
мобілізуються фізіологічні функції, витрачається нервова та м‘язова енергія. Так, для
забезпечення робочих рухів і дій енергією використовуються м‘язові групи, скорочення яких
регулюється процесом збудження, що надходить від нервових центрів [1]. До цих м‘язів
спрямовується посилений потік крові, який приносить поживні речовини та кисень, забираючи
продукти розпаду речовин, що слугують джерелом енергії. Для забезпечення підсиленого
кровообігу та обміну речовин і енергії відповідно посилюється робота серця й органів дихання.
Всі ці процеси, пов‘язані з життєдіяльністю організму працівника, здійснюються відповідно до
вимог і умов праці. За несприятливих, важких умов праці можливі перенапруження
фізіологічних систем і патологічні зрушення, тоді як оптимальні умови є фактором підвищення
працездатності людини [2].
Отже, ефект управління значно зростає й підвищується завдяки врахуванню і правильному
використанню людського чинника у виробництві й управлінні.
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Сучасний міжнародний бізнес – це складна система з безліччю параметрів, і всі вони
впливають на кінцевий результат, який передбачає отримання прибутку і розвиток фірми. Будьякий власник бізнесу вкладає в його розвиток час, енергію, гроші, сили. Одні зі складників, які
суттєво впливають на розвиток компанії, – корпоративна культура і корпоративна етика. По
суті, це – важливий інструмент менеджменту, що впливає на розвиток компанії та її вартість.
Бізнес як особливий вид професійної діяльності і найважливіший сектор ринкових відносин
– це не просто наявність безлічі продавців і покупців, а складна система людських відносин, що
регулюються економічними та юридичними законами в органічному поєднанні з моральноетичними нормами [1]. Етика бізнесу – ділова етика, що базується на чесності, відкритості,
вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного
законодавства, встановлених правил і традиціями [2]. Складовою частиною етики
підприємництва є бізнес-культура. Культура проявляється через світоглядну толерантність, яка
означає здатність до сприйняття цінностей і духовних основ іншої особистості [3]. Отже,
етична підприємницька діяльність передбачає знання своїх партнерів, культури, традицій країн
їх походження, що диктують специфіку їх менталітету та методи ведення бізнесу.
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Дана тема вважається дуже актуальною в теперішню мить, оскільки сучасні менеджери
повинні знати всю суть своєї професії, завдяки чого, вони можуть бути затребувані на
підприємстві. Почнемо з того, що слід пояснити, що ж таке міжнародна етика і відповідальність
в сфері менеджменту.
Відповідальність – це зобов‘язання здійснювати певні завдання на благо своєї організації і
аналізувати результати діяльності перед своїм начальством, а етика - це наука котра розглядає
людини з боку його поведінки, вчинків, духовних цінностей у сфері підприємства.
Прийняття на себе відповідальність сприймає для організації виключно добровільну
установку яка пов‘язана з бажанням фірми привести свій внесок в розвиток суспільства.
Коли менеджери приймають на себе соціальну відповідальність, вважається, що вони будуть
орудувати етично, тобто вони будуть знати, що правильно, а що неправильно вони роблять для
своєї компанії.
Оскільки етичні норми різних міжнародних компаній відрізняються між собою й етичні
проблеми в міжнародному бізнесі виникають у зв‘язку з розбіжністю стандартів моралі і
переконань у різних країнах світу за спільних вищих моральних цінностей, далеко не завжди ті
самі вчинки, дії, форми поведінки в різних країнах набувають однакової етичної поведінки. Це
відбувається через те, що основні моральні норми різняться між собою через відмінності у
віруваннях і судженнях. Це потребує формування обґрунтованого підходу до норм
міжнародного етичного кодексу для всього міжнародного бізнесу, а саме: вироблення етичних
стандартів, прийнятих у всьому світі; врахування національної культури; залучення місцевого
персоналу; підтримування країн, що розвиваються, шляхом розвитку фірм із міжнародними
конкурентними стратегіями. Саме тому через багатогранність цієї проблеми й питання, які
висвітлені не повною мірою, дослідження та аналіз корпоративних кодексів є одним із
важливих напрямів наукових досліджень у сфері міжнародного бізнесу, яке потребує
детального доопрацювання як у міжнародних компаніях світу, так і в підприємствах України.
Правила етичної поведінки спираються на такі моральні якості поведінки, як: ввічливість,
дисципліна, вірність, відповідальність, справедливість, порядність, доброзичливість і повагу
один-одного.
Етика у міжнародному менеджменті об‘єднана з внутрішньої вагомістю, а вона в свою чергу
представляється частиною загальної культури і впливає для загальноприйнятих рішень.
Міжнародна етика відповідає за:
- формування етичних норм ,які були сформовані суспільством;
- розвиток національної культури і духовності;
- ставитися толерантно до всіх націй;
- міжнародні моральні норми спілкування.
Світовий досвід свідчить, що ефективний бізнес повинен бути етичним, адже бізнес, ринкова
економіка є компонентами демократичного суспільства, розвиток якого пов‘язаний з
моральними цінностями демократії [2]. Етична міжнародна підприємницька діяльність
передбачає знання і виконання чинного законодавства, відповідальність за своїми обов‘язками,
повага до партнерів по бізнесу, що зокрема виявляється у володінні іноземними мовами, знання
історії, традицій, культури інших народів світу.
Отже, менеджер без досвіду відповідальності і добре розвиненої етики має менше
можливостей, ніж той менеджер, який вміє правильно використовувати ці позитивні якості для
подальшого розвитку своєї кар‘єри. Таким чином, організація етичного ведення міжнародної
підприємницької діяльності є досить складною справою, яка потребує активної участі як
державних органів, керівників міжнародних компаній, так і окремих підприємців. Тільки
завдяки їх об‘єднаним зусиллям можливо забезпечити цивілізований характер сучасного
підприємництва у всьому світі.
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Сучасний економічний світ поступово знаходить властивості глобальної, хоча поки
обмеженою за масштабами, саморегуляції. Глобальні процеси еволюційно створили
загальнопланетарне контури зворотного зв‘язку, що дозволяють відновити планетарне
рівновагу при відносно невеликих зовнішніх збурень, що відбуваються в будь-якій точці Землі.
Саме це свідчить про виникнення нової ситуації в світовому господарстві, яке, починаючи з
останньої чверті ХХ ст., Представляє єдину глобальну економічну систему, саморегулюючу на
основі механізмів зворотного зв‘язку [4].
Міжнародні корпорації останньої чверті XX століття є найважливішим елементом розвитку
світової економіки і міжнародних економічних відносин. Їх бурхливий розвиток в останні
десятиліття відбиває загострення міжнародної конкуренції, поглиблення міжнародного поділу
праці. Міжнародні корпорації постають як безпосередні учасники всього спектра
світогосподарських зв‘язків, як «локомотиви» світової економіки. Вони, з одного боку, є
продуктом швидко розвиваються міжнародних економічних відносин, а з іншого боку, самі
представляють могутній механізм впливу на них. Активно впливаючи на міжнародні
економічні відносини, міжнародні (транснаціональні) корпорації формують нові відносини,
видозмінюють сформовані їхні форми.
Міжнародні корпорації перетворили світову економіку в справді міжнародне виробництво,
дали імпульс розвитку науково-технічного прогресу в різних його проявах, забезпечили
підвищення технічного рівня і якості продукції, зростання ефективності виробництва.
Особливо слід підкреслити значення міжнародних корпорацій з позиції вдосконалення форм
менеджменту та організації підприємства, управління його комерційним, виробничотехнологічним і кадровим потенціалом. З цим пов‘язано значення, яке надається розгляду
особливостей організації та управління формуються міжнародними корпораціями інтегрованих
структур в курсі міжнародного менеджменту [1].
Ріст і розвиток міжнародного бізнесу викликані дією ряду чинників, що призводять до
глобалізації виробництва і маркетингу:
1. Досягнення в області комп‘ютерних технологій і телекомунікацій привели до бурхливого
зростання взаємного обміну інформацією та ідеями через кордони держав, що дозволяє
споживачам більше дізнатися про закордонні товари. Так, поширення супутникового і
кабельного телебачення, а також Інтернет сприяє формуванню глобального попиту на певні
товари або послуги. Глобальні мережі телекомунікацій дозволяють менеджерам компаній
координувати діяльність персоналу по розробці, впровадженню, виробництва та продажів
продукції на численних підприємствах по всьому світу.
2. Уряди багатьох країн послідовно знижують бар‘єри для інвестицій і торгівлі, що відкриває
нові ринки для міжнародних компаній. Так, більшість країн Східної Європи прийняли
законодавчі акти, що стимулюють зовнішньоторговельні операції і прямі інвестиції з-за
кордону [2].
У той же час, як і раніше зберігаються відмінності багатьох національних ринків, а також
властиві їм недосконалості, що виражаються, зокрема, у відносній дешевизні окремих ресурсів
(сировини, праці, технологій, капіталу). Використання таких відмінностей і недосконалостей
дозволяє учасникам міжнародної кооперації здійснювати, з одного боку, глобальне зростання
свого бізнесу, зниження витрат виробництва, підвищення прибутку, а з іншого - залучення для
цього міжнародних ресурсів. Все це забезпечує фінансову стійкість міжнародних інтегрованих
структур бізнесу по відношенню до криз і потрясінь різного роду [3].
78

За рахунок міжнародної інтеграції компанії досягають різноманітні цілі:
- доступ до нових ринків, подолання державних торгових і інвестиційних бар‘єрів;
- доступ до нових джерел ресурсів - матеріальних, фінансових, трудових, технологічних,
інформаційних, організаційних;
- зниження ризику.
Доступ до нових ринків. Ця мета досягається за рахунок подолання правових обмежень
входження на зарубіжний ринок, відкриття сприятливих ринків з точки зору каналів збуту і
надходження ресурсів, підвищення ефективності використання виробничих потужностей.
Важливим аспектом входження в новий ринок є торгові обмеження з боку уряду приймаючої
сторони. Зокрема, ці обмеження були першопричиною утворення союзів міжнародних
корпорацій з фірмами і урядами країн, що розвиваються. Крім того, чинне (або очікуване)
місцеве законодавство, яке вимагає від іноземних компаній вступу в альянси з місцевими
партнерами або визначає їх мінімальний відсоток участі в місцевій організації, також
призводить до створення міжнародної інтегрованої структури. Слід, втім, визнати, що вимоги
закону і протекціоністські заходи уряду є меншими за значимістю факторами в порівнянні з
такими, як, наприклад, отримання доступу до нових ресурсів або досягнення економії на
витратах за рахунок "ефекту масштабу"[4].
Фактор "знання ринку", що включає розуміння соціально-культурної та конкурентного
середовища, має особливо важливе значення в тому випадку, якщо культурні відмінності між
країною базування фірми і країною передбачуваної діяльності великі. Найчастіше (принаймні
на початковому етапі входження в новий ринок) організації вважають за краще створити
спільне підприємство з місцевою фірмою, щоб отримати необхідні знання про ринок. Особливе
значення при цьому має розвиток конкурентних переваг, що породжують потік інновацій на
стадіях розробки продукції, виробництва і маркетингу. Такі стійкі переваги є колективним
знанням, властивих міжнародному бізнесу та робить можливим координацію різноманітного
виробничого досвіду і інтеграцію різних технологій.
Підвищення ефективності. Раціоналізація міжнародного виробництва передбачає, що певні
компоненти не виробляються більше ніж у двох місцях з різними витратами, а переносяться
туди, де витрати нижче. Але тут є ще і додаткова перевага. Так як обсяг виробництва в більш
сприятливому місці тепер вище, подальше зниження середньої вартості одиниці продукції
може бути досягнуто за рахунок "ефекту масштабу" - підвищення ефективності в міру
розширення виробництва, яке виражається в зниженні середніх витрат при збільшенні обсягу
випуску. Зниженню витрат сприяють також відхід від дублювання інвестицій і витрат на
НДДКР, поширення та обмін технологіями і ноу-хау, відкриття сприятливих сировинних
ринків, міжнародний поділ праці, можливості фінансового і податкового планування з
урахуванням особливостей функціонування фінансових ринків і державної економічної
політики в різних країнах. General Motors через створені спільні підприємства отримує з Японії
коробку передач і задній міст для подальшої збірки автомобілів на підприємствах в Канаді,
Західній Європі, Південній Африці та Австралії. На що належать МНК Ford заводах в Бразилії
виробляються двигуни малої потужності для американських і європейських ринків збуту [7].
Багатонаціональні компанії часто знаходять більш прибутковим використовувати дослідну і
висококваліфіковану індустріальну робочу силу і виробляти товари ближче до кінцевого ринку
їх реалізації навіть за умови більш високої вартості праці, ніж в "третьому світі". Почасти, це
стало можливим завдяки подальшому розвитку технології, яке веде до такого скорочення
обсягу трудових витрат в виробничих операціях, при якому використання якомога більше
дешевого праці перестає грати вирішальну роль, і яке взує кваліфікації та освіти, в даний час
недоступних в багатьох гранах "третього світу".
Міжнародні корпорації сьогодні є найважливішим елементом розвитку світової економіки і
міжнародних економічних відносин. Міжнародні корпорації відіграють провідну роль в
інтернаціоналізації виробництва, яка отримує все більшого поширення в процесі розширення і
поглиблення виробничих зв‘язків між підприємствами різних країн. Розвиток сучасної системи
економічних відносин проходить під впливом прискорюється глобалізації [2].
Завдяки своїй організаційній структурі міжнародним корпораціям вдалося міцно зміцнитися
в системі світового господарства. Міжнародні корпорації, володіючи величезними капіталами,
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проникли не тільки в економічне життя країн - партнерів, що тягне виникнення часткової (а
іноді і повної) економічної залежності цих країн від певної групи корпорацій, а й в політичне
життя, підтримуючи ті чи інші партії і рухи. Але в даний час жодна глобальна компанія не
досягла ідеальної моделі глобалізації (повної стандартизації виробничого процесу, торгівлі та
стратегії). Але процес глобалізації триває, і компанії намагаються якомога ближче підійти до
ідеальної моделі, тому що чим ближче знаходиться компанія до ідеальної моделі, тим більше,
сильніше і багатше вона стає, тим вище її успіх, тим більше вона дає своєї держави, та й іншим
країнам, в яких вона працює.
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Нині в умовах глобальної економіки до організації підприємницькій діяльності висуваються
нові, більш суворі вимоги. Є дві мети, задля яких здійснюється господарська діяльність: перша
полягає в отриманні прибутку, а друга – в одержанні соціального ефекту. Останній досягається,
переважно, державою, певними неприбутковими та благодійними організаціями, фондами.
Решта видів підприємств спрямовують свої зусилля на отримання сум прибутку і не прагнуть
до другої мети. Подібна ситуація провокувала створення відповідних підприємств, що за
мінімальних витрат намагались отримати максимальні суми прибутків і робили таке за рахунок
погіршення якості готової продукції (товарів, робіт, послуг). Через згадані вище обставини
підприємство не може прагнути тільки першої мети, а й зобов‘язане виконувати другу.
Негативні наслідки діяльності людини разом із її бажанням допомогти суспільству створили
передумови для утвердження соціальної відповідальності бізнесу [3].
Соціальною поведінкою є проекція відносин і процесів, що домінують в певному
суспільному середовищі, і представляє в зв‘язку з цим об‘єктивне явище. Організаційна
поведінка в концепції соціальної поведінки розглядається як особливий рід соціальної
діяльності. При цьому специфіка соціальних процесів зв‘язується з реально спостерігаючими
актами соціальної дії і взаємодії.
Дії менеджера визначаються його поведінковою стратегією та тактикою. Кожен менеджер у
житті займає якусь позицію та має відповідну до неї ціль. Навіть якщо він над цим не
замислюється, життєва позиція все одно присутня в підсвідомості. Вона підсвідомо визначає
його думки і поведінку.
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У менеджера можуть бути різні моделі та стилі поведінки. Модель поведінки менеджера –
це сукупність вчинків та їх спрямованість. Модель поведінки розглядається як комплекс
змістовних характеристик і зовнішніх знаків вчинків.
Стиль поведінки менеджера – це комплекс його відносин до підлеглих, до справ, вміння
вибудовувати алгоритм діяльності [4].
Модель і стиль поведінки визначаються безліччю факторів. До них відносяться: життєва
позиція менеджера, його цілі і устремління, риси характеру, розумові особливості,
психофізичні характеристики і інше. Одні фактори є очевидними, і сприймаються оточуючими
автоматично. Інші вимагають уважного розгляду і аналізу. Набагато складніше зрозуміти
внутрішні позиції менеджера, ніж зовнішні показники.
Зростання ролі людського фактора у виробництві підтверджується результатами
економетричних досліджень провідних американських вчених. Організаційний розвиток
комунікацій і підвищення кваліфікації кадрів – ключові моменти, які дозволяють залучати до
активної роботи всіх працівників організації зрозуміти задачі, створити сприятливий
мікроклімат, який стимулює працівників на досягнення головної мети [5].
Сьогодні на перший план виходить планування індивідуальної кар‘єри, створення команд,
підбір молодих здібних працівників, посилення орієнтації на кінцеві результати та заохочення
працівників. Нову якість набуває фактор підготовки та навчання кадрів, посилюється зв‘язок
планів використання людських ресурсів з планами господарської діяльності організації.
Характерними рисами роботи з персоналом в організації на сучасному етапі є інтеграція
кадровими службами всіх аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх стадій їх життєвого
циклу з моменту відбору на роботу до виходу на пенсію.
Деяким менеджерам важко вдається перебудуватись та відноситись до своїх співробітників,
як до цінного ресурсу, а не як до статті витрат. Цикл менеджменту починається з відбору кадрів
на ―ринку праці‖. При відборі та прийнятті на роботу нових співробітників необхідно
добиватись того, щоб штат організації було укомплектовано компетентними
співробітниками [1].
Оцінка професійної діяльності виконується з метою підвищення ефективності організації
виробництва шляхом оптимального використання наявних людських ресурсів, виявлення
співробітників здатних виконувати більш відповідальну роботу і надання можливостей для
реалізації свого потенціалу, самовдосконалення співробітників, підвищення заробітної плати та
ін.
Головні вимоги що висуваються до оцінки професійної діяльності наступні: зацікавленість в
роботі і мотивація праці співробітників; взаєморозуміння між керівником і підлеглими;
задоволення від праці; вдосконалення професійної майстерності [3].
Активізація людського фактора в управлінні забезпечується різними шляхами, але
загальними є: турбота про працівника; відміна дріб‘язкового контролю; надання більшої волі,
прав, повноважень при виборі альтернатив; залучення працівників до творчого процесу
управління та довіра до працівників.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
ЯК
ФАКТОР
СПРИЯННЯ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
ТУЛЬЧИНСЬКА С. О., докт. екон. наук, проф.
СОЛОСІЧ О. С., магістрант
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Соціально-економічний розвиток держави представляє собою складний процес, який хоч і
володіє певними параметрами керованої системи у контексті його розгляду з позицій цілісної
державної політики, однак за своєю суттю дане поняття є інтегрованим результатом тих
економічних взаємодій, які мають місце всередині національної економіки під впливом
широкого спектру факторів середовища на різних рівнях. Ринковий механізм як базис розвитку
більшості сучасних економічних систем, побудований навколо розуміння того, що
підприємства як організаційно-економічні утворення у своїй сукупності є ключовими
суб‘єктами формування економічних благ та рушієм процесів розвитку. Разом з тим, діяльність
підприємства у значній мірі залежить від параметрів середовища його функціонування, що не
обмежується конкурентними факторами, охоплюючи усю площину соціально-економічних
відносин.
Найбільш вагомими факторами сучасності, що виявляють себе у зовнішньому середовищі
економічних впливів на соціально-економічний розвиток держави можна виокремити такі як (1)
процеси глобальної кризи та кризових явищ системного характеру всередині національної
економіки (ресурсна, політична, фінансова, соціокультурна та структурна нестабільність); (2)
пандемія та перспективні наслідки її подолання (криза медичної системи, ускладнення процесів
бюджетування соціальної сфери та програм розвитку на державному рівні; проблематика
налагодження процесу вакцинування); (3) проблематика реформування ключових сфер
державного управління (забезпечення послідовності державної політики у сфері
децентралізації, дерегуляції, приватизації та реприватизації, діджиталізації, осучаснення
соціальної інфраструктури і т.д.).
Водночас, окреслена проблематика не залишає осторонь підприємницьких суб‘єктів напряму
відображаючись на їх фінансово-господарському стані, що призводить до значного зменшення
кількісних показників ресурсних резервів підприємства, падінню обсягів реалізації, зміни
кількісного та якісного складу персоналу, скороченню вільних коштів у господарському обігу,
частковому затоваренню і т.д. Тобто, описані вище явища та процеси зовнішнього середовища
формують передумови до виникнення кризових явищ на підприємствах, що за умови слабкої
організованості системи управління економічною безпекою може призвести у перспективі до
повномасштабного кризового стану, що фіналізується банкрутством та ліквідацією
господарського утворення. Саме тому в таких умовах, необхідним видається не лише
фокусування керівництва вітчизняних підприємств на безпекових механізмах управління, а
безпосередньо на вдосконаленні існуючих підходів до організації відповідної діяльності з
метою забезпечення достатнього рівня захищеності поточного фінансово-економічного стану
підприємства в умовах наростаючої нестабільності. Ключовими заходами покликаними на
покращення існуючих безпекових підходів в управлінні вітчизняними підприємствами можна
визначити наступні:
— моніторинг ключових кон‘юнктурних показників (зміни в структурі, характері споживчих
потреб, ціновій еластичності, показників діяльності конкуруючих фірм тощо) та прогнозування
змін макроекономічного, нормативно-правового або зовнішньополітичного характеру;
— застосування превентивного підходу в управлінні економічною безпекою, зокрема
шляхом розробки сценаріїв реагування на отриману у ході моніторингу інформацію щодо зміни
безпекових параметрів середовища;
— розробка системи індикаторів внутрішнього стану та відповідних їм порогових значень
разом із переліком першочергових заходів у разі їх досягнення;
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— визначення можливості настання фази неефективного розвитку підприємства та його
коригування на основі розробленої програми санації підприємства [1, с. 17];
— створення організаційно-економічних можливостей до швидкої адаптації підприємства у
разі виникнення потенційних загроз або появі ситуативних можливостей;
— аналіз наявного економічного потенціалу підприємства на предмет виявлення вузьких
місць (у вигляді певних відхилень, неузгоджень, непродуктивних витрат, системних проблем
функціонування тощо) та можливостей до їх усунення або шляхів компенсації негативних
впливів у раз об‘єктивізації загрози, які вони у собі несуть;
— формування концепції безпеки як комплексу базисних модифікацій забезпечення захисту
персоналу компанії, основних фондів, конфіденційної даних, і т.д. [2, с. 76];
— здійснення перерозподілу ресурсів з метою досягнення повноти ресурсного забезпечення
профільних безпекових служб організації.
Таким чином, можна стверджувати, що соціально-економічний розвиток держави напряму
пов‘язаний з можливостями до безпечного та ефективного функціонування підприємницьких
суб‘єктів, при цьому сучасні умови вимагають від останніх здійснення цілеспрямованої
політики щодо вдосконалення власних систем управління економічною безпекою з метою
збереження внутрішньогосподарської стабільності та можливостей до розвитку у майбутньому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ В ІТ-КОМПАНІЯХ
ХАУСТОВА В. Є., д-р. екон. наук, проф.
ІВАНОВ М. Є., аспірант
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
ІТ-галузь є одним з локомотивів розвитку економіки України, що лідирує у списку найбільш
перспективних галузей національного господарства. Пандемія COVID – 19, яка зачепила
практично всі сфери національної економіки, не значно вплинула на розвиток ІТ-технологій та
діяльність ІТ-компаній. Але, незважаючи на успіх ІТ-сфери, для побудови ефективної системи
управління проектами та розвитку вітчизняних ІТ-компаній необхідно удосконалення існуючої
системи управління проектними ризиками.
В умовах сьогодення всі розвинуті країни світу та країни, що прагнуть до розвитку
орієнтовані на інновації та розвиток ІТ-технологій, як найбільш перспективних напрямів
економічного зростання. Уряди таких країн, як Ізраїль, Японія, Китай, Корея, Індія, Малайзія
активно інвестують у сферу високих технологій, проводять політику підтримки цієї сфери та
надають великі преференції представникам малого та середнього бізнесу даної галузі.
IT-сектор продовжує залишатися одним з найбільш динамічних сегментів національної
економіки України та є джерелом надходження валютних коштів до країни. Ключовими
елементами ІТ-послуг в Україні, за даними фахівців Pricewaterhouse Coopers [1], є наступні:
— Т-підтримка та аутсорсинг – різноманітні послуги для підтримки, розміщення, оновлення,
інтеграції та налаштовування ІТ-продуктів, розроблених третіми сторонами;
— Custom Application Development – послуги під час повного або частини циклу розробки
програмного забезпечення, що дозволяють забезпечити додаткову вартість шляхом розробки
продукту, хоча право на інтелектуальну власність повністю належить клієнтам;
— ІТ-консалтинг та оцифровування – частина CAD- або окремих сервісів, що складаються з
послуг консалтингу;
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— Аутсорсинг R&D бізнес-процесів – послуги з великою доданою вартістю, що
представляють суміш ІТ-консалтингу та CAD, але з невизначеними межами та постійними
повтореннями циклу розробки ПЗ.
Дослідивши структуру персоналу провідних ІТ-компаній України можна дійти висновку, що
окрім технічних спеціалістів майже всі компанії мають достатній штат менеджерів, який
приймає управлінські рішення та забезпечує супроводження всіх проектів від їх початку до
реалізації.
Сьогодні, одним із основних завдань менеджменту ІТ-компаній є удосконалення системи
управління ризиками проектної діяльності, оскільки тільки якісно побудована система ризикменеджменту може захистити учасників проектної діяльності на всіх стадіях проекту від різних
видів ризиків.
Загальновідомо, що будь-яка система управління прагне до вдосконалення. Система
управління проектними ризиками не є виключенням, оскільки вона являє собою сукупність
взаємопов‘язаних і взаємозалежних елементів, що утворюють впорядковану цілісність, єдність
та забезпечує ефективність проектної діяльності.
Зазвичай, IT-проєктом вважається комплекс певних робіт, спрямований на розробку нового
продукту, що має термін виконання, критерії якості і гарантії успішного завершення.
Проектні ризики - сукупність ризиків, що загрожують реалізації інвестиційного проекту чи
можуть знизити його ефективність (комерційну, економічну, бюджетну, соціальну, екологічну
тощо); сукупність обставин за яких ймовірність завершення поставлених цілей проекту
зменшується або виключається; сукупність ризиків, які зумовлюють загрозу економічній
ефективності проекту, що виражається в негативному впливі різних чинників на грошові
потоки [2].
Під проектним ризиком слід розуміти небезпеку небажаних відхилень від очікуваних станів
проекту в майбутньому, із розрахунку яких і приймаються рішення в даний момент [3].
У зв‘язку з тим, що проектні ризики мають дуже великий вплив на досягнення основних
цілей проекту вони потребують окремої системи управління ризиками.
Існуюча система управління проектними ризиками має чотири основні етапи: визначення
ризиків; оцінювання ризиків; розробка заходів щодо реагування на ризики; контроль ризиків.
На жаль така система не відповідає сучасним умовам ринку та не дає можливість
використовувати всі інструменти ризик-менеджменту для успішного виконання проекту.
Практично у всіх ІТ-компаніях основним процесом загальної системи управління
організацією є «управліня проектами», а система «управління ризиками» вважається
допоміжним, незважаючи на те, що проектні ризики мають величезний вплив на досягнення
основних цілей проекту та рентабельність проекту загалом
Зауважимо, що які б рішення не приймалися в процесі планування та реалізації проекту, його
стратегічною ціллю повинно бути балансування між ризиком та запланованим фінансовим
результатом без спроб повністю уникнути ризику, що є практично неможливим. Тобто
потрібно використання дійових методів управління ризиками, наукове обґрунтування яких
наддасть можливість приймати ефективні управлінські рішення.
У результаті проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність удосконалення
існуючої системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України на основі
удосконалення оцінки проектних ризиків та визначення послідовності управлінських дій у разі
виникнення ризикових ситуацій по проектах.
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ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ХРИНЮК О. С., канд. екон. наук, доц.
СОЛОСІЧ О. С., магістрант
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Однією з ключових особливостей функціонування організованих економічних систем
різного рівня у сучасних умовах є високий рівень динамізму змін, які виявляють себе як у
стратегічному, так і в тактичному вимірі, маючи при цьому доволі суперечливий характер
впливу на ефективність функціонування господарюючих суб‘єктів. Останні за своєю суттю
відіграють роль провідників таких змін, адже, з одного боку, у своїй сукупності вони формують
суспільний продукт, що є основою соціально-економічної стабільності, а з іншого саме
результати їх діяльності стають вираженням характеру та ефективності зовнішніх стратегічних
змін або різного роду керуючих впливів з боку систем вищого порядку. Очевидним фактом
видається не лише прискорений темп економічних процесів зовнішнього середовища, але й
переважно ворожий (загрозливий) характер їх впливу на підприємницький сектор економіки,
що вимагає від останнього здійснення цілеспрямованих дій на захист власних інтересів та
формування відповідних безпекових резервів у якості ресурсу для протистояння вищезгаданим
впливам. Означені положення зайвий раз підкреслюють актуальну наразі проблематику
дослідження управлінських механізмів в діяльності підприємств, метою яких є оптимізація
існуючих елементів потенціалу у напрямку забезпечення його конкурентоспроможності та
якісне інтегрування у систему управління економічною безпекою підприємства, яка відображає
комплексний характер взаємодії її окремих складових [1].
Найбільш вузьке розуміння потенціалу підприємства передбачає розгляд його як кількісної
сукупності наявних у розпорядженні підприємницького суб‘єкта ресурсів, які володіють
певними об‘єктивними технічними, природними, фізичними, інтелектуальними або іншими
характеристиками.
Утім,
категорія
потенціалу
тісно
пов‘язана
з
поняттям
конкурентоспроможності, оскільки визначає можливості згаданих вище ресурсів до їх
ефективного, з економічної точки зору, використання в наявних умовах, адже в процесі ведення
господарської діяльності дані ресурси тісно інтегруються в управлінський механізм організації
і, в свою чергу, трансформуючись під його впливом, формують цілісне уявлення щодо
ефективності, цільової спрямованості та взагалі економічної доцільності існування організації.
Додамо, що використання в даному випадку поняття «конкурентоспроможності потенціалу
підприємства» дозволяє забезпечити повноту розгляду власне потенціалу підприємства,
вводячи до розгляду ринкову змінну, тобто розширюючи площину аналізу з ефективності
внутрішніх процесів, до можливостей ефективної реалізації цілей підприємства в конкретних
умовах ринку. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства в умовах інтенсифікації
зовнішніх загроз потребує розгляду у напрямку її реалізації в межах системи економічної
безпеки підприємства.
Зазначимо, що в науковій літературі зустрічається використання деякими вченими [2, 3]
поняття «потенціал економічної безпеки підприємства», які характеризують останнє як
сукупність організаційних можливостей до підтримки безпечного функціонування
господарської структури. Проте, дане трактування обмежує можливості теоретичного аналізу
та практичного використання його результатів, розглядаючи економічну безпеку лише з позиції
спроможностей, ігноруючи при цьому системні властивості поняття.
Управління економічною безпекою являє собою цілісну систему, яка модифікуючись
відповідно до зовнішніх умов та внутрішніх параметрів формує цільове, методичне та ресурсне
забезпечення функціонування усіх елементів економічного потенціалу підприємства, а
конкурентоспроможність в даному випадку слугує базовим орієнтиром при розробці тих чи
інших управлінських рішень у рамках безпекової політики підприємства. Слід додати, що на
відміну від традиційного підходу до управління економічною безпекою, при здійсненні
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управлінських заходів з врахуванням потреб та специфічних особливостей, необхідних для
забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства, у рамках запропонованого
підходу, стає можливим якісно збагатити управлінську політику підприємств, дозволяючи
досягти більш вагомих результатів.
До ключових особливостей забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
у рамках політики управління економічною безпекою вважаємо за доцільне віднести наступні:
— цільову підпорядкованість елементного складу потенціалу підприємства кон‘юнктурним
параметрам зовнішнього середовища, зокрема тим із них, що надають змогу об‘єктивно
врахувати потреби та реакцію споживача;
— визначення методики аналізу та оцінювання локальних потенціалів у структурі
конкурентного потенціалу [4, с. 72];
— формування системи безпекових індикаторів конкурентного стану найбільш вагомих
елементів економічного потенціалу з позиції їх впливу на ринкові можливості підприємства;
— моделювання можливих сценаріїв розвитку конкурентного середовища функціонування
підприємства та відповідних дій з убезпечення негативних впливів на його конкурентний
потенціал;
— налагодження та систематизацію руху вхідних та вихідних інформаційних потоків
підприємства, а також формування системи оперативного відслідковування змін зовнішнього
інформаційного середовища, що виявляють себе у відповідних інформаційних сигналах
законодавчого, технологічного, кон‘юнктурного, іміджевого та іншого характеру;
— здійснення моніторингу конкурентного потенціалу не лише у площині середовища
боротьби за кінцевого споживача, але й кон‘юнктури ресурсних ринків.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що процес формування конкурентоспроможності
потенціалу підприємства на засадах інтеграції його у систему економічної безпеки
підприємства є комплексним процесом, що охоплює усі складові економічного потенціалу
підприємства і вимагає чіткої орієнтації управлінських дій на конкурентні параметри
економічного середовища, у якому функціонує підприємницький суб‘єкт.
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Важливим завданням менеджменту є підвищення ефективності роботи підприємства.
Підвищення ефективності підприємства є одним з основних питань у період переходу до
ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства,
конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Встановлення ринкових умов зумовлює потребу підвищення ефективності діяльності
підприємства.
Під ефективністю розуміють [1]:
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— визначений конкретний результат (ефективність дії чого-небудь);
— відповідність результату чи процесу максимально можливому, ідеальному чи плановому;
— числову характеристику задовільності функціонування;
— імовірність виконання цільових настанов і функцій;
— відношення реального ефекту до необхідного (нормативному) ефекту.
Ефективність управління – досить складне і багатогранне поняття. Думки багатьох
дослідників відносно його суті і природи розрізняються.
Можливі напрямки реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності
діяльності підприємств неоднакові за мірою впливу, ступенем використання та контролю. Тому
для практики господарювання, для керівників і відповідних спеціалістів (менеджерів) суб‘єктів
підприємницької чи інших видів діяльності важливим є детальне знання масштабів дії, форм
контролю та використання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на
різних рівнях управління діяльністю трудових колективів.
Той чи інший суб‘єкт господарювання може й мусить постійно контролювати процес
використання внутрішніх чинників через розробку та послідовну реалізацію власної програми
підвищення ефективності діяльності, а також ураховувати вплив на неї зовнішніх чинників.
У зв‘язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії та використання головних
внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності суб‘єктів
господарювання, серед яких потрібно виділити:
1) технологію. Технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та
інформаційних технологій, справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності
виробництва продукції (надання послуг);
2) устаткування. Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення
ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяльності суб‘єктів господарювання;
3) матеріальні ресурси. Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень ефективності
діяльності, якщо розв‘язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та
енергоємності продукції (послуг), раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів
і джерелами постачання;
4) працівників. Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності
діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники;
5) стиль управління. Стиль управління поєднує професійну компетентність, діловитість і
високу етику взаємовідносин між людьми та практично впливає на всі напрямки діяльності
підприємства;
6) інституціональні механізми. Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх
суб‘єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що
забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому
рівнях спеціальних інституціональних механізмів;
7) інфраструктуру. Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств
є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничогосподарської інфраструктури;
8) структурні зміни в суспільстві. Суспільні зміни в суспільстві також впливають на
показники ефективності на різних рівнях господарювання. Найважливішими є структурні зміни
економічного та соціального характеру.
Лише вміле використання всієї системи названих чинників може забезпечити достатні темпи
зростання ефективності діяльності підприємства.
Успішна реалізація стратегії розвитку підприємства передбачає здійснення не лише
результативної, а й ефективної господарської діяльності. Аби бути успішною впродовж
тривалого часу, щоб вижити і досягти своїх цілей, діяльність підприємства має бути як
результативною, так і ефективною.
Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за такими основними
напрямами:
— удосконалення організаційної структури управління підприємством;
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— оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи
планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;
— удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;
— підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві,
поліпшення якості вироблюваної продукції.
Удосконалення організаційної структури підприємства означає насамперед необхідність
встановлення оптимальної чисельності та структури управлінського апарату підприємства, а
також чисельності працівників виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами,
нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов
тощо [2].
Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності
підприємства можна за допомогою впровадження ефективної системи внутрішнього контролю,
широкого і всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп‘ютерних мереж
зв‘язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій управління та інформаційних
технологій.
Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами означає раціональне
використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій,
регулювання використання виробничих запасів згідно з прогресивними нормами.
Можна стверджувати що, серед великої кількості напрямів підвищення ефективності
управління кожне підприємство самостійно обирає свій шлях, який залежить від специфіки
діяльності і особливостей вже сформованої системи управління. Керівник неодмінно має
усвідомлювати, що найвища ефективність управлінської діяльності буде досягнута в тому
випадку, коли застосовуватимуться різноманітні методи в комплексі з огляду на цілі та
стратегію розвитку підприємства.
Список використаних джерел:
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РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО
ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МЕХАНІЗМУ

УПРАВЛІННЯ

ШЕВЧЕНКО В. С., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
У теорії управління персоналом підприємства функція мотивації розглядається як процес
спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи групи людей) до
цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної цілі
або цілі підприємства.
Сутність мотивації можна визначити як сили, що спонукають людей до певної поведінки.
Мотивація – це готовність людей докласти максимум зусиль для досягнення організаційних
цілей завдяки здатності цих зусиль задовольнити певну індивідуальну потребу. Ця
інтерпретація пов‘язана із введенням трьох ключових понять: зусиль, організаційних цілей та
індивідуальних потреб.
До однієї із самих простих теорій мотивації праці відносять концепцію Д. Макгрегора,
професора Мічіганського університету, «XY-теорію». Її сутність в об‘єднанні
двох
протилежних теорій – «Х» та «Y».
Теорія «Х» припускає, що:
— звичайна людина через лінь не любить працювати і уникає роботи;
— звичайний працівник честолюбний, боїться відповідальності і вважає за краще щоб ним
керували;
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— керуючи робітниками, слід пам‘ятати про «батіг та пряник», інакше неможливо досягти
поставлених перед підприємством цілей;
— основними методами управління є контроль і суворе управління;
— у поведінці будь-якого працівника переважає схильність до безпеки.
— Згідно даної теорії, будь який робітник особисто не зацікавлений в праці, тому при
керівництві необхідно в першу чергу використовувати його страх перед покаранням.
Теорія «Y» доповнює теорію «Х», але будується на зовсім протилежних принципах:
— насправді людина любить роботу, але не хоче працювати лише через погані умови праці;
— якщо працівник має успішний досвід роботи, він не боїться нести відповідальність;
— для досягнення цілей підприємства необхідно застосовувати винагороду та розвиток
особистості;
— якщо працівники створюють хороші умови праці, вони будуть слідувати цілям
підприємства і формувати такі якості, як самодисципліна та самоконтроль;
— на підприємстві трудовий потенціал використовується лише частково, але насправді він
значно вищий.
Виходячи з теорії «Y», для того, щоб робітник проявив ініціативу, самостійність,
зацікавленість в праці, розкрив свої творчі можливості, необхідно надати йому більше свободи
та створити йому сприятливі умови для праці.
Таким чином, згідно теорії Д. Макгрегора, необхідно розвивати як окрему людину, так і
цілий колектив, щоб робітник з теорії «Х» з якнайменшими витратами та втратами часу
перейшов до теорії «Y». Теорія «Y» відповідає розвитку мотивації персоналу підприємства, що
займається інноваційною діяльністю, коли необхідно, щоб від кожного працівника була
максимальна віддача від праці, віра і дотримання цілей підприємства, творчий підхід до роботи.
Але якщо не дотримуватися такого підходу до роботи, то на звичайному підприємстві все може
занепасти. Тому розглянемо ще одну теорію, яка більш точно відображає інтереси управління
персоналом підприємств, що займаються інноваціями, – теорію «Z» У. Оучи, як теорію
обґрунтування колективістських принципів мотивації [1].
Відповідно до цієї теорії, мотивація працівників повинна базуватися на корпоративній
культурі та її цінностях. Корпоративна культура вимагає від співробітників відносин довіри,
солідарності, відданості команді та спільним цілям, задоволеності роботою та перебування в
компанії, продуктивності тощо.
Основною спонукальною силою поведінки робітників є корпорація, побудована за клановим
принципом з такими ознаками: довічний найм; повільне, але гарантоване просування по
службі; турбота об задовільнені соціальних та економічних потреб співробітників; довірче
спілкування керівництва з підлеглими; гласність та відкритість; постійна підтримка
корпоративних цінностей, відданості підприємству, здорової соціальної обстановки та ін.
Таким чином, аналіз теорій мотивації довів, що теорія мотивації «Z» у поєднанні з теорією
«XY» найбільш підходить для персоналу будівельних компаній, що займаються інноваціями. Ці
теорії найбільш відповідають концептуальним положенням гуманістичного підходу і формують
ефективний мотиваційний механізм управління персоналом будівельних компаній (рис. 1).
Без принципів колективізму, корпоративної культури компанія не може слідувати реалізації
інноваційної політики, оскільки персонал компанії просто не буде розділяти цілі управління, і,
відповідно, будь-яка інновація зазнає краху.
Ефективні схеми мотивації можна представити у наступному вигляді.
Пряма залежність заробітку від результатів. Механізм надзвичайно простий. Розмір
винагороди працівника безпосередньо залежить від результатів роботи підприємства.
Працівник отримує прибуток, якщо бізнес успішно розвивається (його вартість та
прибутковість зростає). Якщо підприємство має нульовий прибуток за певний період,
працівник отримує планову зарплату. Водночас він зазнає збитків у прибутках, якщо
рентабельність компанії стане нижчою (як з точки зору зменшення доходів, так і з точки зору
збільшення витрат).
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Рис. 1. Ефективний мотиваційний механізм управління персоналом будівельних підприємств
Прозорість та керованість. Ефективна мотивація передбачає певну довіру сторін та
загальний інтерес до позитивного результату. Для працівника важливо розуміти ключові
параметри, за якими оцінюється його ефективність. Це можуть бути: виконання цілей,
збільшення вартості активів, збільшення капіталізації тощо. Для кожної компанії і тим більше
для кожного працівника вони індивідуальні. Саме його безпосередня участь у діяльності
підприємства є кульмінацією визнання важливості колегами та власниками. Це набагато
сильніший мотиватор порівняно з традиційними матеріальними стимулами.
Статус керівника вищої управлінської ланки. Слід зазначити, що найкращі лідери вже
досягли певних висот у своїй кар‘єрі, а їхні винагороди настільки високі, що їх нема куди
підняти. Отже, мотиваторами для цих людей є моральні фактори: суспільне визнання,
можливість поділитися досвідом з колегами та послідовниками, велика відповідальність та
безпосередня участь у прийнятті стратегічних рішень.
Чіткий договір. Головною умовою прийняття працівником системи мотивації є простота її
викладу. Контрактом можуть бути як стандартні норми мотивації на все підприємство, так і
індивідуальний контракт. Якщо кожен, читаючи документ, розуміє, що йому особисто потрібно
робити, щоб отримувати премії та всі інші соціальні виплати, ймовірно, така система буде
прийнята. Звичайно, система повинна бути не тільки чіткою, але й справедливою.
Система вимог та завдань на етапі стратегічного планування. Система мотивації повинна
бути реалістичною. Впроваджуючи будь-яку програму, слід пам‘ятати: запустивши навіть
найпривабливішу схему, підприємство більше не зможе її скасувати. Ось чому ви повинні бути
впевнені, що ця система мотивації потрібна на певному етапі розвитку і що компанія має
достатній бюджет для її реалізації. Не можна робити винятків зі схеми, інакше працівники не
будуть довіряти підприємству. Якщо воно зіткнеться з якимись несподіваними наслідками,
краще придумати іншу програму, яка компенсує ці моменти.
Професійне впровадження. Система повинна бути розроблена і впроваджена
професіоналами, оскільки мотивація – це тонкий інструмент, який вимагає ретельної
«настройки». Негативний резонанс може завдати великої економічної та психологічної шкоди.
Готуючи систему мотивації, слід пам‘ятати, що працівника в першу чергу цікавить зміст
роботи. Він не буде виконувати нецікаві для нього операції, як би вони не пропонували за них
заплатити. Тому важливо прописати та досягти згоди у всіх деталях стратегічних та
оперативних цілей.
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Найважливішою умовою досягнення значних людських ресурсів є зацікавленість усіх
категорій працівників у високоякісній роботі. У зв‘язку з цим існує потреба у вирішенні двох
основних проблем:
а) що розуміти під високою якістю праці?
б) якими засобами можна викликати зацікавленість працівника у високій якості праці?
Якість роботи слід розглядати з точки зору того, наскільки компанія відповідає динамічним
вимогам ринку, а також з точки зору зусиль, докладених нею для задоволення цих вимог.
Таким чином, без впровадження принципів колективізму, корпоративної культури
неможливо очікувати на ефективну реалізацію інноваційної політики підприємства.
Систематизовані ефективні схеми мотивації, це: пряма залежність заробітку від результатів,
прозорість і контрольованість, статус керівника вищої управлінської ланки, чіткий контракт,
система вимог і завдань на етапі стратегічного планування, професійне впровадження.
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
ШУТЬ О. Ю., канд. фарм. наук, викладач
Національний фармацевтичний університет
Нова логіка бізнесу змінює акценти і концентрує зусилля менеджменту на реалізації
стратегічних завдань через упровадження принципів та механізму процесного управління [4, 6].
Для розуміння змістового наповнення методології процесного управління, визначення її
потенціалу доцільно проаналізувати складові функціонально-орієнтованого управління.
Функціональний підхід в управлінні характеризується структурною побудовою підприємства за
ознакою функціональної належності (виробнича, фінансова, збутова, маркетингова тощо),
розвиненою ієрархією управління, низкою норм і правил поведінки. Організація розглядається
як вертикальна пірамідальна конструкція, що зумовлює втрату гнучкості, здатності швидкого
пристосовуватися до нових, мінливих зовнішніх і внутрішніх умов існування [2].
Спрямування на виконання вузькоспеціалізованих завдань і функціональних обов‘язків
призводить до ситуації, коли працівники перестають бачити кінцеві результати праці всього
підприємства і усвідомлювати своє місце в ланцюжку створення цінності. Окрім того, досить
часто на взаємодію між підрозділами витрачають більше робочого часу, ніж на виконання
безпосередньо роботи, оскільки зазвичай представники одного з підрозділів не зацікавлені в
ефективній співпраці з представниками іншого підрозділу. Це породжує різного роду
суперечності, конфлікти між інтересами окремих працівників, підрозділів та підприємством
загалом.
Яскравим прикладом таких ситуацій є суперечки між підрозділами продажу і маркетингу
при обґрунтуванні прогнозних обсягів продажу, фінансового відділу і відділу закупівель при
визначенні величини партії закупок, маркетологів і виробничників щодо споживчих
характеристик продукції тощо [2]. За умов нестабільності функціонування компанії,
необхідності постійно реагувати на нові вимоги середовища функціональний принцип
побудови не сприяє швидкому ухваленню узгоджених рішень та концентрації зусиль на
пріоритетних завданнях.
Саме зміна умов функціонування і поведінки підприємств зумовила пошук нових методів
управління та принципів структурної організації бізнесу. Відправною ланкою становлення
процесного управління послугувала концептуальна праця М. Хамера і Дж. Чампі
«Реінжиніринг корпорації. Маніфест революції», яка заклала фундамент нової парадигми
управління компанії управління, спрямованого на ефективне досягнення створення доданої
цінності для клієнтів підприємства шляхом кардинальної зміни структурної побудови
моделювання бізнес-процесів [7].
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Подальші розроблення в цьому напрямі виявили особливості управління компанією,
налаштованою на фундаментальні зміни. М. Хамер уперше вжив термін «процесне
підприємство», основними ознаками якого визначив організацію роботи за принципом
побудови бізнес-процесів, що зумовлює необхідність усвідомлення працівниками цілей
побудови бізнес-процесів, знання вимог клієнтів і прагнення їх виконати, консолідацію зусиль
колективу компанії для забезпечення результативності бізнес-процесів.
Активні дослідження науковців і практичний досвід упровадження процесного управління
суттєво збагатили концептуальні ідеї засновників процесного управління [3, 8, 9]. Визнаним
авторитетом у сфері розуміння ролі процесів у досягненні компаніями конкурентної переваги
залишається Майкл Е. Портер [5], який запропонував принципи організації бізнесу на основі
ланцюга створення цінності, що дало можливість обґрунтувати межі бізнесу, його роль у
сукупному ланцюгу, взаємодію із клієнтами та позиціонування в кластері минулого століття
активно розробляли нові принципи побудови управлінського обліку в межах діяльності
Міжнародного консорціуму з розвитку виробництва (Consortium for Advanced Manufacturing
International).
Становлення методології процесного управління триває, іде активний пошук нових
принципів та управлінських інструментів, що сприяють підвищенню ефективності розвитку
компанії на засадах процесної ідеології. Переосмислюються ідеї та підходи, сьогодні навіть
самі розробники, аналізуючи свої перші праці, наполягають на необхідності критичного
переосмислення власних ідей.
Так, М. Хамер у своїх останніх працях критично ставиться до повсюдного реінжинірингу і
наголошує необхідність поступового руху компанії у сфері процесної побудови. Здобутки у
сфері процесного управління не обмежуються сферою моделювання бізнес-процесів та
формування відповідної системи прийняття рішень. Сучасна процесна парадигма побудови
компанії охоплює всі елементи управління компанії — від формування цілей до системи
мотивації [7].
Утім, сьогодні досить часто можна спостерігати підміну понять «процесне управління» і
«управління за бізнес-процесами», що, на нашу думку, вкрай небезпечно. Компанії, які на
практиці починають трансформацію власного бізнесу за засадах процесного управління,
стикаються з необхідністю інтегрування змодельованих бізнес-процесів з організаційною і
фінансовою структурою компанії, системою мотивації персоналу, принципами інформаційного
забезпечення оцінювання результативності бізнес-процесів та аналізу ефективності компанії.
Оскільки цільовою установкою впровадження процесного управління є оптимізація
діяльності компаній за критерієм раціоналізації витрат при створенні доданої цінності для
клієнта, стає зрозумілим, що моделювання бізнес-процесів має стати вихідною, але не єдиною
ланкою структурної перебудови компанії [1].
Виявлена неоднозначність трактування сутності процесного управління пояснюється
передусім відсутністю системного підходу щодо принципів його впровадження, методів
реалізації та способів оцінювання ефективності.
Тому вважаємо за доцільне запропонувати таке визначення процесного управління: це
методологія управління підприємством, яка базується на принципах реалізації його стратегічної
ідеї через побудову та оптимізацію бізнес-процесів, які відображають сутнісне наповнення
бізнесу та сфокусовані на створення доданої цінності як для зовнішніх, так і для внутрішніх
клієнтів.
Упровадження процесного управління спрямоване на зростання споживчої вартості
продукції для клієнтів, збільшення прибутковості компанії шляхом оптимізації її бізнеспроцесів [3]. Виходячи з наведеного, основні принципи процесного управління компанією
наведені на рис. 1.
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Рис. 1. Принципи процесного управління
Серед ключових переваг процесного управління виокремимо такі:
1. Система процесного управління дає можливість оптимізувати систему загального
корпоративного управління, зробити її прозорою для керівництва і здатною гнучко реагувати
на зміни зовнішнього середовища.
2. Процесне управління дає можливість сформувати й використати систему показників і
критеріїв оцінювання ефективності управління на кожному етапі виробничого/управлінського
ланцюжка.
3. Процесне управління створює передумови для: постійного вдосконалення і розвитку
системи, бо заснована на вимірюванні показників діяльності підприємства, плануванні й
досягненні безперервного поліпшення результатів діяльності; впровадження реальної, дієвої
системи якості відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO; формування принципово
нової системи інформаційної підтримки управлінських рішень, яка дає змогу власникам
процесів отримувати об‘єктивну інформацію для здійснення управління [2, 6, 8].
Таким чином, підприємство, яке засновано на процесному підході, можна представити у
вигляді ланцюжка взаємопов‘язаних процесів. А метою управління організацією, як системою
взаємопов‘язаних процесів, є максимально можливе задоволення вимог зовнішніх і внутрішніх
споживачів найбільш ефективним шляхом, тобто з найменшими витратами.
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СЕКЦІЯ 2
РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД
В
УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
АНДРЕНКО О. А., канд. екон. наук, доц.
МОРДОВЦЕВ О. С., канд. екон. наук
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Трансформаційні процеси в публічному управлінні нашої країни на сучасному етапі
розвитку побудовані навколо всебічної спрямованості на європейську інтеграцію. Тому
важливим аспектом розвитку вітчизняної системи державного управління є обраний курс
децентралізації та відокремлення територіальної громади як основного суб‘єкта місцевого
самоврядування, що забезпечує її формування як самодостатньої, ефективної та дієвої частини
управління.
Отже, розвиток державного регулювання територіального розвитку України нині
характеризується підвищеною увагою у сфері адміністративно-фінансової децентралізації
влади, а важливий акцент робиться на передачі повноважень та ресурсів на місцевий рівень.
Головною метою існування та об‘єднання територіальних громад є створення таких
організаційно-економічних основ розвитку, які б враховували інтереси членів цих громад при
здійсненні децентралізації та продовжували загальний стратегічний курс державного,
територіального та муніципального публічного управління України. Це підвищить
відповідальність місцевих органів влади за раціональне та ефективне використання наявного
потенціалу існуючих територіальних громад, ефективність організації життя їх громадян та
залучення невикористаних потенційних джерел територіального розвитку [1].
Процес стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад в контексті
фінансової децентралізації є важливим кроком на шляху виконання умов реформи
децентралізації та стратегічного курсу поглиблення європейської інтеграції. Цю тенденцію
зумовлено тим, що механізми фінансової децентралізації є одним із найважливіших важелів, за
допомогою якого, з одного боку, держава може опосередковано впливати на розвиток
територіальної громади та їх відповідність загальному курсу реформ та перетворень, а, з
іншого, територіальні громади можуть самостійно направляти власні та нецільові фінансові
ресурси на ефективні сфери свого життя.
Загалом соціально-економічні стимули спрямовані на надання кожній територіальній
громаді можливості реалізувати свій потенціал шляхом:
— стимулювання підвищення інвестиційної привабливості підприємств територіальної
громади;
— здійснення природоохоронних заходів щодо збереження довкілля на території існування
громади;
— запровадження системи мотиваційного стимулювання для розробки та впровадження
інноваційного компоненту, який стимулюватиме створення нових робочих місць;
— подолання просторової диференціації територіальних громад [2].
На основі цього можна побудувати загальну концепцію стимулювання соціальноекономічного розвитку територіальних громад в контексті фінансової децентралізації (рис. 1)
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Рис. 1. Концептуальна схема стимулювання соціально-економічного
територіальних громад в умовах фінансової децентралізації
Джерело: розроблено автором на основі [1-4]

розвитку

Таким чином, побудована на рис. 1 загальна, багаторівнева, ієрархічна концепція
стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад в умовах фінансової
децентралізації дозволить забезпечити кожну територіальну громаду можливостю реалізації
свого внутрішнього потенціалу в мінливих умовах публічного управління України. .
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РОЗВИТОК КОРУПЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ
АСТАХОВ В. Д., ад‘юнкт
Національний університет цивільного захисту України
Постановка проблеми. На тему протидії корупції написано безліч різноманітної літератури,
використовується велика кількість методів боротьби з нею, існують найрізноманітніші погляди
на цю проблематику, проводяться найрізноманітніші дослідження, але на сьогоднішній день
практично не існує жодної країни в світі яка могла б впевнено сказати що в неї корупції немає.
Неможливо з‘ясувати її справжні масштаби, дійсну глибину ураження, реальну статистику та
повний негативний вплив корупції на населення світу, та без сумніву за теперішніх існуючих
методів виявлення корупційних правопорушень ми цього не можемо встановити.
Найвідоміший, основний, незалежний, міжнародний індекс «Transparency International» (по
тексту CPI), що аналізує та показує сприйняття рівня корупції більшості країн, показує не
фактичний стан рівня корупції країн, а лише сприйняття корупції тієї чи іншої країни відносно
інших країн.
Станом, на 2020 рік Україна займає 117 місце серед 180 країн що входять у дослідження CPI.
Серед можливих 100 балів Україна, набрала лише 35. Отже, з точки зору зовнішньої незалежної
оцінки ми сприймаємось як корупційна країна.
Корупція — це угода, із використанням особливого стану одних сторін суб‘єктів, для
отримання нечесної вигоди інших суб‘єктів, що шкодить третім суб‘єктам, які не те що не
можуть впливати на цю угоду, а зазвичай не знають про неї, та стають потерпілими внаслідок
угоди без їхнього впливу на те.
Громадяни можливо і розуміють сутність корупції але не в повній мірі розуміють її наслідки,
та в більшості випадків вони не будуть відстоювати свої права. Можна наводити безліч
різноманітних життєвих прикладів пов‘язаних з корупцією, та здавалось що людина робить
правильно повідомляючи правоохоронні органи щодо корупційних діянь що зазвичай наносять
шкоду самій людині, але вона всупереч цьому продовжує сприяти поширенню корупційної
культури.
Корупційною культурою можна назвати як байдуже відношення одного громадянина, або
всього населення до корупційних проявів в Державі так и сприяння та бездіяльність
корупційним проявам. Здається що деякі громадяни побачивши корупційне порушення
повідомлять не правоохоронні органи про відповідне порушення, а навпаки, повідомлять
корупціонера про небезпеку від правоохоронних органів.
Вона, як наслідок впливу корупції дуже глибоко вкоренилась в підсвідомість громадян
України на відміну від громадян тих країн які очолюють рейтинг CPI.
Викладення основного матеріалу. Якщо розібратися в причинах укорінення корупційної
культури в Україні, це відбувається із-за неналежного соціального та економічного стану
України, відносно тих країн які очолюють рейтинг CPI.
Якщо порівняти перших 5-10 країн що очолюють рейтинг CPI з країнами що замикають цей
рейтинг, та звернути увагу на їх економічний стан, тоді, можна встановити, що влади
очолюючих країн користуються авторитетом серед свого населення на відміну від тих, що
замикають рейтинг CPI.
В економічно розвинених країнах немає ні найменшого натяку на виникнення громадянської
війни, найнижча заробітна плата в тих країнах з лихвою забезпечує всі витрати працюючих цих
країн. Вони мають можливість заробити на власне житло, установлений нормований графік
роботи, навіть студенти всіх форм навчання мають можливість самостійно проживати на
96

отриману стипендію. У таких країнах спостерігається присутність патріотизму серед населення
відносно своєї країни.
Всі суперечки що виникають в середині країн вирішуються демократичним шляхом. На
прикладі Великобританії, «Брексіт» та референдум що спостерігалися за останні роки
проходили цивілізовано.
У країнах що замикають рейтинг CPI спостерігається бездіяльність влади, дуже низький
соціальний рівень населення, немає перспектив розвитку відповідної країни, влада майже не
сприймається як влада, присутні довготривалі громадянські війни, відсутність патріотизму та
перспектив на стабільність.
Рівень укорінення корупції можна припустити поглянувши на економічний потенціал країни,
та на те як відповідна країна його використовує. Якщо у Сінгапурі немає природних копалин,
відносно інших країн, але середня заробітна плата там складає близько 1800-2000 євро, та її
влада користується авторитетом серед населення, то звісно що в цієї країни рівень корупції
значно нижчий за рівень корупції на прикладі Сомалі, в якої вигідне географічне розташування,
присутні поклади природних копалин, але влада там повністю покрита корупцією, існує відоме
на весь світ угрупування «Аль-Шабаб» що переслідує лише власні інтереси. В додаток можна
сказати, що в більшості замикаючих країнах рейтингу CPI ведеться громадянська війна.
На приклади вищевказаного, та спів ставивши вищеописані політичні та економічні ситуації
країн що очолюють та замикають рейтинг CPI та порівняти сучасний політичний та
економічний стан України з країнами що замикають рейтинг CPI можна зробити висновок що
за останні 6-10 років в Україні відбувається значне укорінення та розвиток корупційної
культури серед всіх верств населення, відбувається деградація соціально-економічного стану.
В Україні спостерігається тенденція розчарування у владі серед громадян, за останні десятки
років, президенти що покидали пост Президента України не особливо користувався
підтримкою Українців.
Деякі з них за час президенства збільшували свій офіційний дохід майже у півсотні раз,
використовуючи своє положення, та звісно ці дані були незрозумілим чином видалені з усіх
джерел інформації. Звісно ці дані були оприлюднені, та в певний момент зникли з просторів
інформаційних ресурсів. Населення починає потроху звикати до такої поведінки керівників. Що
вже можна казати про інші гілки влади.
Таке враження що вони по черзі «заступають на «годівницю» і чекають своєї черги щоб
збагатитися, а потім після уходу, купляють будинки в Америці та країнах Європи та покидають
країну, показуючи негативний приклад.
Ніхто з них не користується повагою серед населення.
А що вже можна сказати про війну, яка триває понад 6 років на території Донбасу.
Можна лише гадати скільки коштів списується на війну, а можна було б вкладати у розвиток
країни, будувати підприємства, використовувати територію для вирощування, тощо,
Заробітні плати в порівнянні з 2000х роками в еквіваленті покупної спроможності сильно
зменшилися, населення не живе, а «виживає» в таких умовах. За таких умовах починає
розвиватися «корупційна культура».
Очевидно що Корупційна культура вкорінюється та поширюється не за один день, а за
десятки років коли виростають цілі покоління серед населення, вони не вбачають іншого
вирішення проблеми із проблемною ситуацією як заплатити, за її вирішення.
Євромайдан, що відбувався в 2014 році, однією с цілей якого було отримати «безвізовий
режим» лише для того щоб безперешкодно можна було їхати шукати кращого життя за
кордоном, що в свою чергу вказує на відсутність патріотизму. Як наслідок, збирати полуницю в
Польщі по 12 годин в день є фінансово вигіднішим, чим працювати менеджером в Україні.
Низький рівень соціального та економічного розвитку України, що продовжує невпинно
падати, укорінює корупцію в Україні, та поступово привчає громадян до відповідного стану та
безпосередньо продовжує привчати громадян нормам корупційної культури.
Корупційна культура є серйозною проблемою для України на сьогоднішній день. Але її
можна подолати, причому на це потрібно не так багато часу як здається.
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За мету потрібно ставити рівень соціально-економічного розвитку що перевищує рівень
країн Європи. Але для України, в сенсі економічного розвитку слід використати підхід Китаю,
який має на меті стати першою економікою світу і вже це може досягти у 2028 році.
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При утворенні Центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) у територіальних
громадах України виникає питання визначення кількості та повноважень персоналу. У ЦНАП
послуги надаються адміністратором центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб‘єктами
надання адміністративних послуг. Окремі адміністративні послуги можуть надаватися через
ЦНАП посадовими особами суб‘єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених
рішень з органом, який прийняв рішення про утворення ЦНАП. ЦНАП має надавати важливі
групи базових послуг (ДРАЦС; «нотаріат» у сільських населених пунктах, де відсутні
нотаріуси; реєстрація місця проживання, нерухомості, бізнесу, земельних ділянок та надання
відомостей з ДЗК; паспортні послуги; державні допомоги, житлові субсидії та інші місцеві
адмінпослуги; пенсійні послуги тощо); персонал ЦНАП має бути достатнім, максимально
універсальним, взаємозамінним [1].
Але для забезпечення ефективної діяльності ЦНАП, територіальна громада має визначити
власну фінансову спроможності щодо його утримання й розвитку. Окрім визначення
фінансової потреби на матеріальне-технічне забезпечення діяльності ЦНАП, також необхідно
провести розрахунки фонду оплати праці посадових осіб органу місцевого самоврядування та
порівняти з загальним надходженнями до бюджету територіальної громади від надання
адміністративних послуг. Але, необхідно уточнити, що ЦНАП не є комерційною структурою, а
лише структурним підрозділом органу місцевого самоврядування, його основна мета надання
адмінпослуг суб‘єктам звернення (юридичним та фізичним особам), а не отримання прибутку.
Хоча ЦНАП й виконує функцію щодо наповнення бюджетів різних рівнів через оптимально
сформований перелік адміністративних послуг, деякі з яких, надаються на платній основі.
Проте необхідно зазначити, що громада самостійно не визначає розмір плати за адмінпослуги –
це прерогатива держави. Також слід зауважити, що розмір адміністративних зборів доцільно
переглянути й збільшити, бо станом на сьогодні, витрати на адміністрування цих «платних»
послуг та банківська комісія в рази їх перевищують [2].
При аналізі діючих ЦНАП територіальних громад відслідковується тенденція визначення
кількості персоналу згідно груп послуг, які надаються населенню відповідної територіальної
громади. У випадку міської територіальної громади зазвичай визначається надання послуг з
реєстрації актів цивільного стану, місцевих послуг, адміністративних послуг соціального
характеру, послуг державного земельного кадастру, державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (хоча державна реєстрація громадських формувань не
завжди додаються у перелік адміністративних послуг), вклеювання до паспорта громадянина
України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку, пенсійні
адміністративні послуги, реєстрації місця проживання громадян та інші.
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Для таких груп послуг можна визначити необхідний персонал ЦНАП, а саме для надання
послуг державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, послуг державного земельного
кадастру у сільській місцевості буде достатньо 2 державних реєстраторів, які отримають
доступи до обох реєстрів, послуги з реєстрації місця проживання та вклеювання до паспорта
громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку можна
визначити 1 посадову особу у ЦНАП, а у випадку відсутності такої посадової особи на
робочому місці обов‘язкова взаємозамінність (визначається у посадовій інструкції).
Повноваження з взаємозамінності можна покласти на адміністратора ЦНАП. Послуги з надання
актів цивільного стану зазвичай покладаються на секретаря сільської ради. Адміністративні
послуги соціального характеру та місцеві послуги можуть надаватись двома адміністраторами.
Отже для основного офісу ЦНАП міської територіальних громад достатньо від 6 посадових
осіб.
На визначення кількості персоналу також впливає доступність до адміністративних послуг
усього населення територіальної громади, а не тільки центральної садиби. Для найкращої
доступності мешканців до адмінпослуг територіальні громади можуть утворювати віддалені
робочі місця адміністраторів, територіальні підрозділи, а також використовувати модель
виїзного адміністратора при наявності технічної можливості.
У населених пунктах (орієнтовано від 1 тис. мешканців та з урахуванням віддаленості від
основного офісу ЦНАП) доцільно утворювати віддалені робочі місця, ефективно
використовувати потенціал старост у наданні адмінпослуг [1].
Орган місцевого самоврядування може також утворювати територіальні підрозділи ЦНАП.
Зазвичай територіальний підрозділ утворюється як сектор у відділі ЦНАП.
Для розрахунку необхідного персоналу, наприклад, можна обрати Чигиринську міську
територіальну громаду Черкаської області, яка вже реалізувала процес формування належного
ЦНАП.
Населення Чигиринської громади на 01.01.2020 складає 14 389 мешканців [5]. Чигирин
відноситься до міст, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктів
територіальних громад [3]. Чисельність відділу ЦНАП складає 14 посадових осіб згідно
затвердженої структури [6]. Згідно діючого законодавства можна визначити посадові оклади
органу місцевого самоврядування міст, що не належать до груп за оплатою праці, населених
пунктів територіальних громад. Начальник ЦНАП, 1 посадова особа, посадовий оклад
становить 7300,00 грн, Адміністратор, 6 посадових осіб, посадовий оклад 5300,00 грн,
Спеціаліст I категорії, 2 посадові особи, посадовий оклад 4800,00 грн, Державний реєстратор
2 посадові особи, посадовий оклад 5300,00 грн, Спеціаліст, 3 посадові особи, посадовий оклад
3900,00 грн. Загальний місячний фонд оплати праці становить 71700,00 грн. [4].
Можна зауважити на тому, що Чигиринська територіальна громада має розвинуту мережу
точок доступу до адміністративних послуг. Було утворено 6 віддалених робочих місць
адміністраторів. З загальної штатної чисельності працівників ЦНАП на віддалених робочих
місцях адміністраторів працює 3 адміністратори та 3 спеціалісти. В основному офісі ЦНАП
працює 8 посадових осіб.
Чигиринська територіальна громад прийняла рішення про затвердження переліку
адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. До переліку увійшли наступні групи
послуг які можуть надавати посадові особи: реєстрація/зняття з реєстрації мешканців – може
надаватись Спеціалістом I категорії, паспортні послуги – може надаватись Спеціалістом I
категорії, реєстрація нерухомості – може надаватись Державним реєстратором та начальником
відділу ЦНАП, реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – може надаватись
Державним реєстратором, земельні питання – може надаватись Адміністраторами, послуги
місцевого значення – може надаватись Адміністраторами, послуги соціального характеру –
може надаватись Адміністраторами, реєстрація актів цивільного стану – може надаватись
Спеціалістом I категорії, пенсійні послуги – зазвичай надається спеціалістом Пенсійного фонду
України, видача документів дозвільного характеру – може надаватись Адміністраторами [5].
Можна зробити висновок, що Чигиринська територіальна громада визначила широкий
спектр адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. Для забезпечення їх надання
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наявний персонал, який зможе реалізувати надання адміністративних послуг. Такий шлях
визначення персоналу ЦНАП є найбільш оптимальним та продуктивним.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Актуальність даного питання полягає у тому, що державно - приватне партнерство є
найбільш ефективним механізмом взаємодії держави та приватного сектору для досягнення
певних соціальних й економічних цілей. Така форма взаємодії держави та приватного сектору є
досить поширеною в країнах Західної Європи в частині інфраструктурних об‘єктів (державної
та приватної власності) та реалізації суспільних послуг, що є найбільш фондо- та
матеріаломісткими. Дослідження з питань державно – приватного партнерства висвітлені у
працях, як закордонних, так і вітчизняних вчених, серед яких необхідно відзначити
Т. Єфименко, К. Павлюк, І. Запатріна, Т. Лебеда, А. Павлюк, Д. Ляпін, О. Пильтяй,
Б. Данилишина, Н. Бондар, Н. Бутенко, Х. Ван Хема, В. Варнавського, С. Грищенко,
М. Дерябіну, І. Запатріну, М. Забаштанського, Ю. Копен‘яна, Е. Кляйна, К. Магаріньоса,
Ф. Оладеінде, В.Тищенко та багатьох інших [1, с. 43-48].
Для автономізації державних та комунальних закладів було створено умови співпраці між
державою і приватним сектором. Поглиблення реформування несе за собою оновлення
матеріально-технічного оснащення. Але, так як бюджетних ресурсів не достатньо, найкращій
варіант - це залучення приватних партнерів у державний сектор. Партнерські відносини між
публічною владою та бізнесом виникають на підставі договорів в рамках публічних закупівель,
договорів оренди державного та комунального майна, інвестиційних договорів, договорів про
спільну діяльність, концесійних договорів, в рамках приватизаційних відносин тощо. Але
проекти державно-приватного партнерства (далі – ДПП) вважаються найкращім способом
довгострокової співпраці, котрий задовольняє ключові інтереси обох сторін. Окрім того, в
рамках відносин ДПП можуть частково комбінуватися інструменти оренди, концесії, спільної
діяльності, управління залежно від функцій, які передаються приватному партнеру [2].
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Перевагою механізму ДПП є те, що він дозволяє залучати приватні інвестиції, не
відчужуючи об‘єкти, котрі перебувають у комунальній власності територіальних громад.
Впровадження ДПП сприятиме залученню та використання досвіду, а також професіоналізму
приватного сектору для розвитку та ефективного управління об‘єктами при одночасному
збереженні контролю територіальної громади над своїми активами. Це все створює умови для
зниження бюджетних витрат та найбільш ефективного використання публічних коштів
територіальних громад, перерозподілу їх для певних соціально - значущих цілей.
Значення ДПП обумовлено процесами змін та ускладненням інструментів і механізмів
державного управління в умовах реформи децентралізації, а також недостатністю фінансових
ресурсів бюджетів міст та об‘єднаних територіальних громад, в той час, як суспільні потреби в
інфраструктурних та державних послугах зростають. Це все обумовлює пошук і впровадження
новітніх форм співпраці між органами публічного управління і приватними господарюючими
суб‘єктами, а саме механізмів державно-приватного партнерства.
Оптимізація інструментів упровадження ДПП дозволить досягти мети - кращої співпраці
держави та приватного сектору в умовах децентралізації на даний час [3].
Для успішної реалізації ДПП видається доцільним реалізувати деякі практичні рекомендації
щодо удосконалення механізмів державно-приватного партнерства в умовах децентралізації:
- вдосконалення нормативно-правового забезпечення ефективних механізмів впровадження
проектів ДПП;
- впровадження інноваційні заходів, які передбачають невеликий обсяг фінансування, але є
мотиваційним фактором залучення суб‘єктів малого підприємництва до взаємодії;
- покращення кадрового забезпечення із відповідним рівнем методологічної та методичної
підготовки проектів ДПП;
- покращення інституційної спроможності, шляхом навчання та підтримка з будь-яких
питань, пов‘язаних із різними етапами підготовки та впровадженням проекту.
Таким чином, успішність реалізації ДПП дасть змогу підвищити ефективність державного
управління в таких сферах суспільних відносин, як житлово - комунальне господарство, освіта,
охорона здоров‘я, будівництво та інші сфери.
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One of the government‘s priorities in Ukraine‘s European integration in 2021 is creating new
opportunities for Ukrainian business. The corporate sector is a system-forming part of the Ukrainian
economy. Therefore, its stability is extremely important for the socio-economic development of
Ukraine. Should be noted that the corporate sector is quite diversified, depending on the domain,
location, company age, management structure and so on. This leads to a disproportionate of certain
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components of the corporate sector of Ukraine. So, it is extremely important to form universal
recommendations for the effective the entire corporate sector integration. The recommendations
should be effective for the corporate enterprises, regardless of the management model, scope of
activity, territory and their economic condition.
The purpose of the study is to develop an effective modern European integration mechanism for
Ukraine corporate sector. Achieving this goal determines the following tasks:
1. performing a GAP-analysis of the existing European integration
mechanism (in the corporate sector integration aspects);
2. suggesting improvements for Ukraine corporate sector European integration mechanism.
It is necessary to assess all possible risks, because they will have a direct impact on the whole
country economy, especially while on the path to European integration. The process of integration is
literally a combination of systems that existed separately. Analyzing aspects of corporate sector
integration, we can identify 3 main blocks of factors:
 external factors;
 internal factors;
 specific factors of corporate sector.
Most of the external factors are already the object of the Government European integration policy
and are already reflected in the existing mechanism of European integration. However, some of them
are critical to the success of the Corporate sector‘s European integration.
Internal factors are not the direct focus of state or municipal government. At the same time, they are
the key to the successful European integration of each individual corporation and, as a consequence,
the entire corporate sector of Ukraine.
Specific factors of corporate governance can relate to both external and internal. They can both
simplify and make difficulties of the Eurointegration. [1]
Based on the above, a GAP analysis of the Eurointegration of the corporate sectors of Ukraine was
conducted (Table 1), which will include the most critical criteria of all three groups.
Table 1.
GAP-analysis of corporate sectors of Ukraine and the EU
Score (1-5)
Criterion
Ukraine
EU
Difference
Investment attractiveness
3
4
-1
Investment opportunities
3
4
-1
Economic (financial) stability
3
5
-2
Resistance to global crises
4
3
1
Technical and technological support
3
5
-2
Corporate governance model
4
5
-1
Development Conditions
5
5
0
Competitiveness
4
5
-1
Political conditions
2
4
-2
Staffing and qualification level
3
4
-1
Information support
4
5
-1
Total (MAX = 55)
38 (69,0%)
49 (89,1%)
-11 (-22,4%)
Created by the author: [2-5]
Based on the GAP-analysis, it can be noted that the current state of the EU corporate sector is not
ideal, and has a deviation from the reference value by 10.9%, according to selected criteria. At the
same time, Ukrainian corporations have deviations of 31% from the reference. The deviation of the
Ukrainian corporate sector from the European one is 11 points or 22.4 percent. According to the GAPanalysis methodology, such deviation can be classified as Middle GAP. Deviation of this level creates
an economic imbalance and in the spontaneous integration case, the Ukraine corporate sector may
suffer significant losses [3].
It is necessary to improve the existing European integration mechanism and adjust it to the specifics
of the corporate sector in order to reduce the GAP between the corporate sectors of Ukraine and the
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EU. The results of the GAP analysis were used to develop recommendations for preparing Ukraine‘s
corporate sector for European integration. (Fig. 1).

Fig.1. The Ukraine corporate sector Eurointegration mechanism. Created by the author: [1,4-6]
The five general goals were identified based on the data of the GAP-analysis, (Fig. 1), which
partially overlap with the goals of the existing European integration mechanism/
1. Creating a common legal field.
2. Equal development conditions (economic, political, technical, informational, personnel, etc.).
3. Equal investment conditions.
4. Technical and technological support improving of corporate enterprises.
5. Ukraine corporate sector preparation for European integration.
Within the suggested mechanism, a solidarity and collective approach to the Eurointegration
process of the Ukrainian corporate sector has been proposed instead of exclusively state regulation
approach. Responsibility also shared between each stakeholder. In the proposed approach there is no
dedicated stakeholder. So, stakeholders‘ motivation required additional investigation.
Conclusions.
The existing Eurointegration mechanism, in Ukraine corporate sector integration aspects, needs to
be further improved. The suggested recommendations can significantly accelerate the integration
process and make it more effective by achieving a synergistic effect of corporations, the state, the
public and universities.
The Ukraine corporate sector interaction with other stakeholders profile applies follows. The
mutual benefits of cooperation under the proposed mechanism between the university and the
corporate sectors, as well as between the public and corporate sectors, are clearly visible, which
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indicates a low threshold of its perception. Thus, the corporate sector needs support and information
from the state, offering in turn to ensure the stability of the economic and social situation of the state.
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screen
6. Innovative activity and needs in Ukrainian R&D [Electronic resource]: Official web-site of the
Ministry of Education and Science of Ukraine - Access mode: https://mon.gov.ua/ua/news/na-sajtimon-rozmisheno-rezultati
-opituvannya-biznesu-shodo-innovacijnoyi-diyalnosti-ta-potreb-vukrayinskih-rd - zagol. from the screen
ПРОТИДІЯ ПОШИРЕННЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ
ГНАТЕНКО М.К., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Сьогодні з впевненістю можна говорити про те, що проблема дезінформації становить
головний виклик для демократії країни, оскільки існує реальна загроза її неправомірного
впливу на публічну політику.
Технологічний прогрес з року в рік ускладнює відмінності реальної інформації від
помилкової, неправдивої, спотвореної. Постіндустріальна революція і глобалізація успішно
долають бар‘єри, які заважають людям в усьому світі отримати справедливий і рівний доступ
до цифрового всесвіту, що змінює наше повсякденне життя. Але поряд з цими тенденціями
виникають і протилежні: завдяки таким факторам, як анонімність створення та
розповсюдження інформації, упродовж останнього десятиліття спостерігається соціалізація
інформаційного простору, спричинена масовістю джерел інформації, велика частина яких не
дотримується журналістських стандартів та етичних норм.
Така специфіка роботи передбачає потребу в розмежуванні недостовірної, помилкової
інформації, дезінформації та пропаганди, які точно описала американська дослідниця Рене
Діреста, керівник відділу політики організації «Дані для демократії» [1]. Зокрема, помилкова
інформація пов‘язана з неналежною або недостовірною інформацією, яку подають журналісти
без будь-якого злого умислу. А дезінформація – це навмисна спроба змусити людей повірити в
ті речі, які є неточними. До дезінформації належить сфабрикована, змішана з фактами та
реальними подіями інформація, яка суттєво відрізняється від будьяких схожих на новини
даних, а також це автоматизовані облікові записи, які використовують для функціонування
мереж прихильників фейкових новин, зрежисовані відео чи цільова реклама. Таку техніку
використовує одна група, щоб таргетувати іншу групу (здійснити на неї вплив, скеровуючи її у
потрібному напрямку) та ввести в оману читачів.
На думку Уршки Умек, Керівниці відділу Медіа Департаменту інформаційного суспільства
Ради Європи, дезінформація – це повідомлення, які навмисно маніпулюють реальністю та
фактами з метою нанести шкоду або отримати фінансовий прибуток. Також дезінформацією є
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сфабрикований чи навмисно змінений аудіо/візуальний контент, спеціально створені
конспіраційні теорії чи чутки [2].
Тож комплексне розуміння інформаційного простору, зокрема дезінформації, є ключовим
для вироблення дієвої відповіді і створення безпечного середовища, сприятливого для свободи
вираження поглядів, яка гарантована статтею 10 Європейської конвенції з прав людини. Бо
дезінформація як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел, становить серйозну загрозу для
демократії та будь-якого суспільства загалом. Дезінформація породжує безлад, недовіру до
державних інституцій, підриває легітимність влади, породжує невиправдану напругу в
суспільстві, а також викривлює суспільні дискусії.
Як підкреслив Зураб Аласанія, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії
Україним [2]: «Дезінформацію легко створити і важко спростувати. Протистояти дезінформації
можуть лише факти. А факти не користуються таким попитом, як емоційно забарвлена і
перекручена інформація».
В презентації законопроекту «Про протидію дезінформації» [3] наводяться наступні
визначення: недостовірна інформація – неправдиві відомості про осіб, факти, події та явища,
яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них неповні або перекручені.
Дезінформація - недостовірна інформація з питань, що становлять суспільний інтерес, зокрема
стосовно національної безпеки, територіальної цілісності, суверенітету, обороноздатності
України, права українського народу на самовизначення, життя та здоров‘я громадян, стану
довкілля. Дезінформацією не є: оціночні судження, в тому числі критичні; сатира та пародія;
недобросовісна реклама.
Вирішувати, що конкретно підпадає під це визначення, надається право уповноваженому з
питань інформації, який може вимагати в журналістів не тільки спростувати "дезінформацію", а
й розкрити їхні джерела інформації, надавати "індекс довіри" всім поширювачам інформації та
звертатись до суду.
Ще у 2017 році Рада Європи випустила звіт «Інформаційне безладдя: на шляху до
міждисциплінарного підходу до досліджень та вироблення політик» [4], який надає
комплексний підхід до дослідження проявів інформаційного безладдя і пропонує нову
термінологію, зокрема розрізнення термінів ―дезінформація‖, ―хибна інформація‖ та ―шкідлива
інформація‖.
Стосовно дезінформації Рада Європи застосовує підхід на основі прав людини, коли
першочергову увагу приділено негативним наслідкам дезінформації саме для здійснення прав
людини, зокрема права на вільні й чесні вибори, права на свободу вираження поглядів, право на
охорону здоров‘я та інші права.
Нещодавно Рада Європи ухвалила низку стандартів, які в комплексі сприятимуть протидії
інформаційному безладдю, зокрема:
Резолюція ПАРЄ «Демократія зламана? Як відповісти?» (Democracy hacked? How to
respond?) [5] № 2326, в якій ПАРЄ висловила стурбованість у зв‘язку з поширенням
дезінформаційних кампаній, спрямованих на формування суспільної думки, тенденцій
маніпуляцій та іноземного втручання у виборчі процеси;
Рекомендація CM/Rec(2018)2 про роль та відповідальність інтернетпосередників;
Рекомендація CM/Rec(2020)1 щодо впливу алгоритмічних процесів на права людини та інші
документи.
Фахівці та фахівчині Ради Європи підкреслювали, що застосовуючи заходи для подолання
дезінформації, держави мають забезпечити, щоб ці заходи були законними, необхідними в
демократичному суспільстві, пропорційними та підлягали постійному нагляду, зокрема з боку
парламенту і національних інститутів громадянського суспільства.
Чинне законодавство України вже передбачає механізми реагування на поширення
недостовірної інформації, причому на кількох рівнях [6]:
Вимога спростування недостовірної інформації або надання права на відповідь – цивільноправова відповідальність у вигляді компенсації матеріальної чи моральної шкоди, завданої
поширенням недостовірної інформації, що застосовується у випадках, коли інформацію
поширено стосовно фізичної або юридичної особи.
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Адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення стосовно фізичних осіб, які поширюють недостовірну або неправдиву
інформацію, наприклад поширення неправдивих чуток, що можуть спричинити паніку серед
населення або порушення громадського порядку.
Кримінальна відповідальність за поширення суспільно шкідливої інформації, незалежно від
наявності ознак неправдивості, наприклад публічні заклики до насильницької зміни чи
повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження
матеріалів із закликами до вчинення таких дій або публічні заклики чи розповсюдження
матеріалів із закликами зміни меж території або державного кордону України з порушенням
порядку, встановленого Конституцією України.
Згідно із презентацією законопроекту «Про протидію дезінформації» [3] За поширення
дезінформації каратимуть гривнею, виправними роботами та ув‘язненням. Тисячу мінімальних
зарплат доведеться заплатити за кожен випадок дезінформації, якщо сам поширювач погодився
її спростувати. За перші два такі випадки не каратимуть, а от з третього почнуть. Якщо
поширювач дезінформації відмовиться від спростування, сума штрафу подвоїться.
За систематичне масове розповсюдження дезінформації можуть оштрафувати на 85-170
тисяч гривень або присудити від одного до двох років виправних робіт. Але що слід вважати
масовим, автори законопроекту не уточнюють.
Дезінформація з використаннями ботів чи мережі фейкових облікових записів – це вже
серйозний кримінал. За ґрати можна сісти на 2-5 років. Фінансування цього карається ще
серйозніше – 3-5 років позбавлення волі.
І максимальний термін 5-7 років можна отримати за повторне масове поширення
дезінформації, або ж якщо воно вчинене групою осіб чи спричинило тяжкі наслідки.
Тож на порядку денному – розробка всебічного та ґрунтовного підходу до протидії
дезінформації в Україні з урахуванням стандартів Ради Європи та досвіду країн ЄС.
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СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ДЄГТЯР О. А., д. держ. упр., доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Підвищення ефективності регіональної організації функціонування територій, розвитку
інфраструктури життєзабезпечення населення України та активізація процесів, пов‘язаних із
підвищенням ефективності роботи системи державного управління соціально-економічним
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розвитком є одним із актуальних завдань сучасних трансформацій публічного адміністрування
та процесів децентралізації влади. Зміцнення правової, організаційної, економічної, фінансової
безпеки та спроможності місцевого самоврядування до забезпечення власного сталого розвитку
є одним із основних завдань трансформаційних перетворень. Виходячи з польського досвіду
адміністративної реформи, що спирається на внутрішню схема регіональної організації
соціальних обов‘язків та повноважень по вертикалі та ієрархічній структурі влади за системою
«територіальна громада - округом – регіон», шлях децентралізації має суттєво підвищити
стандарти та умови життя населення, забезпечити гармонійний баланс соціально-економічного
розвитку територій.
Аналізуючи польський досвід соціальних перетворень на місцях доцільно зазначити, що на
першому етапі реалізації реформи районні ради, створені в межах окремих регіонів, мали право
самостійно визначати стратегію соціально-економічного розвитку та вирішувати поточні
проблеми соціального функціонування на місцях, а також питання забезпечення належного
рівня соціальної інфраструктури. такий підхід дав змогу суттєво підвищити ефективність
процесів управління соціально-економічним розвитком польських регіонів, забезпечивши
гармонійний соціальний розвиток та доступність до соціальної інфраструктури населення
незалежно від географічного розташування, транспортної доступності, віддаленості від центрів
соціально-економічного зосередження тощо.
Вихідним пунктом у забезпеченні поточного процесу реалізації соціальних проблем
об‘єднаних громад, як на перших етапах реалізації концепції самоврядування у Польщі, так і
зараз в Україні, в цілому, залишається роль розвитку відповідної інфраструктури для
забезпечення належних умов життя населення, тобто забезпечення соціальних гарантій:.
Передумовами для формування соціального середовища можуть бути наступні фактори:
- соціально-людські ресурси,
- менталітет та історико-культурні традиції та особливості місцевого населення,
- початкові умови розвитку людини,
- професійна орієнтація,
- соціальна мобільність;
- професійні навички та умови для розвитку творчості та самовиявлення тощо.
Відповідно до концепції місцевого самоврядування в Україні та реформи регіональної
організації влади, модель управління соціальною інфраструктурою об‘єднаних територіальних
громад перш за все, що має важливе значення для задоволення суспільно необхідних потреб
місцевого населення, базується на принципах забезпечення соціальної інфраструктури ОТГ у
межах відповідного соціального комплексу регіону. Підвищення ефективності використання
ресурсів для задоволення матеріальних, соціальних та культурних потреб населення (зокрема, в
частині оптимізації відповідних витрат бюджету ОТГ) шляхом безпосереднього фінансування
функцій соціальних підрозділів спільно з делегуванням їм управлінських повноважень
соціального характеру є одним із процесів децентралізації.
Структурування чисельності населення, бюджетні стандарти, організація роботи соціальних
інститутів об‘єднаних територіальних громад лежить у сфері повноважень відповідних
представницьких органів, делегованих громадою, для забезпечення доступності та належної
якості відповідних державних (оптимальних - і приватних) послуг для населення; виконання
соціальних функцій, забезпечення розвитку соціальної інфраструктури, реалізації механізмів
державно-приватного партнерства в домогосподарствах та інших сферах життєдіяльності
населення громади.
Посилити співпрацю об‘єднаних громад у галузі створення спільного органу з управління
соціальним під комплексом, а також реалізувати спільні програми та проекти щодо розвитку
інфраструктури, людських ресурсів, надання послуг соціального комплексу є одним із
провідних завдань соціально-економічного розвитку об‘єднаної територіальної громади.
Крім того, громадськість має усвідомити статус рівноправного партнера шляхом у реалізації
концепцій соціального забезпечення: саме громада має вирішувати які соціальні проблеми
необхідно проробити в першу чергу, та на які соціальні потреби спрямувати фінансові ресурси
ОТГ [1, 2].
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Світовий досвід показав, що населення території щонайменше 9000 осіб має найбільший
потенціал для створення ефективної соціальної інфраструктури з точки зору її доступності [3].
На першому етапі свого функціонування окремі елементи соціальної інфраструктури території
можуть замінюватися або підтримуватися соціальною інфраструктурою об‘єднаних громад
регіону. На наступних етапах доцільним є залучення фінансових коштів для забезпечення
територіальної громади власною соціальною інфраструктурою через залучення ресурсів
територіальних громад, державних та регіональних фондів регіонального розвитку, коштів
державного бюджету (особливо спеціальних субсидій), цільових витрат обласних бюджетів,
грантових коштів.
Серед найбільш перспективних джерел фінансування соціальної інфраструктури ОТГ
доцільно визначити наступні:
- податки та збори, що передані у відання об‘єднаної територіальної громади,
- кошти Фонду регіонального розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України № 1956 від
18.03.2015);
- фонди міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів розвитку та модернізації
інфраструктури (зокрема, Світового банку реконструкції та розвитку тощо);
- кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів від кредитних
установ та міжнародних донорів;
- субсидії на освіту та медичну допомогу, а також субсидій з державного бюджету на
розвиток інфраструктури ОТГ [4].
- залучення інвестицій на реалізацію профільних проекти: реконструкції, термомодернізації
об‘єктів соціального призначення.
основними напрямками розвитку соціального середовища у об‘єднаних територіальних
громадах є наступні:
- розробка презентаційно-інформаційних матеріалів соціального призначення,
- удосконаленню організаційно-економічного механізму становлення та розвитку соціальної
інфраструктури ОТГ,
- створення базових мереж соціальних та соціокультурних організацій,
- забезпечення організаційної підтримки та ефективного управління соціальним
середовищем території,
- підтримка та розвиток об‘єктів соціального призначення,
- відбір, підготовка та організаційне забезпечення роботи персоналу соціального
спрямування,
- визначення завантаженості штатних нормативів та підтримки працівників та їхніх
відділень соціального призначення,
- розробка механізмів надання соціальних послуг у межах кластерів матеріального,
соціального та культурного секторів обслуговування,
- розвиток багатофункціональної мережі соціальних об‘єктів для довідок в ОТГ,
- розробка та встановлення державними соціальними стандартами та нормами практики
представництва соціальних інтересів територій на рівні регіону, національному та
міжнародному рівнях шляхом співпраці із профільними громадськими організаціями,
- розробка та затвердження стандартів та норм соціального забезпечення (відповідно до
правових гарантій забезпечення соціальних потреб населення територіальних громад
відповідно до місцевої автономії у межах делегованих повноважень,
- щорічне коригування вартості соціальних послуг з урахуванням динаміки цін, параметрів
та критеріїв, що використовуються для підвищення рівня життя територіальної громади;
- стандартизація та підготовка процедур виконання бюджету у сфері соціального
забезпечення населення ОТГ,
- вирішення проблем правового статусу підтримки соціальних установ з метою встановлення
ефективного механізму фінансування та субсидіювання соціальної роботи із фондів
регіонального розвитку тощо.
- налагодження державної системи надання грантів для соціокультурних проектів, які будуть
витрачені на матеріально-технічний розвиток основної мережі загальних об‘єктів та
допоміжних об‘єктів соціального призначення,
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У рамках профільної співпраці при реалізації інвестиційних проектів Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства передбачене
фінансування проектів декількох ОТГ у рамках кластерної організації соціального забезпечення
населення. Тобто, фінансування проектів, спрямованих на доповнення чи удосконалення
система соціального забезпечення для населення декількох територій, що можуть бути
об‘єднані у один кластер за географічним та економіко-соціальними параметрами.
З точки зору фінансового та організаційного забезпечення соціального розвитку території є
відповідні проблемні аспекти для різних груп стейкхолдерів. Зокрема, для представників
місцевої влади можна виділити наступні проблемні аспекти, які потребують законодавчого
врегулювання та розробки дієвих практичних механізмів їх уникнення, а саме:
- соціальний дисбаланс при
формуванні інтегрованих територіальних громад
(нерівномірність соціального розвитку територій, які об‘єдналися в одну громаду),
- неоднорідний розподіл соціально-демографічних груп, які потребують соціальних послуг,
- недостатня кількість та кваліфікація фахівців управління соціальних служб,
- обмежений доступ до інформації про діяльність соціальних служб ОТГ,
- неефективний обмін інформацією та взаємодія з іншими місцевими органами влади,
- невизначеність системи державної підтримки соціального розвитку об‘єднаних
територіальних громад,
- дисбаланс бюджетного законодавства, регулювання місцевих податків та місцевих
податкових надходжень на забезпечення соціального розвитку.
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УПРAВЛІННЯ РEГІOНAЛЬНИМ РOЗВИТКOМ СТРAТEГІЧНИХ ЗМІН В УМОВАХ
ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
КОСТРИКІН О. О., студент
ОСТРОГЛЯД О. Г., асистент; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Включення України в світові процеси глобальної інтеграції та геополітичної конкуренції не
може не впливати на життєдіяльність великих міст країни і перспективи їх розвитку. Процеси
глобалізації змушують великі міста розвивати цивілізовані ринкові відносини, орієнтуватися на
європейські стандарти якості в сфері соціальних послуг, використовувати нові інформаційні та
інноваційні технології, здатні змінювати функціональну спрямованість малих міст, посилювати
вимоги до екологічної безпеки і т. п.
Пострадянські трансформації і нові глобальні виклики загострили соціальні протиріччя між
малими та більшими містами, поглибили соціальну нерівність в рівні життя населення країни.
В умовах європейської інтеграції , які постали сьогодні перед країною, починається пошук
внутрішніх ресурсів розвитку, які сприяли б переходу країни до перспективних форм
виробництва, які б змогли забезпечувати країну необхідною продукцією, незалежно від імпорту
і цін на природні ресурси на світовому ринку. Таким чином, в умовах європейської інтеграції
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основними функціями держави є: забезпечення безпеки і конкурентоспроможності країни та
стабільне підвищення рівня і якості життя населення.
З цієї причини гостро стоїть питання про необхідність пожвавлення соціально-економічного
потенціалу великих міст України. Ефективний розвиток малих міст дозволить скорегувати як
склалося соціальну нерівність між різними типами територіально поселенських утворень, так і
зберегти цілісність держави і сформувати довіру населення до політичних інститутів. На думку
дослідників, саме місто є «первинним осередком, де встановлюються основи успішності всієї
нації, через його соціальне середовище, економіку і населення, активно задіяне в даному
процесі» [1, с. 38].
Державний рівень повинен сприяти встановленню дієвої системи правил і норм, яка
визначала б основні принципи ефективної взаємодії центру, регіону і місцевого рівня
управління, до якого відноситься велике місто. В першу чергу, центр повинен здійснювати
моніторинг стану і перспективи розвитку малих міст. Інший важливий аспект ролі держави в
розвитку великих міст полягає в наданні безпосередньої державної підтримки. Йдеться про
необхідність розробки на державному рівні влади програм, перш за все, що до підтримки
прикордонних міст. При відсутності реальної державної підтримки таким містам не впоратися з
покладеними на них функціями, які визначаються їх територіальним розташуванням і
геополітичним фактором. Основними викликами, що стоять перед прикордонними містами, є:
нерегульована міграція, контрабанда, проникнення радикальних угруповань, що особливо
актуально в умовах військових дій.
Програмне управління виступає однією з форм організації управлінської діяльності, яка
застосовується для підвищення ефективності функціонування і розвитку складних соціальних
об‘єктів. Місто як раз і є складним соціальним об‘єктом, що є територіально-поселенську
систему, яка включає з себе різні елементи: інфраструктуру, промисловість, соціальну сферу і т.
д. Тому сталий розвиток регіонів має спиратися на економічний потенціал міських і сільських
поселень.
В 1996 рoці Єврoпeйськoю Кoмісією булo прийнятo рішeння прo пoчaтoк рeaлізaції
кoмплeкснoї прoгрaми пo ствoрeнню систeми рeгулярнoгo мoнітoрингу міськoгo рoзвитку в
крaїнaх Єврoпeйськoгo Сoюзу. В рaмкaх цієї прoгрaми, в чeрвні 1997 рoку стaртувaв прoeкт
«Міський aудит» (Urban Audit), мeтa якoгo визнaчeнa як вимірювaння якoсті життя в міських
пoсeлeннях Єврoпeйськoгo сoюзу зa дoпoмoгoю нaбoру віднoснo прoстих і нaoчних
індикaтoрів. Відпoвіднo дo рeзoлюції Єврoпeйськoї Кoмісії, знaчeння індикaтoрів щoрoку
oнoвлюються.
В кінці 1990-х – нa пoчaтку 2000-х рoків кoмплeксний підхід дo прoблeм сoціaльнoeкoнoмічнoгo рoзвитку oтримaв ширoкe визнaння сeрeд упрaвлінців дeржaвнoгo тa
рeгіoнaльнoгo рівнів в Укрaїні. Зaгaльну кількість рeгіoнaльних oргaнів упрaвління, які
рoзрoбляють різнoгo рoду кoмплeксні кoнцeпції, прoгрaми і стрaтeгії, oцінити дoсить склaднo,
тaк як їх списoк пoстійнo збільшується. Тaким чинoм, рeгіoни тa містa, щo пeрeйшли нa
стрaтeгічний мeтoд упрaвління і рoзвитку, пoстaють пeрeд нeoбхідністю oсвoєння нaступнoгo
нaйвaжливішoгo інструмeнту упрaвління − oцінки рeaлізaції стрaтeгії. Oснoвнoю мeтoю
кoмплeкснoї oцінки рівня сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльних
oдиниць, і зoкрeмa вeликих міст, є визнaчeння мoжливoсті вирішeння зaвдaнь сoціaльнoгo тa
eкoнoмічнoгo рoзвитку нa oснoві внутрішніх рeзeрвів і джeрeл eкoнoмічнoгo зрoстaння, a тaкoж
eфeктивнoсті зaхoдів, щo рeaлізуються oргaнaми рeгіoнaльнoгo упрaвління з рeaлізaції
сoціaльнo-eкoнoмічнoї пoлітики і дoсягнeння стрaтeгічних цілeй.
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ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
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Василенка
Вигідне географічне положення України і наявність сприятливих факторів дозволяють
стверджувати про значні перспективи розвитку туризму. Однак, маючи великий потенціал,
Україна не розвиває ринок туристичних послуг в повному обсязі, хоча є однією з провідних
країн Європи за рівнем забезпеченості природними та історико-культурними ресурсами.
Створення розвинутої туристичної галузі є одним із ефективних напрямів структурної
перебудови економіки України, оскільки успішний розвиток туризму впливатиме на такі
ключові сектори економіки, як транспорт, зв‘язок, торгівля, будівництво, сільське
господарство, виробництво товарів та послуг. Тому необхідність державного регулювання
туристичної галузі не викликає сумнівів. Не зважаючи на наявність досить великої кількості
наукових досліджень, сфера державного регулювання й досі не є достатньо ефективною. На
нашу думку, необхідно приділити більше уваги розробці ефективних, дієвих механізмів
державного регулювання, які б відповідали умовам розвитку національної економіки та
враховували досвід туристичних країн світу. Для цього необхідно створити позитивні умови
для ведення бізнесу, стимулювання конкуренції, залучення інвестицій та упровадження
передового зарубіжного досвіду, усунення адміністративних бар‘єрів, підвищення мобільності
трудових ресурсів, розвиток співробітництва держави та бізнесу [1].
Згідно з позицією Всесвітньої туристичної організації, на сучасному етапі розвитку туризму
тільки держава й уряд відіграють у ньому першорядну, якщо не єдину роль, а всі інші учасники
лише долучаються. З огляду на місце і роль туризму в світовій економіці, Кабінет міністрів
України видав розпорядження «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів України
на період до 2026 року» від 16 березня 2017 р. №168-р., з метою створення умов для
забезпечення прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у
високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь. з метою створення умов для
забезпечення прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у
високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь. Запровадження Стратегії
передбачається, зокрема, за такими напрямками:
1. гарантування безпеки туристів та захист їхніх законних прав та інтересів;
2. імплементація законодавства ЄС у сфері туризму;
3. забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих умов для
залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;
4. удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму;
5. формування та просування позитивного іміджу України як країни, привабливої для
туризму [2].
Проблематика державного регулювання туристичної галузі полягає у визначенні основних
тенденцій розвитку туризму та впровадженні відповідних кроків інтеграції України в
міжнародний ринок туристичних послуг з урахуванням її реальних можливостей. Крім того,
необхідно обумовити повноваження та участь держави в регулюванні туристичного ринку,
оскільки саме вона формує основні умови функціонування суб‘єктів туристичної діяльності як
на національному, так і на міжнародному ринку [3].
Вчені пропонують такі завдання щодо державного регулювання на сучасному етапі розвитку
туризму[4]:
— гармонізація вітчизняного законодавства згідно до стандартів Європейского Союзу;
— приведення до відповідності чинної нормативно-правової бази потребам і тенденціям
розвитку туристичної галузі;
— визначення окремої організації, яка буде займатися просуванням українського
туристичного продукту на міжнародному ринку;
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— прийняття окремих нормативно-правових актів, які регламентуватимуть діяльність
окремих видів туризму, зокрема таких, як соціальний, сільський, гірський, релігійний,
мисливський тощо;
— запровадження спеціального інвестиційного режиму для сприяння будівництву і
реконструкції готелів та інших об‘єктів туристичної інфраструктури, що спонукатиме
іноземних та вітчизняних інвесторів вкладати кошти у туристичну індустрію;
— запровадження практики прямого фінансування з державного та місцевих бюджетів
заходів щодо розвитку туристичної інфраструктури;
— надання державних позик на відновлення культурних пам‘яток та започаткування
туристичної діяльності;
— створення єдиної туристичної інформаційно-аналітичної бази, яка б містила в собі
інформацію про історико-культурні об‘єкти, туроператорів, туристичні агентства, готелі,
ресторани, перевізників тощо.
Розвиток туризму можливий на умовах співробітництва держави та бізнесу. Це необхідно
для розробки та реалізації програм, які будуть ураховувати специфіку туристичної галузі.
Враховуючи сучасні реалії в Україні необхідно створити оптимальні та вигідні для розвитку
туристичного бізнесу нормативно-правові акти та закони. Державне регулювання туристичної
сфери повинно спрямовуватись не лише на досягнення позитивного ефекту від реалізації
функцій туризму та усунення можливих загроз для галузі, а й на оцінку рівня впливу
відповідних чинників зовнішнього середовища, які в сукупності повинні створювати умови,
сприятливі для подальшого розвитку туризму в Україні.
Проблеми розвитку ринку туристичних послуг потребують посилення уваги з боку уряду
щодо їх вирішення. Незважаючи на те, що як ринок сфера туристичних послуг має бути
здатною до саморегулювання, але наразі для неї необхідне пряме та опосередковане державне
втручання.
Сьогодні способи та методи впливу, які використовуються для регулювання туристичної
сфери, далеко не завжди виявляються адекватними сучасним умовам. Тому необхідно
змінювати ситуацію на краще за допомогою вдосконалення системи та механізмів її
державного регулювання з урахуванням досвіду країн, в яких державна політика щодо туризму
є успішною і спрямована на забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
національного туристичного продукту.
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Василенка
Місцевими бюджетами в Україні, відповідно до ст. 5 Бюджетного кодексу, є бюджет
Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого
самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування віднесено бюджети територіальних
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громад сіл, їх об‘єднань, селищ, міст та бюджети об‘єднаних територіальних громад. Саме
законодавче визнання нового головного розпорядника бюджетних коштів – об‘єднаних
територіальних громад, закріплення за ними відповідних прав та повноважень і є особливістю
сучасного етапу бюджетного процесу в Україні, який формується та проходить в умовах
фінансової децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, а також процесу
планування, запуску чи відповідних етапів секторальних реформ.
Нормативно-правовими та законодавчими актами, які є основою функціонування та
формування місцевих бюджетів, є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року, Податковий кодекс України та Закони про
Державний бюджет України на вiдповідний рік. Враховуючи те, що формування та
функціонування місцевих бюджетів визначається відповідно до економічного та соціального
розвитку держави та її регіонів, рівня централізації повноважень та їх розмежування між
різними рівнями влади, історично сформованих традицій місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального устрою, розвиток та функціонування системи місцевого
самоврядування проходить під впливом всієї системи нормативно-правового забезпечення
впродовж розвитку Української держави.
Місцевий бюджет визначено як сукупність доходів та видатків, які складають єдиний
баланс [1]. Ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стверджено, що
«самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на
стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно
визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів» [2]. Бюджетним кодексом
визначено, що доходами бюджету є податкові, неподаткові та інші надходження, що надходять
на безповоротній основі та справляння яких передбачене на законодавчому рівні. При цьому,
О. М. Ніколаєва та А. С. Маглаперідзе звертають увагу на те, що доходи бюджету слід
розглядати і як виражені у грошовій формі відносини власності між державою з одного боку та
юридичними і фізичними особами в процесі вилучення державою частини необхідного і
додаткового доходу [3]. Відтак, формування доходної частини місцевих бюджетів залежить і
від рівня взаємовідносин органів місцевого самоврядування, органів влади, суб‘єктів
господарювання та населення, методів ведення господарської діяльності та завдань, які ставить
перед собою суспільство в процесі розвитку. Це доволі важливий аспект розвитку системи
місцевих бюджетів, оскільки органи місцевого самоврядування, маючи відповідні компетенції
та важелі впливу на процес формування та виконання відповідних місцевих бюджетів,
зобов‘язуються забезпечити виконання покладених на них функцій.
Однією з основних ознак, яка характеризує місцеві бюджети, є їх фінансова самостійність, на
що звертає увагу багато вітчизняних вчених. Аналіз трактування даного поняття вітчизняними
економістами дозволяє визначити фінансову самостійність органів місцевого самоврядування
як їх здатність до самостійного і незалежного формування, затвердження місцевих бюджетів та
виконання покладених на них функцій і забезпечення розвитку територіального утворення.
На сьогодні фінансова самостійність місцевих бюджетів в рамках їх прав та повноважень
передбачена відповідними правовими нормами Бюджетного кодексу України, в якому:
1. Визначено право органів місцевого самоврядування на самостiйне формування мiсцевих
бюджетів на основi стабiльних дохiдних джерел та видаткових повноважень.
2. Підтверджено, що незалежно від строків прийняття Державного бюджету України місцеві
бюджети затверджуються до 25 грудня року, який передує плановому.
3. Визначено спрощення проведення місцевих запозичень від міжнародних організацій та
надання місцевих гарантій через дотримання принципу «мовчазної згоди» при погодженні цих
операцій з Міністерством фінансів України. Ст. 16 визначає, що місцеві зовнішні запозичення
можуть здійснювати м. Київ та міста обласного значення.
4. Передбачено право самостійного вибору органами місцевого самоврядування установи,
яка здійснюватиме обслуговування коштів з власних надходжень та бюджету розвитку –
відповідний орган Державної казначейської служби чи державного банку.
5. Визначено і підтверджено право органів місцевого самоврядування на формування ставок
та умов сплати місцевих податків та зборів в межах чинного законодавства.
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Окрім того, з реалізацією окремих кроків бюджетно-податкової децентралізації також було
розширено фінансову самостійність місцевих бюджетів:
- встановлено єдині нормативи відрахувань загальнодержавних податків;
- відмінено систему індикативного планування Міністерством фінансів показників місцевих
бюджетів;
- сформовано єдиний кошик доходів загального фонду, розширено джерела його
наповнення;
- сформовано та введено в дію систему вирівнювання податкової спроможності території
тощо.
До складу доходів місцевих бюджетів включено:
- податкові надходження (податки на доходи, податки на прибуток, податки на власність,
оподаткування споживання, податки за користування природними ресурсами);
- неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької діяльності, державне
мито, адміністративні збори і платежі, доходи від комерційного і побічного продажу тощо);
- доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного капіталу,
нематеріальних активів та державних запасів товарів, податки на операції з капіталом та
фінансові операції);
- міжбюджетні трансферти (надходження з державного бюджету та місцевих бюджетів
різних рівнів) [4].
Основним джерелом фінансових надходжень до місцевих бюджетів є податкові доходи, які
визначаються як передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві
податки, збори і інші податкові платежі. Внаслідок реформи місцевого самоврядування
відбулося розширення доходної бази місцевих бюджетів внаслідок:
- перерозподілу загальнодержавних податків та зборів;
- запровадження нових податкових платежів;
- передачі з бюджету розвитку до місцевих бюджетів єдиного податку, податку на майно та
екологічного податку).
Якщо проаналізувати основні податкові надходження до місцевих бюджетів, можна зробити
такі висновки:
- по-перше, результатом реформи місцевого самоврядування стала зміна складу та структури
податкових надходжень до місцевих бюджетів, яка, проте, не позначилося на обсязі податкових
ресурсів бюджетів. Відтак, низький рівень фінансової самостійності місцевих бюджетів та їх
залежність від фінансової підтримки з центру надалі залишається невирішеним питанням;
- по-друге, формування нового складу і структури податкових доходів місцевих бюджетів
спричинило зростання соціально-економічної диференціації розвитку територіальних громади;
- по-третє, зміна складу місцевих податків та зборів забезпечила зростання їх частки в
доходах місцевих бюджетів, що стало одним з основних позитивних кроків реформування та
дало органам місцевого самоврядування нові важелі впливу на розвиток території;
- по-четверте, зміна умов оподаткування акцизним податком з реалізації підакцизних товарів
ще раз показала непостійність податкової системи, що негативно позначається на можливостях
розвитку громад та їх інвестиційній привабливості.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19
ЛАПІНА Л. С., здобувач ступеня вищої освіти магістр
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Державна політика у сфері протидії пандемії COVID-19 – це комплекс політичних,
законодавчих, управлінських, економічних, соціальних, медичних, санітарних, комунікативних,
освітніх та інших заходів, що здійснюються певними уповноваженими на це державними
органами чи їх представниками, спрямованих на: захист населення України від коронавірусної
хвороби, забезпечення ефективного державного контролю епідемічної ситуації, скорочення
рівня захворюваності, поширеності та смертності, подолання соціально-економічних та
медичних чинників і наслідків впливу корона вірусу [1, с.8].
В той же час, державна політика у сфері протидії епідеміям соціально-небезпечних
епідемічних хвороб, як і інших соціально-небезпечних інфекційних захворювань традиційно
реалізовується в Україні шляхом вирішення низки вузькогалузевих медичних завдань.
Центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у
сфері боротьби із коронавірусною хворобою, є Міністерство охорони здоров‘я України, а на
місцях – відповідні місцеві органи управління галуззю охорони здоров‘я. Але проблема
коронавірсної хвороби вийшла за рамки суто медичної галузі та набула статусу проблеми
загальносвітового та загальнодержавного значення через невпинне зростання темпів
поширення коронавруісної хвороби серед населення [2].
Принцип галузевого управління складним соціально-економічним об‘єктом, яким є пандемія
COVID-19, зокрема суто медичний підхід до аналізу епідеміологічних показників перешкоджає
своєчасному прогнозуванню перспектив розвитку цієї епідемії та розробці відповідного плану
національної міжвідомчої протидії їх викликам, внаслідок чого епідемія короновірусної
хвороби залишається надзвичайно загрозливою не тільки для життя та здоров‘я наших
громадян, а, за великим рахунком, є підстави вважати цю ситуацію, як загрозу національній
безпеці української держави.
Основними заходами в межах державної політики щодо подолання епідемії коронавірусної
хвороби в Україні стали безпрецедентні заходи, які охопили всі сторони життєдіяльності
суспільства, але в кінцевому підсумку їх, на думку авторки, можна згрупувати наступним
чином:
- епідеміологічні та обмежувальні заходи, включаючи адміністративні бар‘єри, що
встановлювались урядом на шляху поширення інфекції у вигляді заборони в‘їзду на територію,
ізолювання громадян на карантинному режимі, скасування масових заходів, додаткових
противірусних вимог до приміщень, здійснення робіт і надання послуг;
- заходи, спрямовані на підвищення готовності системи охорони здоров‘я до різкого
збільшення чисельності громадян, які потребують медичної допомоги. При цьому досить часто
необхідність стримувати потоки хворих висувалось як одне з обгрунтувань введення
обмежувальних заходів. До даних заходів можна віднести закупівлю вакцин і лікарських
препаратів;
- соціально-економічні, перш за все підтримка населення і підприємництва з тим, щоб
зберегти доходи населення і зайнятість, запобігти зростанню бідності і ліквідацію бізнесу,
особливо малого й середнього.
При цьому за часом дії вжиті заходи можна розділити на невідкладні і перспективні.
Пандемія коронавірусної хвороби показала важливість якості розробки та реалізації
політичних і управлінських рішень. При прискорених темпах розвитку пандемії керівництво
країни змушене було швидко приймати рішення в оперативному режимі виходячи з поточної
ситуації, з урахуванням інформації, що надходить про збільшення кількості хворих. У цих
умовах уряд України, що зіткнувся з новою загрозою, виходив з імітаційного шляху, тобто
застосував стандартний набір заходів по аналогії, як в інших державах. При цьому ефективність
подібних заходів в довгостроковій перспективі не підтверджена, але це ті заходи, які може
реалізувати уряд, показуючи, що він піклується про суспільний інтерес. Необхідно відзначити,
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що важливі не тільки швидкість введення і контроль протиепідемічних заходів, а й розуміння
того, як довго вони повинні діяти, і алгоритм їхнього скасування.
Окрім цього, пандемія коронавірусної хвороби показала важливість планування, готовності
до неординарних ситуацій. Стало очевидно, що оптимізація соціальних систем за технікоекономічними параметрами ускладнює їх адекватну реакцію на необхідність швидкої
мобілізації. В умовах пандемії це особливо добре видно на системах охорони здоров‘я.
Тому до завданнями державної політики у випадку пандемії COVID-19, серед інших, є
забезпечення балансу між обмежувальними заходами і підтриманням життєвого рівня громадян
та бізнесу, а не тільки вжиття належних заходів щодо профілактики та лікування громадян від
коронавірусної хвороби.
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РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ

СФЕРІ

ЛІСНЯК К.О., студентка
ДЄГТЯР О. А., д. держ. упр., доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Згідно з Конституцією, Україна є соціально орієнтованою державою, політика якої
спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.
Створення такої держави – тривалий і складний процес. Однак цей процес неминучий у зв‘язку
з орієнтацією світового співтовариства, членом якого є і Україна, на концепцію сприйняття
людини не як засобу, а як цілі соціально-економічного розвитку.
Становлення ринкового господарства і одночасна гуманізація всього суспільного
виробництва вимагає пріоритетного розвитку, перш за все, таких господарських систем, які
пов‘язані з безпосереднім задоволенням потреб людини і суспільства. До числа таких
відноситься соціальна сфера.
У сучасному економічному словнику соціальна сфера визначена, як сукупність галузей,
підприємств, організацій, що безпосереднім чином пов‘язані та визначають спосіб і рівень
життя людей, їх добробут, споживання. До соціальної сфери відносять, насамперед, сферу
послуг (освіту, культуру, охорону здоров‘я, соціальне забезпечення, фізичну культуру,
громадське харчування, комунальне обслуговування, пасажирський транспорт, зв‘язок)
У сучасних умовах головне завдання публічного управління соціальними стосунками
полягає в тому, щоб сприяти соціальній солідарності і соціальній справедливості, а оскільки
боротьба різних верств населення за задоволення власних інтересів неминуча, вона повинна
протікати на основі змагальності і у рамках правового поля.
Для вирішення цих завдань парламенти ухвалюють відповідні закони: про порядок
вирішення трудових конфліктів (у тому числі про страйки), про створення тристоронніх
комісій, що складаються з представників держави, профспілок (працівників) і підприємців
(працедавців), про встановлення мінімальних розмірів оплати праці, про оплачувані вихідні дні
і відпустки та ін. Усі ці норми поширюються на усі підприємства незалежно від форми
власності. Закони, прийняті парламентами, встановлюють справедливі пропорції сплати
податків : з великих прибутків сплачують великі податки, а низькі прибутки звільняються від
оподаткування. У багатьох країнах діє прогресивна система оподаткування : відсоткова ставка
податку підвищується із зростанням доходів. Діють закони про пенсії, медичне обслуговування,
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освіту, встановлюються пільги для малозабезпечених і багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів
війни і праці та ін.
Як і у сфері економіки, в області соціальних стосунків голова держави і уряд контролюють
виконання ухвалених законів, своїми підзаконними актами формують механізми їх реалізації.
Оперативним управлінням відають міністерства (відомства), на місцевому рівні - їх
територіальні управління і відділи.
Вирішальне значення в житті суспільства має праця. Положення про роль праці в суспільстві
тепер містяться в багатьох зарубіжних конституціях (Іспанія, Італія, Португалія та ін.). З
питаннями праці пов‘язано багато аспектів соціального розвитку, пенсійне забезпечення,
трудова і інша міграція (територіальне переміщення, що супроводжується зміною місця
проживання населення), питання відпочинку і побуту.
Кваліфікована і продуктивна праця вимагає загальної і професійної освіти. Освіта формує
також духовний світ людини, удосконалює його здібності.
Освітні установи бувають дошкільними, загальноосвітніми (початкової загальної, основної
загальної, середньої або повної загальної освіти), середньої і вищої професійної освіти,
спеціальними (для осіб з відхиленнями в розвитку), додаткового утворення (наприклад, другої
вищої освіти) та ін. Кадри вищої кваліфікації готують установи вищої професійної освіти інститути, університети, академії та ін.
У наш час наука стала найважливішою продуктивною силою в суспільстві. У науці і
науково-технічній діяльності беруть участь науковець (дослідник) - особа, що має необхідну
кваліфікацію і що професійно займається науковою, науково-технічною діяльністю; фахівець
наукової організації (особа, що має професійну освіту, сприяючу отриманню наукового,
науково-технічного результату, наприклад, лаборант); працівник сфери наукового
обслуговування (забезпечує створення умов для наукової роботи). Вони можуть займатися
науковою діяльністю індивідуально, у складі наукових колективів або організації.
Організація публічного управління наукою пов‘язана з її діленням на фундаментальну і
прикладну (галузеву). Окремо виділяється наука ВНЗ, яка може бути і фундаментальною і
прикладною. Ці класифікації пов‘язані з характером вирішуваних завдань і джерелами
фінансування.
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РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ РІВНЯ ЩАСТЯ У ПУБЛІЧНОМУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

АДМІНІСТРУВАННІ

МАЖНИК Л. О., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
У важкі часи змін та впливу різноманітних кризових явищ людству вкрай важливо спиратись
на особисті переконання, базові установки, які сформовані роками у соціально-економічному та
культурно-суспільному просторі країни. Наприклад, у публічному адмініструванні варто
спиратись на сутність визначення «щастя», яке з часом хоча і зазнає вплив та дещо
трансформується, проте лишається ключовим фактором, який формує фундаментальну базу
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подальшого розвитку країни та фонового сприйняття у суспільстві різноманітних явищ та
подій.
Сутність поняття «щастя» має декілька трактувань, так узагальнено можна трактувати [1,
с. 573] як стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної
радості, яких зазнає хто-небудь. Таке тлумачення переважно відноситься до об‘єктивного
сприйняття та у соціально-економічному розвитку позначається у певних показниках. Також
суб‘єктивно особистістю допустимо трактування щастя як певне досягнення, успіх, удача або
доля і талан.
Варто зазначити, що вимірювання рівня щастя є не простим завданням, оскільки для
встановлення об‘єктивного рівня сприйняття населенням показника варто враховувати вплив
багатьох факторів, так як у публічному адмініструванні щастя являє собою інтегроване
значення, який зазвичай вимірюють такими показниками, а саме [2, с. 17–23]: ВВП на душу
населення; тривалість здорового життя; соціальна підтримка; свобода робити життєвий вибір;
щедрість; сприйняття корупції та інші показники, що зазначають позитивний та негативні
ефекти, які впливають на сприйняття щастя, сміху і задоволення, а також відповідно
хвилювань, смутку та гніву.
Багато дослідників дискутують з приводу того якими показниками варто вимірювати рівень
щастя: одні зазначають, що це виключно суб‘єктивне та можливо визначити на рівні емоцій та
вважають перевагою психологічних та когнітивних наук, інші відзначають сприйняття щастя як
вагому складову рівня соціально-економічного розвитку країни та визначення стану її розвитку,
що доцільно враховувати у процесі публічного адміністрування.
Впродовж років світові тенденції значною мірою відбиваються переважно негативно на рівні
показника індексу щастя українців. Впродовж років загальна тенденція динаміки зміни індексу
демонструє неухильний тренд падіння починаючи з 2014 р. [3]. Для українців досить
неоднозначний відбувся вплив, так як індекс щастя суттєво коливався (рис. 1 [2, 4]).
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Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто В. зазначає,
що рівень щастя являє собою комплексну величину, бо на його думку на щастя та задоволеність
життям впливає не тільки рівень забезпеченості, а також рівень запитів особистості наявних у
загальному просторі населення країни. Відповідно рівень щастя варто розглядати як
відношення забезпеченості відповідному рівню запитів [3]. Якщо рівень домагань низький, то
люди мають бути щасливими і при низькому рівні забезпеченості, і навпаки, зростання рівня
запитів знижує рівень щастя. Такий підхід до визначення рівня щастя пояснює причину того,
що в деяких країнах відсутній взаємозв‘язок з рівнем багатства та економічного розвитку
країни, бо також в означених країнах низький рівень розвитку публічного адміністрування та
загалом переліку потреб та запитів, що поступають від суспільства як обов‘язкова необхідність,
що мають бути задоволені. Саме тому в деяких бідних країнах за відповідним рейтингом
показника рівень щастя може бути вищим, ніж у деяких багатих країнах.
Тож для визначення переліку факторів, що впливають на рівень сприйняття щастя
українцями доцільно звертати увагу на перелік ознак, які дозволяють визначити загальне
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значення сутності щастя. Так, варто враховувати вплив внутрішнього локального відчуття
щастя, також ваговим чинником є економічне становище респондентів. Наприклад, відчуття
щастя українців [5], яке зафіксовано майже на однаковому рівні з Вірменією, яка в 2020 р. вела
війну з Азербайджаном, що співставно із поточною ситуацією у країні. Також інформаційно
цікавим доцільно вважати розподіл індексу щастя за різними регіонами світу, який свідчить, що
ні ступінь економічного розвитку, ні регіон не впливають безпосередньо на сприйняття свого
життя людьми щасливим або нещасливим, так як почуття щастя – це внутрішнє відчуття
кожної людини або бажання відчувати себе щасливою або ні.
Передусім варто зазначити, що на перелічені ознаки значною мірою впливає так званий
інформаційний фоновий стан, а саме: яка інформація за сутністю найчастіше розповсюджується
та який підтекст та контекст несе (негативний чи позитивний); настрої у суспільстві які
розповсюджуються стосовно свобод та можливостей, так званих демократичний основ;
наявність різноманіття корумпованих схем у певних сферах суспільного розвитку.
Таким чином, доцільно припустити, що оскільки сприйняття рівня щастя є комплексним
явищем та зазвичай виражається у відповідних інтегральних показниках, то має суттєвий вплив
на змістовну складову публічного адміністрування. Так у демократично розвинутих та
економічно успішних країнах зазначаємо, що впродовж років показники рівня щастя
демонструють достатньо високі значення за рахунок впливу багатьох ознак, проте можливо
переважний вплив варто надавати рівню розвитку демократичних складових, інформаційного
забезпечення щодо фонових знань по відповідним аспектам життєвих суспільних сфер.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ

УПРАВЛІННЯ

МАМОНОВА В. В., д-р держ. упр., проф.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Незважаючи на майже п‘ятирічне (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27.09.2016 р. № 674) існування самостійної галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», її
понятійний апарат ще не до кінця відпрацьований, немає одностайності думок науковців і
фахівців навіть щодо термінів «публічне управління» та «публічне адміністрування».
У переважній більшості публікацій за даною тематикою здійснюється посилання на глосарій
Програми розвитку ООН (On-line Glossary on Governance and Public Administration), який свого
часу був розроблений Відділом з питань державних установ та цифрового уряду (DPIDG)
Департаменту економічних та соціальних питань ООН та містить базову термінологію з
Governance and Public Administration – визначення термінів, що не має зобов‘язуючої
юридичної сили, які найчастіше використовуються стосовно публічного управління та
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адміністрування в документах ООН та у роботі DPIDG. Зокрема, у ньому поняття «публічне
адміністрування» має два трактування: 1) як цілісний державний апарат (політика, правила,
процедури, системи, організаційні структури, персонал тощо), який фінансується за рахунок
державного бюджету і відповідає за управління і координацію роботи виконавчої гілки влади та
її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому
середовищі; 2) як управління та реалізація різних урядових заходів, що пов‘язані з виконанням
законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов‘язане з наданням публічних
послуг [6].
К. Л. Бугайчук доводить, що термін «публічне адміністрування» має розкриватися як
діяльність, яка пов‘язана із внутрішніми процесами вироблення управлінських рішень,
плануванням та координацією роботи органів публічного управління, організацією їх
інформаційного, кадрового, документального забезпечення, питаннями побудови оптимальної
організаційної структури, раціональним розподілом повноважень між виконавцями тощо [1].
Р. С. Мельник аналізує зміст категорії «публічне управління» крізь призму принципу
розподілу влади і наголошує, що публічне управління проявляється лише у зовнішніх
відносинах органів виконавчої влади з іншими органами публічної влади, а також приватними
особами [3].
О. Ю. Оболенський визначає публічне управління як практичний, організуючий і
регулюючий вплив держави на життєдіяльність суспільства, «опираючись на владну силу», а
адміністрування вважає прерогативою виконавчих органів влади або чиновника (особи, яка
перебуває на класифікаційній державній службі, обіймає відповідальну посаду, а не звичайний
державний службовець) [4].
У термінологічному словнику з публічного управління (видання 2018 р.) надаються такі
визначення:
– публічне управління – «діяльність органів державного управління, органів місцевого
самоврядування, представників приватного сектору та інститутів громадянського суспільства в
межах визначених законом повноважень і функціональних обов‘язків (планування, організації,
керівництва, координації та контролю) щодо формування та реалізації управлінських рішень
суспільного значення, політики розвитку держави та її адміністративно-територіальних
одиниць» [5, с. 144];
– публічне адміністрування – «вид організаційно-розпорядчої діяльності державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, спрямованої на підготовку та
впровадження публічно-управлінських рішень, управління персоналом, надання публічних
послуг» [5, с. 142].
Уточнимо змістовну сутність цих термінів. Публічне управління є не просто діяльністю, а
цілеспрямованою взаємодією суб‘єктів і об‘єктів, яка здійснюється шляхом реалізації певних
функцій. Так, у сфері місцевого самоврядування функціями є самостійні напрямки діяльності
суб‘єктів місцевого самоврядування, через реалізацію яких здійснюється виконання
поставлених завдань задля визначених цілей щодо забезпечення життєдіяльності громади та її
розвитку. Такі функції конкретизуються у вигляді повноважень, закріплених законодавством,
та можуть бути класифіковані за різними ознаками: 1) за сутністю процесу управління –
планування, організація, мотивація, контроль (основні функції управління за А. Файолем); 2) за
формою діяльності – нормотворчі, установчі, організаційно-розпорядчі, забезпечуючі,
наглядове-оцінювальні, консультативно-дорадчі; 3) за сферами життєдіяльності – політичні,
економічні, соціальні, гуманітарні, екологічні та ін.; 4) за суб‘єктами управління – функції
територіальної громади, представницьких і виконавчих органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, органів самоорганізації населення, асоціацій органів місцевого
самоврядування тощо [5, с. 190].
Більшість науковців та фахівців вважають публічне адміністрування складовою частиною
публічного управління, з чим погоджуємося та визначимо місце адміністрування у системі
публічного управління.
Публічне адміністрування як організаційно-розпорядчу діяльність виконують:
- органи виконавчої влади – підготовка і реалізація рішень Верховної Ради України та
розпоряджень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих
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органів виконавчої влади (перш за все, місцевих державних адміністрацій), провадження
власної розпорядчої діяльності в межах повноважень, встановлених законодавством тощо;
- виконавчі органи місцевого самоврядування – організація виконання рішень відповідної
місцевої ради, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, самостійний
розгляд та вирішення питань, віднесених законодавством до їх відання), а також посадові особи
місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські голови, голови обласних і районних рад,
старости населених пунктів об‘єднаних територіальних громад.
Такі види діяльності окремих категорій суб‘єктів публічного управління, а також їх
діяльність щодо управління організацією-органом управління (менеджмент організації)
відносимо до публічного адміністрування [2].
Саме в управлінні економічним і соціальним розвитком громад і територій виокремлюється
роль виконавчих органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади як
органів публічного адміністрування: вони організують спочатку розроблення, а потім і
виконування відповідних стратегій, програм і проєктів, а також можуть залучати на договірних
засадах до їх реалізації суб‘єктів господарювання усіх форм власності, розташованих на
території громади (району, регіону), та громадські організації. Окрім того, вони здійснюють
низку заходів щодо реалізації державної регіональної політики. Тобто виконавчі органи
місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади фактично адмініструють усі
програмні заходи і проєкти, які включено до плану реалізації стратегії економічного і
соціального розвитку громади чи регіону.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
МИРОШНИЧЕНКО А. Ю., студентка магістратури
ГАЙДУЧЕНКО С. О., д-р наук з держ. упр., проф.; науковий керівник

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Нормативно-правове забезпечення є найважливішою складовою розвитку сільських
територій в умовах реформи децентралізації. Сучасна нормативно-правова база має низку
недоліків, зокрема, представники Національного інституту стратегічних досліджень уважають,
що нормативно-правове поле, яке є основою для регулювання розвитку сільських територій у
межах регіональної політики, містить незначну частку законів як нормативних актів найвищої
юридичної сили [1]. В юридичному аспекті у цій сфері переважають підзаконні нормативноправові акти, а це зумовлює певну нестабільність у регулюванні питань розвитку сільських
територій порушуючи норму важливості – Конституція – закон – підзаконний акт. Самі ж
закони у цій сфері займають не більше 2% у цьому напрямку.
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Специфічні умови та індивідуальні можливості для розвитку кожного села та урахування їх
для планування та забезпечення сталого та ефективного розвитку таких територій, доцільним є:
вдосконалення законодавства, що стосується планування та прогнозування соціальноекономічного розвитку; вдосконалення законодавства, що стосується фінансового забезпечення
діяльності ОМС; чітке розмежування та впорядкування функцій та повноважень органів
місцевого самоврядування та органів державної влади; активізація мешканців та підприємців та
залучення їх до прийняття рішень, розроблення програм та стратегій розвитку відповідних
територій, а також їх безпосередня участь у реалізації цих програм, зокрема, у фінансуванні.
За умови вибору євроінтеграційного вектору розвитку економіки України підходи до
управління, спосіб їх фактичного здійснення, громадський контроль за процесами розвитку
сільських територій зобов‘язані бути реформовані відповідно до європейських норм прозорості,
відповідальності, ефективності, максимізації суспільного ефекту. Це дасть можливість
використовувати наявні можливості у повній мірі, реформувати економіку села та покращити
соціальні умови життєдіяльності сільського населення, а не лише декларувати сприяння цим
процесам [2].
Кожна громада розробляє Стратегії розвитку на 5-7 років, а також план соціальноекономічного розвитку - на 2-3 роки, в які закладає важливі стратегічні та оперативні цілі. Вони
розроблюються з урахуванням економічного потенціалу громади на усіх напрямках. Перед
розробкою стратегічних документів проводиться аналіз сучасного стану сільських територій,
досліджується проблематика та тенденції розвитку в умовах децентралізації, а також вплив
системоутворюючих факторів на розвиток територій. Залежно від визначення правильності та
об‘єктивності наявних потенціальних можливостей розвитку залежить, на скільки громада буде
спроможною та успішною. Часто, за приклад успішного впровадження реформ у сільській
місцевості є Польща, завдяки участі в програмах та проектах, за ним їдуть наші представники
органів місцевого самоврядування. Це дає змогу зрозуміти та посилити потенціал громади,
побачити власні перспективи розвитку сільської території. Важливою складовою сьогодення є
цифровий розвиток сільських територій та країни в цілому, а також розробка та впровадження
інноваційних технологій в управління їх соціально-економічним розвитком: створюються
системи надання послуг, реєстри територіальних громад, системи управління громадою тощо.
Необхідними умовами розвитку сільських територій в Україні повинно стати: підвищення
рівня інфраструктури; створення сприятливих умов для формування економічно стабільних
сільських родин; зменшення кількості селян, що задіяні у сільському господарстві, через
залучення їх до інших форм залучення, зокрема, надання послуг на території; сприяння
розвитку сільського підприємництва та розвитку сільського туризму; підтримка з боку
районних і обласних структур; формування спроможної територіальної громади; пошук джерел
фінансування, зокрема, пошук інвесторів на місцях, а також залучення власних коштів [2].
Селяни мають бути рушійною силою у розбудові сільської місцевості.
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
В Україні в 2020 році розпочався другий етап децентралізації (старт реформи 2014 рік), що
означає передачу повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей –
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органам місцевого самоврядування, що представляють територіальні громади. Більшість
існуючих малочисельних місцевих рад об‘єдналися, стали спроможними перебрати на себе
більшість повноважень, належним чином використовувати ресурси і нести відповідальність за
свої дії чи бездіяльність перед людьми та державою [1].
Серед повноважень, що перейшли від держави до об‘єднаних територіальних громад, є і
екологічний стан цих громад, а саме управління навколишнім середовищем та раціональним
використанням природних ресурсів: покращення обізнаності щодо обмежених природних
ресурсів та небезпеки для середовища проживання, поліпшення середовища проживання,
важливі природні ресурси зберегти для майбутніх поколінь.
Згідно з Концепцією реформування (від 1 квітня 2014 року) місцевого самоврядування
громади отримали право планувати розвиток території, вирішувати питання забудови
(відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію
будівель), благоустрою [2].
Відповідно до Концепції реформування системи державного нагляду у сфері охорони
довкілля, затвердженої в травні 2017 року, місцеві громади отримали право контролювати
зелені насадження, засмічення землі, полювання та боротьбу з браконьєрством, а також
охорону природно-заповідного фонду місцевого значення. Також на базі громад заплановано на
нових засадах організувати діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля – так званих
екологічних шерифів [3].
Охорона довкілля знаходиться у переліку повноважень органів місцевого самоврядування
обласного рівня.
На сьогоднішній день гостро стоять питання, що потребують первинної уваги як від органів
місцевого самоврядування, так і громадян, мешканців громад. Серед таких питань є:
водопостачання, водовідведення та скид стічних вод у відкриті водоймища, неправильне
поводження з твердими побутовими відходами.
Більшість населення України споживає воду з поверхневих джерел водопостачання, менш з
підземних джерел, та згідно статистичних даних більшість вод не відповідають санітарним
нормам якості питної води.
Це здебільшого говорить про те, що в поверхневі води потрапляє забруднення через
відсутність, або застарілість очисних споруд (як правило, експлуатаційний строк очисних
споруд 20-25 років), від промислових підприємств, комунальних підприємств,
сільськогосподарської діяльності, у підземні джерела водопостачання, не дотримання
санітарно-захисних зон водозабірних свердловин. І що далі ситуація з питною водою
ускладняється, та набуває масштабу.
Не є секретом, що територія України «потопає» у смітті. Сміття розташовується, як і на
організованих звалищах, так і на стихійних. Україна посідає останнє місце серед країн Європи
по поводженню з відходами. З 1 січня 2018 року, згідно Закону України «Про відходи»,
громадяни повинні сортувати сміття, але більшість мешканців громад навіть не чули про це, не
говорячи про сприяння умов для збору та сортування сміття, для подальшої переробки. Ми не
розуміємо, чи то не хочемо розуміти, що сміття це гроші. Адже тверді побутові відходи – це
альтернатива газу, вуглю. З харчових відходів
добувається біогаз. З господарським
управлінням зі сміттям, виграє не тільки екологія, але і громада поповнюється бюджетом, і це
дасть змогу з часом, стати енергонезалежною громадою.
Звісно реформа децентралізації дала можливість територіальним громадам вирішувати свої
поточні екологічні питання на місцевому рівні, до яких раніше «не доходили руки влади», але
чи зможуть громади це зробити без ушкоджень для бюджету, наприклад закрити обласну
лікарню чи тваринницький комплекс, бо вони не обладнані сучасними очисними спорудами,
зупинити видобування піску у кар‘єрі, бо пил забруднює атмосферне повітря, не давати
розорювати землі аграріям (один із найважливіших поповнювачів місцевого бюджету),
залишається поки що, не зрозумілим.
Очевидним фактом є і те, що не всі територіальні громади зможуть вирішувати екологічні
питання, за відсутністю достатнього бюджету. Тому раціонально та доцільно залучати до
громад інвестиції, використовувати ресурс ініціативної громади, співпраця з іншими
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громадами, участь у проектних грандах приведе до стабільності та спроможності об‘єднаних
територіальних громад.
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STATE-MANAGERIAL DECISIONS AS A FACTOR IN RAISING THE COUNTRY’S
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OKSANA OSTROHLIAD, Assistant,
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
For the implementation of qualitative socio-economic development of the country, it is necessary to
take advantage of high-quality state-managerial decisions, which will allow to achieve the goals.
In order to substantiate the directions of improving the process of qualitative adoption of
managerial decisions, it is necessary to pay attention to the very essence of the concept of "managerial
decision". To do this, consider the opinions of various scholars.
In the Western scientific literature there is a multivalued interpretation of the concept of "decision".
For example, M. X. Meskon, M. Albert, F. Hedouri [1] consider decisions as an alternative choice.
This definition is too simple and does not determine the features of the managerial decision.
J. K. Lafta considers managerial decision as a result of managerial activity, consisting of choosing
alternatives from many options and achieving a specific goal of management system [2]. That is, such
a definition is identical to the previous one with the difference that considers the decision of the
manager. P. Druker emphasizes that the solution represents the judgment and is the choice of an
optimal option from existing alternatives [3]. That is, this author agrees with the previous ones.
K. V. Fisunov indicates that the management decision is the result of an analysis, forecasting,
optimization, economic substantiation and choice of an alternative from a multitude of options to
achieve a specific goal of management system [4]. That is, in such a definition, attention is drawn not
only to the final result of the decision-making process, but also on the peculiarities of the process
itself.
As for domestic scientists, then there are the following views. S.V. Taraban defines managerial
decision as a choice of an alternative to the leader within his official authority and competence and
aimed at achieving the goals of the organization [5].
A. O. Degtoral believes that under management decision is understood as a "creative act of the
management subject, which determines which in this actual or projected industrial environment should
begin action to solve the problem that arose in the process of managed facility" [6]. That is, the
managerial decision is aimed at solving current production problems, according to the approach of a
scientist.
S. I. Bashura considers the concept of "managerial decision" in a dynamic aspect and static aspects.
The author indicates that in a dynamic definition gives a reason to consider it equivalent to the notion
of "acceptance of a managerial decision". Determination of the concept of "managerial decision" in a
static aspect allows you to make a logical conclusion that coincides with the views of other scholars
considering managerial decision as a product [7].
V. M. Pruimak considers the adoption of managerial decisions as the determining process of
managerial activity, since it generates the activities of the organization and its individual employees.
Work on making managerial decisions requires managers of high level of competence, significant
costs, energy, experience [8].
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R. M. Shirshikov, adheres to a completely different opinion on this issue, believes that managerial
decision is a social norm developed and adopted in accordance with the established procedure and
implemented properly, which makes changes in legal relations. On the basis of this, any managerial
decision can also be characterized as an act of managerial action, a means of expression and a method
for regulating managerial relations in the specific historical conditions of the social environment. The
state-management decision is a consciously made by the subject of public administration Choosing a
purposeful impact on the social reality, which is accomplished in accordance with the established
procedure and fixed appropriately [9].
This definition is closest to finding out the essence of state-management decisions.
Thus, the state-management decision defines the further life of the state and society and are
accepted by the relevant bodies of state authorities of Ukraine within the limits of legally defined
competence.
The state-management decision leads to a choice of option, as a result of comprehensive use of
economic, organizational, legal, technical, informational, logical, mathematical, psychological aspects.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

ЕКОНОМІЧНИМ

ПАСТУХ К. В., канд. наук з держ. упр., доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
В Україні особлива увага приділяється управлінню економічним розвитком територій. Однак,
незважаючи на це, набувають актуальності економічні проблеми розвитку територій, що вказує на
доцільність знаходження інноваційних підходів до управління економічним розвитком територій.
В умовах стратегічних змін необхідним постає запровадження інноваційних технологій управління
економічним розвитком територій.
Інноваційні та науково-технічні зміни, вплив екзогенних глобальних та регіональних чинників,
зростання ринкової конкуренції муніципальних утворень вимагають від територіальних громад
реагувати на зміну соціально-економічних, суспільно-політичних, інших умов; розробляти і
реалізовувати політику розвитку муніципальних утворень [2, с.126].
В управлінні муніципальним розвитком посилюється значення таких якісних факторів, як:
 науково-технічний прогрес (посилення інноваційних процесів, які охоплюють асортимент
продукції, технології її виготовлення, технічні засоби виробництва);
 організація та управління господарством (забезпечення ефективної взаємодії факторів
виробництва);
 економне використання матеріальних ресурсів (сировини, палива і енергії, за рахунок
переробки вихідної сировини, впровадження маловідходних, безвідходних технологій) [2, с.288].
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Одними із інноваційних підходів до управління економічним розвитком територій в умовах
стратегічних змін може бути, наприклад, використання кращих практик прогнозування,
програмування та стратегічного планування економічного розвитку територій. Особливої
актуальності набуває модернізація технологій управління економічним розвитком територій.
Як відомо, у системі публічного управління економічним розвитком територій важливу роль
відіграє муніципальне управління, яке здійснюється органами місцевого самоврядування.
Запровадження інноваційних підходів та технологій муніципального управління зумовлює:
 обґрунтування найбільш ефективних варіантів поведінки в нестабільній ситуації, зумовленій
зміною внутрішніх та зовнішніх умов і чинників, специфікою розвитку окремих типів
муніципального управління;
 прогнозування і планування потреби в кадрах;
 розробка та реалізація стратегії [2].
Загальновідомо, що завдяки засобу муніципального управління – муніципальному менеджменту
– забезпечуються потреби й умови життєдіяльності населення, вирішуються важливі питання
місцевого значення, в тому числі й економічні.
Муніципальним менеджментом є якісно новий тип управління в муніципальних утвореннях,
який орієнтований на керований розвиток територіальної громади в умовах ринкових відносин і
конкуренції територій, на передові управлінські підходи щодо досягнення соціально-визначеного
результату з огляду на вигоди-витрати громади, партнерський стиль взаємовідносин влади, бізнесу
та громадян [1].
Застосування ідеології та методології сучасного менеджменту в публічному управлінні є
об‘єктивною тенденцією, відповіддю на вимоги демократизованого суспільства щодо підвищення
результативності та ефективності надання послуг і зміни стилю взаємовідносин між владою і
громадянами. На підставі застосування підходів менеджменту в місцевому самоврядуванні
реалізуються зміни, суть яких полягає в переході від традиційних моделей адміністрування,
базованих на цінностях і ментальності належного виконання функцій до таких, де провідною є
орієнтація на досягнення соціально визначеного результату, людина розглядається як клієнт і
споживач послуг, а система управління оцінюється крізь призму її здатності задовольняти потреби
громадян [1].
Слід відмітити, що муніципальний менеджмент реалізується за допомогою інструментів, які в
сукупності становлять спеціальний економічний інструментарій, спрямований на ефективне
досягнення цілей розвитку муніципальних утворень, і формують його інструментальну підсистему.
До елементів спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту відносять:
стратегічне планування; муніципальний фінансовий менеджмент; муніципальну логістику;
муніципальний (локальний) маркетинг; проєктний менеджмент; кадровий менеджмент;
інформаційні технології; ризик-менеджмент; антикризове управління. Кожен з таких інструментів
реалізується за допомогою комплексу управлінських технологій [2]. Особливої актуальності в
умовах стратегічних змін набуває запровадження технологій муніципального менеджменту в
управлінні економічним розвитком територій.
На рис. 1 відображено технологічну мережу спеціального економічного інструментарію
управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня.
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Рис. 1. Технологічна мережа спеціального економічного інструментарію управління
економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [3]
Щодо концепції технологічного підходу до управління економічним розвитком територіальних
спільнот базового рівня, то вона ґрунтується на тому, що інструментарій муніципального
менеджменту є комплексною системою технологій реалізації економічних інструментів, яка
формує технологічну мережу. Економічні інструменти управління економічним розвитком
територіальних спільнот базового рівня знаходяться в тісному технологічному зв‘язку та
взаємозалежності [3].
Отже, вирішенню економічних проблем розвитку територій може сприяти знаходження та
запровадження інноваційних підходів та технологій управління економічним розвитком територій,
що потребує подальших наукових пошуків.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ МЕРЕЖЕВОГО
ПІДХОДУ
РОМАНЕНКО О. Б., ст. викл.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Мережі отримали широке визнання серед науковців та практиків як важлива форма
мультиорганізаційного врядування. Серед значних переваг мережевої координації як у
публічному, так і в приватному секторах, – підвищена здатність до організаційного навчання,
більш ефективне використання ресурсів, розширення можливостей щодо планування та
вирішення складних проблем, зростання конкурентоспроможності та більш якісні послуги для
клієнтів і замовників.
Поняття ―мережеве суспільство‖ стосовно суспільства в цілому було введене М.Кастельсом,
професором Каліфорнійського університету і директором Інституту досліджень країн Західної
Європи у його роботі ―Зародження мережевого суспільства‖. Визначення мережевого
суспільства М.Кастельса мало описовий характер: ―мережеве суспільство‖ – це специфічна
форма соціальної структури, що встановлюється емпіричними дослідженнями як
характеристики ―інформаційної епохи‖. Основний сенс теорії Кастельса [1-2] полягає в тому,
що зміна способів виробництва, впровадження виробничих відносин нового типу веде до зміни
і суспільних відносин. Відносини всередині суспільства і між суспільством та державою будуть
будуватися за новими принципами, які можуть бути названі мережевими.
Якщо раніше мережева організація була відображенням лише внутрішньої структури
управління, його змістом, то сьогодні вона стає свідомо впроваджуваною формою організації
управління.
Політичні мережі позначені низкою характеристик, які відрізняють їх від інших форм
управлінської діяльності у сфері публічних потреб та інтересів, а саме:
1) вони являють собою таку структуру управління публічними справами, яка пов‘язує
державу та громадянське суспільство. Ця структура теоретично описується й аналізується як
безліч різноманітних державних, приватних, громадських організацій та установ, що мають
певний спільний інтерес;
2) політична мережа складається для вироблення угод у процесі обміну наявними в її
учасників ресурсами, що є свідченням існування взаємної зацікавленості акторів;
3) наявність спільного кооперативного інтересу;
4) відсутність ієрархії та існування горизонтальних відносин, оскільки всі учасники мережі
рівні з точки зору можливості формування спільного рішення;
5) мережа є договірною структурою, що складається з набору контрактів, які виникають на
основі узгоджених формальних і неформальних правил комунікації.
Важливим є той факт, що політична мережа передбачає існування особливої культури
консенсусу. Таким чином, можна стверджувати, що політична мережа є системою державних та
недержавних утворень у певній сфері політики, що взаємодіють між собою на основі ресурсної
залежності з метою досягнення загальної згоди щодо політичного питання, яке усіх цікавить, з
використанням формальних та неформальних норм [3].
Необхідно зауважити, що за такого підходу суттєво змінюється сутність держави як агента
політики, а саме: домінуюча ідея ролі держави та її інститутів у виробленні політики
замінюється ідеєю їх важливості як одного з акторів вироблення політичних рішень; на
противагу ідеї відносної незалежності держави в політиці, державні структури розглядаються
як пов‘язані з іншими агентами політики та змушені вступати в обмін з ними своїми ресурсами;
замість ідеї державного управління як ієрархічно організованої системи пропонується новий
тип управління – керівництво (governance).
Поняття ―governance‖ відображає зміни, якими характеризуються і стосунки цивільного
суспільства й органів публічної влади в нових умовах мережевого суспільства, і відносини
усередині організаційної структури держави. Вважається, що сформовані міжорганізаційні
мережі в системі нового публічного управління відрізняються від внутрішньоорганізаційних
мереж у системі бюрократичного управління.
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Системні суб‘єкти, залучені до мережевого врядування, можуть характеризуватися за
відношенням до соціальних груп, громадського сектору, позиціонуванням у центрі або на
периферії, спрямованістю підзвітності та відповідальності. За цього мережеві зв‘язки, що
встановлюються між такими суб‘єктами, враховують у себе обмін різними видами ресурсів,
можуть бути потужними та слабкими, формальними й неформальними, заснованими на
певному виді адміністративної влади та передбачати конкретний тип підзвітності. Широта
сітьової взаємодії охоплює різні інструменти політики, її операційні функції, проблеми та
галузі. Тому конфігурація мережі може бути різною – від внутрішньоурядових відносин до
державно-приватного партнерства [4].
Внутрішньоурядові мережі виникають у результаті потреби адекватної відповіді на
недосконалість формальної системи державного управління. В умовах відкритих та вільних
взаємодій державних службовців та державних структур неминуче виникають мережі, оскільки
сучасна система управління та прийняття рішень є складною та зачіпає багатоаспектні
проблеми. Загалом, навіть формальна структура прийняття рішень може бути спрямована в бік
сітьової взаємодії. Міждержавні мережі виникають в умовах глобалізації та регіоналізації
політики. Вони ще більш різноманітні та менш формалізовані. Структура політичних
можливостей тут визначається багатьма умовами внутрішнього та міжнародного плану.
Найбільш важливими з яких є – багатополярний світ, спроможність держав та недискримінація
в міжнародних відносинах. Особливо помітною при організації таких мереж є діяльність ООН
із формування низки платформ, таких як Демократичний фонд, Міжурядова науково-політична
платформа з біорізноманіття та екосистемних послуг тощо.
Коаліції зацікавлених груп – найбільш розповсюджена сітьова модель взаємодії, яка
будується на основі зростаючого впливу груп інтересів на державну політику. У цьому зв‘язку
потрібно наголосити на впливі громадських інтересів та соціальних мереж. Індивідуальні
інтереси включаються в соціальний процес за рахунок різного роду краундсорсингових
технологій, що дозволяють формувати канали донесення інтересів та проектів до тих, хто
приймає політичні рішення. Мережі, пов‘язані з субсистемами регуляції, виникають у відповідь
на передачу низки функцій самоорганізованим групам. Це стосується оцінки якості продукції
та послуг, акредитації, ліцензій тощо. Грантові та контрактні угоди виникають, коли держава на
основі контрактів та грантів передає функції з надання послуг некомерційним організаціям та
бізнесу. Функції платформ тут виконують державні та недержавні фонди.
І, нарешті, державно-приватне партнерство є відносно новим типом управлінських мереж.
Такий тип мережевого врядування можна визначити як стратегічні альянси між державою,
бізнесом та неприбутковим сектором, за яких ризик та влада розподілені між партнерськими
організаціями. Прикладом платформи тут є технологічні платформи, що поєднують державу,
бізнес, політиків, громадянське суспільство, наукову спільноту, економічні та промислові
кластери з метою вирішення суспільних завдань стратегічного типу (наприклад, будівництво
доріг, житлово-комунальне господарство, екологія тощо).
На думку К. Прована (K. Provan) та П. Кеніса (Р. Kenis), будь-які цілеорієнтовані мережі
повинні мати відповідну систему управління, завданнями якої є залучення учасників мережі до
колективних взаємодій, ідентифікація і вирішення конфліктних ситуацій, ефективний розподіл
ресурсів. Науковці виділяють три типи управління мережами:
1) мережеве самоуправління (англ. Participant-Governed Networks) – управління здійснюють
учасники мережі;
2) централізоване управління мережами (англ. Lead Organization–Governed Networks) –
управління здійснюється головною організацією мережі;
3) адміністративне управління мережами (англ. Network Administrative Organization) –
управління мережами здійснюється спеціально створеною адміністративною структурою [5].
Самоуправління (або партисипативне управління мережами) – є найбільш простою формою.
Управління в межах цієї моделі здійснюється або на основі формально затверджених зборів,
або більш неформально – за рахунок взаємодії найбільш впливових акторів мережі. У
крайньому випадку, такі мережі можуть бути високодецентралізованими, такими, що
включають усіх членів мережі в постійний процес взаємодії.
Централізована модель управління мережами передбачає концентрацію основних
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управлінських повноважень у одного члена мережі, що виконує функцію лідера. Організаціялідер забезпечує управління мережею та знижує витрати на досягнення мережевих завдань для
всіх учасників мережі, часто беручи управлінські видатки на себе. Організація-лідер часто
обирається самими членами мережі, які вважають цю модель управління ефективною. Але вона
може визначатися і ззовні, зовнішніми джерелами, що здійснюють ресурсне забезпечення
мережі. Адміністративне управління є третьою моделлю, що передбачає створення спеціальної
адміністративної структури, завданням якої є управління сітьовою активністю. Ця модель є
також централізованою, однак її відмінністю від мереж з організацією-лідером є те, що
адміністративна структура не має власних інтересів, окрім управління мережею, тобто не є
самостійним членом мережі як носій інтересу.
Адміністративне управління мережею встановлюється або безпосередньо самими членами
мережі, або за рахунок мандату, даного організатором мережі. Воно може складатися із
відносно невеликого штату або формувати певну більш або менш стійку структуру типу
управлінь, рад, що мають свій офіс.
Формально політичні рішення приймаються органами державної влади в межах делегованих
їм повноважень, однак сам факт прийняття рішень передбачає наявність сітьового обговорення,
згоди та підтримки. У цьому стосунку основним питанням мережевого врядування стає роль
держави та державних інститутів. Володіючи значними матеріальними, організаційними,
владними ресурсами, держава в мережевому врядуванні виконує дві найважливіші функції:
підтримує стійку взаємодію між учасниками мережі та залучає різних системних суб‘єктів до
участі в публічному управлінні. Підтримка стійких взаємодій означає збереження асоціацій
громадян та їхніх груп інтересів у суспільстві або певній сфері публічної політики. Залучення
до публічного управління є важливою функцією держави, орієнтованою на активізацію участі
громадян та їх об‘єднань у вирішенні суспільних проблем та прийнятті справедливих рішень,
що спрямовано проти узурпації публічної сфери будь-якою однією групою приватних інтересів.
Таким чином, побудова системи публічного управління на засадах теорії політичних мереж
вирішить проблему її керованості, підвищуючи легітимність, відповідальність та чутливість
системи в умовах зовнішньої невизначеності.
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ПРOЦEС ФOРМУВAННЯ ТA РEAЛІЗAЦІЇ СТРAТEГІЧНИХ НAПРЯМІВ СOЦІAЛЬНOEКOНOМІЧНOГO РOЗВИТКУ КРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
СВАРИЦЕВИЧ Ю. О., студентка
ОСТРОГЛЯД О. Г., асистент; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Упрaвління сoціaльнo-eкoнoмічним рoзвиткoм країни бaзується нa прoгнoзних oцінкaх,
мoнітoрингoвих дoсліджeннях, ширoкoму викoристaнні дoсягнeнь прaвoвoї інфoрмaтики й
зaсoбів oбчислювaльнoї тeхніки, нa кoнцeптуaльнoму сприйнятті життя як єдинoгo сoціaльнoгo
oргaнізму. Дo тoгo ж кoнцeптуaльний, систeмний підхід при вирішeнні oснoвних гoспoдaрських
прoблeм країни в умoвaх ринкoвoї сoціaльнo oрієнтoвaнoї eкoнoміки зрoстaє. Цeй підхід
бaзується нa пoєднaнні низки oблaстeй нaукoвoгo знaння, прaктичних нaпрaцювaнь,
eвристичних здaтнoстeй і містить нe лишe зaяви прo нaміри, aлe й пoглиблeну систeму
нaукoвих принципів і мeтoдів дoсліджeння й діяльнoсті.
Стрaтeгічнe плaнувaння рoзвитку держави бaзується нa тaких кoнцeпціях і тeoріях:
кoнцeпціях стaлoгo рoзвитку тa eкoнoмічнoї бeзпeки; тeoріях клaстeризaції eкoнoміки,
кoнвeргeнтнo-дивeргeнтнoгo рoзвитку тeритoрій, вибoру сцeнaріїв рoзвитку, систeмнoї
динaміки тa прoстoрoвo-тeритoріaльній тeoрії «цeнтр-пeрифeрія». Всі вoни мaють відпoвідний
інструмeнтaрій дoсліджeння тa свoє признaчeння.
Рeaлізaція стрaтeгічнoгo цільoвoгo підхoду дoзвoлилa визнaчити пріoритeтні нaпрями
рoзвитку країни – зaбeзпeчeння кoмплeкснoсті eкoнoмічнoгo рoзвитку, кoмпaктнoсті
тeритoріaльнoгo рoзвитку, підвищeння кoмфoртнoсті сeрeдoвищa життєдіяльнoсті тa
пoкрaщeння якoсті життя нaсeлeння.
Дaлі рoзрoбляються oснoвні сцeнaрії рoзвитку. Як прaвилo, цe інeрційний, стaндaртний тa
інтeнсивний сцeнaрії сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку країни.
Таким чином, із впровадженням реформи з децентралізації, розширенням повноважень
об‘єднаних територіальних громад (ОТГ) помітно зросла потреба у відповідному кадровому
забезпеченні. У зв‘язку з потребою в кадрах розпочато активізацію заходів щодо кадрового
забезпечення функціонування ОТГ.
Процеси децентралізації влади, змін територіального устрою, реформування місцевого
самоврядування, модернізації служби в органах місцевого самоврядування ставлять нові
вимоги до професійних якостей голів територіальних громад. У кожному регіоні створено
обласні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. У цих центрах новообрані
сільські, селищні, міські голови ОТГ отримують можливість підвищувати свою професійну
компетентність у рамках проведених семінарів за професійною програмою посадових осіб
органів місцевого самоврядування.
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Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Анотація: В даних тезах розглянуто основні підходи до оптимізації впровадження
професійного досвіду працівників 45+ в державній організації.
Постановка проблеми. Скорочення чисельності населення працездатного віку при відносно
стабільній потребі в робочій силі, збереження рівня безробіття при недостатньо високих темпах
зростання продуктивності праці змушують приділяти увагу працівникам середнього віку.
Наявність невирішених задач у галузі управління працівниками середнього віку та наявність
нагальної потреби в їх розв‘язанні обумовлюють актуальність цього дослідження.
Мета. Дослідження теоретичних та прикладних аспектів управління працівниками
середнього віку.
Викладення основного матеріалу. Нормативне регулювання збільшення віку при виході на
пенсію та старіння робочої сили створюють для організацій безпрецедентні виклики та
пропонують невикористані можливості. Традиційні уявлення про те, що навчання закінчується
у 20 років, кар‘єрне сходження – в 40 років, а робота – у 60, потребують перегляду та
оновлення. Переваги надаються тим державним організаціям, які здатні мінімізувати
стереотипне мислення управлінців та працівників, з метою оптимізації використання
професіоналізму співробітників «срібного віку» як унікального активу. Ті державні організації,
які не здатні оптимізувати впровадження сучасних технологій, зіштовхнуться із безліччю
проблем щодо виконання своїх зобов‘язань та дефіцитом професійних навичок.
Роботодавці стали частіше наймати співробітників старше 45 років тому що вони
продуктивніші і більш помірковані у вимогах, ніж менш досвідчена, але амбітна молодь.
Люди вікового цензу 45+ – це важлива ланка суспільства, тому було б помилкою ігнорувати
їх досвід та професійні знання. Економічні та соціальні результати зайнятості працівників
«срібного віку» залежать від відповідності обраних управлінських підходів до управління
працею, регулювання зайнятості згідно особливостей даної категорії працівників. Управління
працею має бути орієнтоване на максимальну реалізацію сильних сторін працівників «срібного
віку», компенсацію негативних, формування сприятливих умов для розширення сфери
зайнятості.
Трудові ресурси людей 45+ необхідно актуалізувати для більш повного задоволення як
особистих, так і суспільних потреб, на основі взаємовигідних рішень для працівника,
роботодавця і суспільства. Проте, для цього потрібно створити відповідні умови, інструменти,
форми розвитку трудової активності людей, їх залучення в сферу зайнятості.
Працівник середнього віку може виступати в ролі наставника, передаючи молодим здобутий
досвід. Залежно від сфери діяльності від 23 до 42 % американських компаній використовують
цей інструмент для утримання цінних кадрів.
Можливість навчання інших співробітників. Працівники середнього віку можуть залучатися
в якості викладачів і наставників, що сприятиме задоволенню їх потреби у визнанні.
Пенсіонерів інтелектуальних професій можна задіяти на позиціях консультантів, експертів,
координаторів. Їм можна доручати перевіряти якість роботи інших співробітників – вичитувати
листи і документи на предмет помилок, звіряти аналітичні звіти, координувати роботу відділів.
Наразі багатий досвід відіграє важливу роль при працевлаштуванні, коли роботодавці змушені
економити на навчанні та перенавчанні персоналу і воліють, щоб працівник відразу приступив
до виконання робочого функціоналу.
Не менш важлива включеність, вкоріненість співробітників в соціальну структуру
(згуртовані, гармонійні відносини, коли життєві шляхи окремих людей невіддільні від
життєвого шляху). Для утримання працівників «срібного віку» можливо їх залучення до
групової роботи, організацію дозвілля і корпоративних заходів, що сприятиме зміцненню
зв‘язків між старшими і молодими працівниками.
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Важливою проблемою в утриманні працівників є боротьба зі стереотипами і негативними
упередженнями в їх ставленні. Незважаючи на те, що вікові співробітники відрізняються
лояльністю, надійністю, сильною трудовою етикою, багато керівників вважають їх менш
творчими, чинять опір змінам та зазнають труднощів в оволодінні новими навичками, зокрема
цифровими та інформаційними.
Формування організаційної культури, в якій цінуються вікові співробітники, відбувається за
допомогою: визнання їх заслуг, демонстрації успіхів на всіх рівнях організації; подолання
стереотипів в практиці менеджменту. Вміння управляти неоднорідною аудиторією
(колективом) націлене на визнання цінності гетерогенності в організації, надання рівних
можливостей усім співробітникам незалежно від раси, національності, статі, релігії, віку з
метою забезпечення демократичної, робочої атмосфери, максимальної реалізації потенціалу
кожного співробітника зокрема, і організації в цілому.
Для формування зайнятості необхідно вдосконалення організаційно-методичного механізму
управління, основними елементами якого повинні стати адекватні цілі і показники, структура
управління, з наявністю суб‘єктів, що представляють інтереси працівників середнього віку, а
також відповідний методичний інструментарій. В існуючій системі регулювання ринку праці
відсутній ряд елементів. Зокрема, є необхідною розробка нової системи цілей, яка
враховуватиме
кількісний і якісний аспекти зайнятості працівників «срібного віку»,
управлінських показників. В якості основи для визначення цілей доцільно використовувати
якісні характеристики зайнятості. При цьому показники, що характеризують зайнятість, можуть
або безпосередньо асоціюватися з певними цілями, або виступати для них ключовими
факторами успіху.
Система і методи управління професійної діяльності працівників «срібного віку» повинні
ускладнюватися, диференціюватися відповідно до об‘єктивних особливостей даної категорії
громадян у трудовій сфері, що дозволяє працівникам і роботодавцям адаптуватися до потреб
один одного.
Тенденція все більшого залучення працівників середнього віку до трудових відносин
потребує змін в чинному законодавстві. Наразі затверджено Стратегію державної політики з
питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року та здійснюються
заходи щодо її реалізації. Серед пріоритетів спільної діяльності держави та організацій –
поліпшення умов для самореалізації громадян та їх участі у процесах розвитку суспільства.
Висновки. Управління працівниками середнього віку набуває з кожним роком все більшої
значущості у зв‘язку зі старінням населення України та масовою трудовою міграцією.
Чисельність даної категорії працівників буде зростати, особливо, в державних організаціях. Це
потребує державної підтримки, яка полягає в запровадженні інструментів стратегічного
управління персоналом та застосуванні заходів адаптації до наслідків старіння на
підприємствах. Також, є нагальна потреба в державному фінансуванні наукових досліджень та
створенню навчальних програм для осіб категорії 45+. Якщо до ключових переваг осіб
середнього віку, а саме професійного та життєвого досвіду, додати сучасні цифрові навички та
компетенції, конкурентоспроможність осіб даної категорії зростатиме в рази та все більш
приваблюватиме увагу роботодавців.
Список використаних джерел
1. Балабанова Л. В. (2010) Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах
ринкової економіки. Донецьк: Дон НУЕТ. 238 с.
2. Кірнос І. О. (2018) Продовження роботи в похилому віці: продовження роботи в старості:
стратегії адаптації робочих місць / Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса: Одеський
національний економічний університет. Вип. 2 (66). С. 148–161.
3. Кірнос І. О. (2018) Інструментарій стратегічного управління персоналом у контексті
старіння робочої сили. [Інструменти стратегічного управління персоналом у контексті старіння
робочої сили] Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний
університет імені В. О. Сухомлинського. Вип. 23. С. 402–409.
4. Никифоренко В. Х. (2014) Стратегічне управління людськими ресурсами. Одеса: Атлант.
209 с.
133

5. Сульженко Л. С. Управління працівниками «срібного віку» в державних організаціях.
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 4(89)‘2020. Серія
«Економіка». С. 124-133.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

ЯК

СКЛАДОВА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТАРАБАН С. В., канд. наук з держ. упр.
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
В сучасній економіці досягти помітного та порівняно швидкого успіху в технологічному, а
також соціально-економічному розвитку регіонів можна, як правило, лише шляхом
забезпечення високої ринкової конкурентоздатності виробничого сектора регіональної
економіки на основі його інноваційної, структурної й технологічної перебудови [1].
Процес інноваційного розвитку в Україні все більше характеризується зростанням ролі
регіональної складової, а регіональна інноваційна політика поступово стає важливим фактором
економічного та соціального розвитку країни.
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» державне регулювання
інноваційної діяльності здійснюється шляхом визначення і підтримки пріоритетних напрямів як
державного/галузевого, так і регіонального та місцевого рівня.
Регіони через формування і реалізацію регіональних і місцевих інноваційних програм мають
право самостійно займатися підтримкою та розвитком всіх видів інноваційної діяльності,
виділяти кошти зі своїх власних бюджетів на провадження науково-дослідницької діяльності та
на впровадження інновацій.
Крім того, регіони повинні захищати права та інтереси суб‘єктів інноваційної діяльності,
забезпечувати фінансову підтримку виконання інноваційних проектів, стимулювати комерційні
банки та інші фінансово-кредитні установи, що кредитують виконання інноваційних проектів;
підтримувати функціонування і розвиток сучасної інноваційної інфраструктури тощо [2].
Науково-технічний прогрес, визнаний в усьому світі найважливішим фактором економічного
розвитку, як у західний, так і у вітчизняній літературі пов‘язується з поняттям інноваційного
процесу. Це єдиний у своєму роді процес, який поєднує науку, техніку, економіку,
підприємництво та управління. Він потребує розробки технологій на основі нових ідей і
спрямований на їхню комерційну реалізацію за умови поєднання виробництва, обміну та
споживання.
Потреба в інноваціях сьогодні актуалізується більше, ніж будь-коли раніше. Це пов‘язано,
по-перше, з необхідністю відновлення економіки країн після світової фінансової кризи, а
інновації можуть стати ефективним засобом досягнення цієї мети, по-друге, із зміною способів
функціонування економіки і суспільства внаслідок сучасних технологічних трансформацій, які
докорінним образом змінюють процеси виробництва і будівництва, торгівлі і логістики,
навчання і накоплення знань і т. д.
Одним з напрямків розвитку національної інноваційної системи України є забезпечення
постійного підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на основі
технологічної модернізації національної економіки, рівня їх інноваційної активності,
впровадження нових продуктів, послуг, технологій, методів організації та управління
господарською діяльністю для покращення добробуту людини і забезпечення стабільного
економічного зростання.
Промисловці Харківщини певним чином впливають на стан сфери високотехнологічних
виробництв нашої країни, і спектр їх інноваційної діяльності достатньо широкий.
Впродовж 2019 року (за останніми даними Головного управління статистики у Харківській
області) у промисловості тим чи іншим видом інноваційної діяльності було зайнято
116 підприємств області або 27,1 % від обстежених промислових підприємств (по Україні –
15,8 %), впроваджували інновації – 25,9 % (по Україні – 13,8 %).
У 2019 році промисловими підприємствами області впроваджено 144 нових технологічних
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процеси, у тому числі 40 маловідходних, ресурсозберігаючих; 279 інноваційних видів
продукції, у тому числі 108 нових видів.
На інновації промислових підприємств було витрачено 672,1 млн.грн, з яких 48,4 % – на
виконання досліджень і розробок; 48,0 % – на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення, 3,6 % – на інші інноваційні витрати.
Підприємствами реалізовано інноваційної продукції на суму 3,6 млрд. грн. Питома вага
реалізованої інноваційної продукції становить 3,0 % в обсязі реалізованої продукції
промислових підприємств області (по Україні – 1,3 %) [3].
В Україні прийнято ряд законодавчих актів стосовно підтримки підприємництва та
впровадження інновацій. Це і Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Закон України «Про інноваційну діяльність», Закони України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва», «Про стимулювання розвитку регіонів».
Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» визначено
наступні стратегічні напрями на 2011-2021 роки:
- впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій;
- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетнокосмічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;
- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з‘єднання, створення
індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
- впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки [4].
Успішний розвиток регіонів та територіальних громад не можливий без активізації
інноваційно-інвестиційної діяльності, нарощення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в
економіку областей, міст, територіальних громад. Лише ефективне використання наявного
потенціалу та вміле залучення всіх можливих джерел інвестування (місцевий і державний
бюджет, інвестиції діючих компаній, залучення нових інвесторів, кредити банків та інші
позикові інструменти тощо) може гарантувати динамічний соціально-економічний розвиток
територій.
Інноваційна діяльність, яка здійснюється у будь-якому суспільстві і веде до створення
інноваційного продукту, що являє собою новітні досягнення в області техніки, технології,
організації і управління, не може відбуватись в економіці без здійснення інвестицій у
виробничий потенціал суспільства.
Процеси структурної перебудови, які відбуваються в Україні, не повинні обходити науковопромисловий потенціал регіонів. Саме тому стратегія інноваційного розвитку національної
економіки повинна включати розвиток кожного окремого регіону. Кожна область повинна мати
свої пріоритетні напрями розвитку відповідно до стану власної науково-промислової бази,
виходячи із потенціалу виробничих можливостей регіону, орієнтуючись на наявні ресурси та
ринкові потреби.
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Публічне управління та адміністрування (англ. public management and administration) — це
діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств,
установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і
тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного
виробництва і держави в цілому. Термін «публічне управління» вперше використовує
англійський державний службовець Десмонд Кілінг у 1972 р.:"Публічне управління — це
пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей
державної політики". І на сьогодні в Україні постає першочергове завдання саме віднайти
найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної
політики.
Головними внутрішніми проблемами сучасної України є вражаючі диспропорції у
перерозподілі матеріальних благ, монополізація політичного та економічного життя вузькими
групами беззмінних еліт. Остання призвела до злиття політики та економіки в єдине ціле.
Наслідок – корупція та неефективність забюрократизованої системи саме державного
управління. Становлення України як повноцінного конкурентоспроможного партнера у
світовому цивілізаційному та інформаційному просторі потребує наукового обґрунтування
засад публічного управління. Публічне управління – це управління, що здійснюється на основі
волевиявлення громади (колективу людей) та реалізується суб‘єктами, визначеними громадою,
для задоволення потреб і досягнення цілей громади як об‘єкту управління. І поруч з тим
виникає проблема у фальсифікації результатів волевиявлення громадян або у неможливості для
висування в органи державотворення грамотних фахівців через вже сформовану систему влади.
Задоволення потреб і досягнення цілей громади фактично означає функціонування та
розвиток колективу людей. Наукове формулювання категорії «публічне управління» включає
уточнення певних наукових понять, а саме: Публічне управління – здійснення сукупності
раціональних впливів на функціонування та розвиток колективу людей на основі програми
управління та інформації про поведінку та стан об‘єкта управління, спрямованих на підтримку,
поліпшення та розвиток об‘єкту управління для досягнення наперед визначеної сукупності
цілей. Суб‘єктом і одночасно об‘єктом управління є колектив людей – громада: це громада
села, селища, району, міста, країни, світове товариство, а також суб‘єкти громадянського
суспільства, у тому числі недержавні (у тому числі об‘єднані спільними інтересами) організації,
професійні, конфесійні, корпоративні та інші об‘єднання. Саме управлінською ланкою
суб‘єктів управління виступають органи публічного управління: інституції, обрані щляхом
прямих виборів та їх виконавчі структури; посадові та службові особи, обрані щляхом прямих
виборів; посадові та службові особи, призначені інституціями та їх виконавчі структури.
Визначальними серед суб‘єктів публічного управління є населення країни та групи інтересів.
Важливого наукового і практичного значення набуває розмежування понять публічне
управління та публічне адміністрування. Можна запропонувати, що публічне адміністрування –
це керування діяльністю апарату управління підприємством, установою чи організацією
неприватної форми власності, у тому числі органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, суб‘єкту громадянського суспільства. У країнах, де публічне управління є
органічною складовою суспільного буття, запроваджується широкий спектр методів
результативного та ефективного управління, зокрема стратегічного управління та стратегічного
планування, нового публічного менеджменту, політичного аналізу, програм вирішення
пріоритетних завдань, фінансового управління, державного аудиту, спрямовані на забезпечення
результативності та ефективності управління. З метою контролю діяльності структур влади в
Україні варто приділити увагу саме державному аудиту, залучаючи до роботи молодих та
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неупереджених фахівців з новим способом мислення, який робить неможливим корупційні
домовленості та будь-які незаконні дії.
Запровадження публічного управління як інституціональної системи управління
суспільством потребує пошуку нового змісту і форм взаємодії людини і громади, громади і
суспільства, суспільства і системи публічного управління, системи публічного управління і
держави, інституцій та інститутів механізму держави і людини. Необхідно зробити прозорими
механізми публічного управління та адміністрування. Це можливо лише за умови залучення до
роботи професіоналів у своїй справі (так само, як і в будь-якій іншій галузі суспільного життя,
на виробництві тощо). Визначення професійного рівня фахівців повинно відбуватися засобами
незалежного тестування (як приклад, визначення рейтингів знань випускників ЗОШ засобами
зовнішнього незалежного тестування). Хочеться зазначити, що в Україні за демократичними
гаслами та багатьма науковими обґрунтуваннями не залишається місця реальним діям та
справжнім результатам. Проєкти, під які виділяються великі бюджетні кошти, а насправді вони
є легальної схемою виводу коштів з бюджету, нелегальна зайнятість, несплата податків, «творчі
конкурси» для вступників до ВНЗ, отримання спочатку місця в дитячому садочку, пізніше –
отримання кращих оцінок в школі, прав водія, місця роботи, «штрафи в кишенях інспекторів»,
увагу медичних робітників, - ці теми знайомі кожному українцю сьогодення. Найбільші
одержувачі хабарів – поліція, охорона здоров‘я, система освіти. У 2020 році в Індексі
сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна зайняла 117-те
місце зі 180 країн, що досліджувалися, а у 2012 році міжнародна аудиторська компанія Ernst &
Young ставила Україну в трійку найбільш корумпованих країн світу разом з Колумбією та
Бразилією. Аналізуючи проблемні ситуації, можна зробити висновок, що в органи публічного
управління та адміністрування може обиратися лише та людина, яка
-працювала в галузі не менше 5 років
-добре знає, які проєкти корисні, а які лише потрібні для отримання коштів окремим
категоріям громадян,
-пройшла незалежне тестування та отримала найвищі результати.
.
Слід зазначити, що високоосвічене громадянське суспільство, ефективна економічна
система, – це не передумови, а наслідки і супутники демократизації суспільств, тому важливо
створити незалежну систему обрання посадовців, створити систему контролю дій державних
(та й виробничих) структур. У цьому контексті оновлення українського парламенту за рахунок
нових політичних сил принесе Україні значні позитивні зрушення в демократизації публічної
сфери та її складових. Формула успіху така: широка коаліція – демократизація – успішна
економіка – добробут населення. Потреба модернізувати організаційні структури і процедури,
які вони використовують, для того, щоб усі інституції публічної сфери працювали краще є
актуальною для України.
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На теперішній час державна політика України у сфері місцевого самоврядування
спрямована на подальше продовження проведення реформи децентралізації влади, яка
передбачає передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної
частини повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено
положення Європейської хартії місцевого самоврядування [3] та найкращі світові стандарти
суспільних відносин у цій сфері.
З огляду на це, видається необхідним та актуальним акцентувати увагу на ролі, яку відіграє
адміністративне управління в процесі державного та регіонального управління в Україні, а
також у ході наукового забезпечення і практичного втілення концепції адміністративної
реформи.
Існує декілька напрямків визначення сутності поняття адміністративного менеджменту, які
можна угрупувати наступним чином:
По-перше: Адміністративний менеджмент – це менеджмент в органах державної влади та
організаціях контролюючої та регулюючої сфери діяльності. Основними видами діяльності
державних установ є координація, розпорядництво, регулювання та контроль. Саме ці види
управлінської діяльності є суто адміністративними.
По-друге: Адміністративний менеджмент – це управління на вищому та середньому рівнях
будь-якого підприємства чи організації. Адміністрування як процес використовується
практично у всіх організаціях при реалізації будь-яких рішень тактичного та оперативного
характеру.
Адміністрація (лат. аdministratio – управління):
1) управлінська діяльність державних органів, організаційна діяльність у сфері управління;
2) органи виконавчої влади держави;
3) посадові особи, персонал, що керують установою, підприємством [1, с. 17].
Розгляд цих підходів дозволяє стверджувати, що адміністративний менеджмент має досить
складне визначення, а саме – це діяльність з управління всередині колективу підприємства,
установи, організації, державного органу, що спрямована на вирішення зовнішніх завдань,
створення в колективі найкращих умов для цього.
Зміст адміністративного менеджменту визначається складом функцій і процесів управління,
здійснюваних у ході підготовки і проведення адміністративного заходу. Доцільним в
адміністративному менеджменту є те, щоб всі функції були об‘єднані в єдиний, цілісний процес
і відображали основні стадії процесу адміністративного менеджменту.
Дієва система державного та регіонального управління є одним з основних факторів
конкурентоспроможності держави та передумовою поглиблення взаємовідносин між Україною
та ЄС.
У сучасних умовах перед країною стоїть важливе завдання щодо створення інноваційної
теорії і практики державного та регіонального управління, формування світогляду керівників
нової генерації, здатних мислити й діяти в умовах не тільки стабільного стану суспільства, але
вміти ухвалювати нестандартні рішення, ефективно використовувати наявні ресурси в
непередбачених умовах життєдіяльності. На вирішення цих питань спрямована Реформа
децентралізації в Україні, яка проходить в декілька етапів:
Результати 1 етапу (2014 - 2019 роки) – це формування законодавчого підґрунтя для
докорінної зміни системи влади та її територіальної основи на всіх рівнях.
Результати 2 етапу (2020-2021 роки) – Уряд затвердив новий адміністративнотериторіальний устрій базового рівня. 17 липня 2020 року Верховна Рада прийняла Постанову
№ 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». У результаті цього рішення усі 490 старих
районів ліквідовані, натомість утворені 136 нових районів (з них 17 районів знаходяться на
тимчасово окупованих територіях: 10 районів в АР Крим, 3 райони – в Донецькій області та 4
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райони - в Луганській області). Тож з 136 лише у 119 нових районах 25 жовтня 2020 року
пройшли перші місцеві вибори депутатів районних рад. Відповідно до розпоряджень Кабінету
Міністрів, після місцевих виборів в Україні буде 1469 територіальних громад, які
покриватимуть усю територію країни [2].
Повноваження, ресурси і відповідальність передаються від центральної влади на місця.
Таким чином, рушійною силою в економічному розвитку країні мають стати сильні заможні
громади.
Підсумовуючи, можна зазначити, що процес децентралізації, який на теперішній час триває в
Україні, потребує чіткого визначення інституційної спроможності для прийняття та реалізації
політичних рішень, впровадження законів задля реалізації реформи. А в регіонах із розвиненим
територіальним менеджментом соціально-економічні реформи набуватимуть
реального
розвитку.
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Державне управління відображає інституційні основи управління країною, відповідає
потребам суспільства, формує стійке економічне процвітання, соціальну згуртованість і
благополуччя людей. Інститути державного управління відіграють провідну роль у створенні
правильних стимулів, зниження невизначеності та забезпеченні процвітання в довгостроковій
перспективі. Деякі європейські країни послідовно робили свідомі зусилля по підвищенню
ефективності державного управління, але сучасна швидкість соціальних, технологічних і
економічних змін вимагає швидшої адаптації до нових реалій [1].
Процес європеїзації, який сьогодні активно обговорюється широким колом дослідників і
експертів, включає в себе моделі поведінки, при яких цінності, норми, правила і передовий
досвід ЄС приймається і продуктивно використовується в різних соціальних і часових
контекстах. На сьогодні спектр проявів європеїзації досить різносторонній: починаючи з
європеїзації як транснаціонального процесу, продовжуючи європеїзацією як інституційним
коригуванням вимог ЄС і переходячи до європеїзації як механізму противаги зазначеним
процесам. Європеїзація державного управління як частина загального процесу європеїзації
виступає результатом взаємодії із системним характером європейської політики, спрямованої
на реформування та розвиток державного сектора. Процес європеїзації державного управління,
який визначається і знаходиться під вирішальним впливом поглиблення європейської
інтеграції, впливає на загальний розвиток державного сектора, включаючи економіко-соціальні
аспекти.
З такої позиції можливі різноманітні варіанти визначення і використання європеїзації, а
саме: європеїзація як просторова концепція: в результаті розширення ЄС європейський
політичний простір збільшилася не тільки для нових держав-членів, а й для країн, що не
входять в ЄС, в результаті адаптації до приєднання. вимоги і / або схеми співпраці; європеїзація
як проект політичного об‘єднання: європеїзація як ступінь, в якій Європа стає більш
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об‘єднаною і більш сильною політичною одиницею; європеїзація як розвиток інститутів
наднаціонального (ЄС) рівня; європеїзація як проникнення наднаціональних інститутів в
національні системи управління, на яке ці національні системи по-різному реагують [2].
Реальність європейського будівництва визначає підхід до європеїзації державного
управління як процесу, структурованого на трьох рівнях: європейський рівень, що конкретно
відноситься до розвитку окремої системи управління, нового набору взаємодіючих структур і
процесів; національний рівень, що включає національні адміністрації, схильний до
безперервного процесу трансформації з різною швидкістю і інтенсивністю і пов‘язаний з
власною історією і традиціями, рівнем економічного і соціального розвитку тощо; регіональний
(інфраєвропейський) рівень, зміст якого визначається, з одного боку, відносно чіткими
траєкторіями соціального, економічного і культурного розвитку різних регіонів, злиттям
всередині країни і кордонів, а також, з іншого боку, європейською політикою регіонального
розвитку. Соціально-економічний вплив, у цьому випадку, характеризує наявність механізмів,
специфічних для європеїзації державного управління, таких як адміністративна конвергенція і
динаміка, а також деяких стандартів, що випливають із принципів Європейського
адміністративного простору (EAS) [3].
І тут ми маємо звернути увагу на те, що оцінку соціально-економічного впливу варто
розглядати в розрізі двох перспектив: (1) як частину системного процесу саморегулювання для
різних підсистем, з особливим акцентом на національній, для якої будуть представлені
порівняльні економічні та соціальні цінності, відповідні її цілям, в якісному і кількісному
вираженні; (2) як основу взаємодії систем державного управління з іншими підсистемами
суспільства, особливо з економічною і соціальною. Таким чином, оцінка соціальноекономічного впливу європеїзації державного управління буде інтегрована в глобальний
соціальний процес саморегулювання на національному, регіональному або наднаціональному
(європейському) рівні. Відповідно до перспектив зазначених підходів можна визначити і
оцінити ендогенний вплив, що описується, зокрема, ефективністю і продуктивністю, що
властиві системам державного управління, і екзогенний вплив, що описується розвитком на
економічному та / або соціальному рівні внаслідок трансформації, обумовленої процесом
європеїзації національних публічних адміністрацій. При цьому економіко-соціальні наслідки
європеїзації таких публічних адміністрацій мають оцінюватися за допомогою: кількісних і
якісних показників для визначення ступеня адміністративної та економічної конвергенції;
рамкових моделей для організаційного аналізу європеїзації представницьких інститутів в
національних, центральних або місцевих публічних адміністраціях; індикаторів та соціальноекономічних моделей для визначення витрат бюрократії і співвіднесення їх тенденцій з
економічними показниками; статистичних показників, що стосуються впливу меритократичних
критеріїв в розвитку державної служби на економічне зростання та ефективність державного
сектора.
Таким чином, європеїзація державного управління в нашій державі має на увазі, що процес
інтеграції в ЄС стає більш актуальним і важливим як фактор, що веде до адаптації і змін у
внутрішніх інституційних та адміністративних механізмах. Це відноситься до процесу, при
якому відбуваються зміни в результаті членства в ЄС або впливу на них політичних і
економічних інститутів співпраці. Ще один контекстуальний фактор – адаптація в результаті
взаємодії, оскільки країни, які зазнали високу ступінь взаємодії в рамках міжнародного
співробітництва, легше адаптуються до посилення інтеграції в Європу, ніж країни, які мають
слабкий міжнародний досвід. При цьому слід враховувати, що типова модель європеїзації
державного управління носить поступовий характер, а не є фундаментальним відхиленням від
існуючих домовленостей на національному рівні. Це означає, що ми повинні брати до уваги
«живі інститути» як всередині держав, так і між державами та ЄС, а не тільки формальні
правові механізми при вивченні впливу європеїзації на внутрішні механізми державного
управління [2]. Одним із наслідків цього є те, що ефект європеїзації державного управління
проявляється не тільки через вертикальну логіку через процес адаптації вниз від ЄС, але також
через горизонтальну логіку, що включає навчання і запозичення моделей через національну
призму. Щоб краще зрозуміти адаптацію національного державного управління до
європейських стандартів, варто дослідити складну взаємодію між формою аффілійованності,
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національними стратегіями і конкретними залежностями, які можна простежити в історії
державного управління кожної країни. Щоб отримати більш повне уявлення необхідно
доповнити перспективу ззовні більш відкритим підходом, що дозволяє удосконалити взаємодію
між національними і наднаціональними структурами державного управління через стабільні
періоди і фази зі значними адаптаціями до системи міжнародного публічного управління.
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ПЛАНУВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАДАХ
ХРИКОВ Є. М., докт. пед. наук, проф.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Децентралізація влади, розвиток місцевого самоврядування принципово змінили соціальну
ситуацію в країні. Зараз відбувається перерозподіл фінансових потоків, перерозподіл владних
повноважень між рівнями державного управління, наближення влади до громадян, створення
нових центрів впливу, підвищення прозорості, відкритості діяльності влади, зменшення ролі
центральної влади у вирішенні проблем життєдіяльності людей, підвищення активності
громадян тощо. Але ці процеси обумовлюють появу і певних загроз для подальшого розвитку.
Головна з них це поширення корупції, що пов‘язане з збільшенням фінансових ресурсів та
владних повноважень. За даними Всеукраїнського опитування 69 % жителів громад вважають
корупцію суттєвою проблемою, а 28 % – скоріше проблемою, ніж ні, і лише 3 % вказали, що
корупція є неважливою проблемою [1]. Деякі фахівці виокремлюють навіть загрозу
―неофеодалізації‖ громад та появі місцевих царьків [2].
Громадська організація ―Асоціація дослідників проблем управління‖ в межах проекту
―Взаємодія закладів вищої освіти та територіальних громад‖ провела аналіз антикорупційних
програм та планів громад. Аналіз сайтів територіальних громад дозволяє визначити наступні
особливості планування антикорупційної діяльності:
 розробка програм та планів громади здійснюють на основі року ―Методичних
рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів владиˮ НАЗК від 19 січня
2017 [3];
 не на всіх сайтах громади розміщено відповідні програми та плани, хоча їх розміщення є
обов‘язковим;
 програми та плани дублюють положення законодавчих, нормативних документів,
методичних рекомендацій, посадових обов‘язків та зовсім не відбивають особливості
корупційних ризиків певної громади, конкретних заходів з їх подолання;
 поширеною є практика, коли план декілька років не змінюється та передбачає постійний
термін виконання окремих пунктів, що свідчить про формальність таких планів та те, що їх
виконання не аналізують;
 автор методичних рекомендацій з підготовки антикорупційних програм мабуть не знайомі
з підходами до управління якістю, які передбачають постійну діагностику функціювання
певних процедур та неодноразове їх удосконалення. Від наявних методичних рекомендації
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більше шкоди чим користі, вони формалізували планування та антикорупційну діяльність
надали їй демонстраційного характеру. Тому варто порекомендувати НАЗК розробити новий
варіант методичних рекомендацій, які унеможливлять формалізацію процесу розробки
відповідних програм та планів;
 наведені факти свідчать про демонстраційний характер боротьба з корупцією в громадах
 отримані факти свідчать про те, що у залучених до подолання корупції в громадах, не
сформовані необхідні компетентності, вони не розрізняють відмінності програм, планів,
циклограм управління, не володіють методами аналізу корупційних ризиків та планування
антикорупційної діяльності. Все це свідчить про необхідність освіти з публічного управління
для працівників громад.
Для того щоб планувати антикорупційну діяльність ТГ треба чітко усвідомлювати головні
напрями роботи:
 розробка певних процедур, які унеможливлюють корупцію (надання послуг, прийняття
рішень, проведення моніторингу, запобігання конфлікту інтересів, вирішення питань розподілу
землі тощо);
 моніторинг стану корупції;
 підвищувати рівень обізнаності громадян та працівників, зміцнення громадянського та
владного розуміння основ антикорупційної політики, Законів України ―Про запобігання
корупції‖, «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення
громадян», планів та програм антикорупційної діяльності;
 забезпечення прозорості діяльності ТГ, щодо прийняття рішень, стану справ, планів
діяльності тощо;
 забезпечення належних матеріальних умов діяльності співробітників виконкому –
заробітна платня, меблі, комп‘ютерна техніка, програмне забезпечення, обладнання, папір
тощо;
 залучення громадян, учнів, експертів, громадських організацій, волонтерів до вирішення
проблем ТГ;
 запровадження інструментів підзвітності та громадського нагляду щодо запобігання
корупції в освіті, медицині та інших сферах;
 вивчення та запровадження досвіду запобігання корупції в ТГ;
 створення певних організаційної структури запобігання корупції в ТГ – інституту
вповноважених, громадських рад, тимчасових комісій;
 надавати комунальним підприємствам, установам, організаціям методичну допомогу з
питань запобігання корупції.
Розробникам антикорупційної програми треба ураховувати, що вона має окрім загальних
принципів та засад цієї діяльності передбачати реальний зміст діяльності, зазвичай, по трьом
рокам, на які вона розрахована.
Розробники плану мають чітко розуміти на які категорії громадян та працівників буде
спрямований план, чи треба включати в план заходи установ та організацій громади, хто буде
реалізовувати заплановані заходи, чи мотивовані виконавці до реалізації плану, чи сформовані
у них відповідні компетентності, за якими критеріями можна перевірити виконання плану, як
отримати необхідну інформацію щодо виконання плану, чи достатньо для оцінки факту
проведення тих чи інших заходів. Сам факт наявності плану не гарантує позитивних змін у
рівні корупції. Такі зміни залежать від якості плану та його реалізації.
Керівники громади мають розуміти, що головним результатом даної діяльності має бути
формування моральних якостей людей, які унеможливлюють корупцію, та зменшення її рівня.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ХУДАВЕРДІЄВА В. А., канд. екон. наук, доц.
Харківська державна зооветеринарна академія
Головне призначення держави в сучасних умовах, у формуванні внутрішніх і зовнішніх
економічних зв‘язків, що характеризуються ускладненням, глобалізацією людських відносин
полягає в регулюванні цих процесів і адаптації їх до динамічних змін в світовому розвитку.
Необхідність виконання державою певних функцій у сфері економіки не заперечує ніхто.
Проте, з питань: у яких пропорціях повинне поєднуватися державне і ринкове регулювання, і
які межі і напрями державного втручання, існує достатньо широкий спектр теоретичних
переконань і відповідних їм практичних підходів - від повного державного монополізму в
управлінні національним господарством, до крайнього економічного лібералізму, коли
затверджується, що ефективної може бути тільки економіка в умовах нічим не обмеженого
приватного підприємництва. Між цими крайніми варіантами є ряд проміжних, наприклад
китайський варіант поєднання ринкових і державних регуляторів, так зване соціально
орієнтоване ринкове господарство Австрії, шведська модель змішаної економіки і т.д.[1].
Різновид народного господарства, в якому існував високий ступінь державного монополізму,
існував в нашій країні на протязі ХХ ст. У його основі лежало всеосяжне директивне
планування, тобто централізоване рішення питань про те, в якій кількості і що виробляти, які
при цьому повинні бути використані ресурси, в якому об‘ємі витрачена праця і капітал, яка
повинна бути оплата праці, і т.д. Жорстка централізація створювала бюрократичні обмеження
розвитку [2].
Існують головні форми і методи втручання держави в економіку. Перш за все, важливо
розрізняти дві основні форми: пряме втручання через розширення державної власності на
матеріальні ресурси, законотворчість і управління виробничими підприємствами, і непряме
втручання за допомогою різних заходів економічної політики [3].
У всіх промислово розвинених країнах існує державний сектор економіки. Держава володіє
капіталами в найрізноманітніших формах, надає кредити, бере пайову участь, є власником
підприємств. Це робить державу власником частини суспільного капіталу. У всіх промислово
розвинених країнах становлення і розвиток державного сектора відбувалося практично в одних
і тих же галузях (вугільна та нафтогазова промисловість, електроенергетика, морський,
залізничний і повітряний транспорт, авіація і космонавтика, атомна енергетика і т.п.). Йдеться,
як правило, про галузі, де інвестиційні ресурси, тобто сукупність устаткування і машин,
необхідних для виробництва, мають особливо велике значення, і вартість їх велика [4].
Державне регулювання - це комплекс законодавчих, виконавчих і контролюючих функцій
держави, спрямованих на розвиток і гнучке пристосування соціально-економічних основ
суспільства до мінливих умов, а також процес щодо організації процесу економічного
відтворення, направлений на ефективне використання обмежених виробничих ресурсів для
задоволення потреб суспільства. Державні інститути повинні бути достатньо сильними і
дієвими, щоб справитися з підтримкою ефективного стану ринкового механізму, а це можливо
при регулюючих державних важелях, які доповнюють ринок і конкуренцію.
Державне регулювання забезпечує формування конкурентноздатнихгосподарських
організацій, здатних працювати на внутрішніх і світових ринках в умовах жорсткої конкуренції,
концентрувати ресурси на перспективних напрямах оновлення виробництва, підтримує
приватні ініціативи по освоєнню елементів сучасного і новітнього технологічного устроїв,
стимулюючи інноваційну активність.
Пряме втручання держави - це ухвалення законодавчих актів, покликаних упорядкувати і
розвивати відносини між всіма елементами ринкової системи.
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Залежно від мети втручання заходи економічної політики держави повинні бути направлені
на:
- стимулювання капіталовкладень і встановлення рівноваги
між заощадженнями і
інвестиціями;
- забезпечення повної зайнятості населення країни;
- стимулювання експорту і імпорту товарів, капіталів і робочої сили;
- регулювання цін в цілях їх стабілізації і визначення ціни на деякі специфічні товари;
- підтримку стійкого економічного зростання країни;
- перерозподіл доходів і інші цілі [4].
Для проведення цих різноманітних заходів держава вдається головним чином до фіскальної і
кредитно-грошової політики.
Кредитно-грошова політика є одним з головних інструментів державної політики у області
економіки. Грошово-кредитна політика – це сукупність державних заходів у області грошового
звернення і кредиту. Її головна мета – регулювання економічної ситуації шляхом дії на стан
кредиту і грошового звернення, зокрема, для активної боротьби з інфляцією [5].
Державне регулювання грошово-кредитної сфери може здійснюватися успішно, лише в тому
випадку, якщо держава через Національний банк України здатна впливати на масштаби і
характер діяльності приватних інститутів, оскільки в розвиненій ринковій економіці саме вони
є базою всієї грошово-кредитної системи. Це регулювання здійснюється в декількох
взаємозв‘язаних напрямах.
Державний контроль над банківською системою, має на меті, зміцнення ліквідності
фінансово-кредитних інститутів, тобто їх здібності своєчасно задовольняти вимоги вкладників
(перш за все за рахунок облікової /дисконтної політики), операцій на відкритому ринку,
встановлення норм обов‘язкових резервів. Ці ж заходи застосовуються державою для
регулювання грошової маси . Управління державним боргом є напрямом державного
регулювання в умовах хронічних бюджетних дефіцитів, які ведуть до зростання державної
заборгованості (зовнішньої і внутрішньої). При зростанні внутрішнього державного боргу різко
зростає вплив державного кредиту на ринок позикових капіталів. Для цього центральний банк
використовує різні методи управління державним боргом: купує або продає державні
зобов‘язання; змінює ціну облігацій, умови їх продажу; різними способами підвищує їх
привабливість для приватних інвесторів [5].
Регулювання об‘єму кредитних операцій і грошової емісії застосовується, перш за все, для
дії на господарську активність і боротьбу з інфляцією. Регулювання банківської ліквідності
робить вплив на структуру банківських позик і депозитів, величину грошової маси, рівень
ринкової норми відсотка. Регулювання державного боргу впливає на розподіл позикових
капіталів між приватним і державним секторами, рівень процентних ставок, структуру
банківських балансів, банківську ліквідність.
У всіх країнах світу державний борг і дефіцит бюджету є ключовими питаннями дискусій
про економічну політику уряду. У країнах з так званими ринками, що розвиваються, борги
завжди породжували серйозні фінансові кризи. Одним з складних питань економічної політики
в грошово-кредитній сфері є управління інфляцією. В світі майже немає країн, де б в другій
половині ХХ століття не існувала інфляція. Вона як би прийшла на зміну колишньої хвороби
ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам [3].
Антимонопольна діяльність держави є однією з найважливіших областей державного
втручання. Регулювання розвивається в двох напрямах. На тих небагатьох ринках, де
конкуренційні умови перешкоджають ефективному функціонуванню галузі, тобто в так званих
природних монополіях, державою створюються суспільні регулюючі органи, для контролю за
їх економічною поведінкою. На більшості інших ринків, де монополія не стала необхідністю,
суспільний контроль прийняв форму антимонопольного законодавства [4].
Іншим видом контролю є антимонопольні закони. Ця форма контролю має багату історію.
Велика кількість антимонопольних законів і різних уточнень до них доводять надзвичайну
важливість цих законів для суспільства. Дійсно, безконтрольна монопольна влада може
принести істотні збитки суспільству застосуванням нечесної конкуренції, що спричинить
банкрутство дрібних виробників, призведе до незадоволеності споживачів високими цінами, а
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нерідко і поганою якістю товарів, відставання в науково-технічному прогресі і багато інших
негативних наслідків. Але, з іншого боку, антимонопольні закони не повинні карати крупних
виробників, що не використовують незаконних методів конкурентної боротьби. Якщо цю умову
не буде виконано, то у підприємців значно скоротяться стимули робити своє підприємство
сильнішим і випускати більше продукції [6].
Держава повинна, перш за все, піклуватися про підтримку ринкової конкуренції,
запобігаючи монополізації. Досвід всіх розвинених країн демонструє, що бізнес самостійно не в
змозі проводити структурні реформи, вирівнювати економічні і соціальні відмінності,
диспропорції і перекоси, знаходити баланс між приватними і суспільними інтересами,
природними і новостворюваними перевагами національного виробництва. Уряд повинен
проводити гнучку політику, яка б поєднувала ринкові механізми і державне регулювання у
сфері виробництва, накопичення капіталу, інвестиційної політики, тобто на всіх життєво
важливих напрямках розвитку держави.
Різноманіття завдань, які стоять перед державою в ринковій економіці, можна виразити
через виконувані державою економічні функції. До них відносяться: по-перше, це створення
правової основи для ухвалення економічних рішень, держава розробляє і приймає закони,
регулюючі підприємницьку діяльність, певні права і обов‘язки громадян;
по-друге, це стабілізація економіки, тобто уряд використовує бюджетно-податкову і
кредитно-грошову політику для подолання спаду виробництва, для згладжування інфляції,
зниження безробіття, підтримки стабільного рівня цін і національної валюти;
по-третє, це соціально-орієнтований розподіл ресурсів, держава організує виробництво
товарів і послуг, яким не займається приватний сектор. Також створюються умови для розвитку
сільського господарства, зв‘язку, транспорту, визначаються витрати на оборону, на науку,
формуються програми розвитку освіти, охорони здоров‘я і т. д.;
вчетверте, це забезпечення соціального захисту і соціальної гарантії. Держава повинна
гарантувати мінімум заробітної плати, пенсії за віком, інвалідності, виплати по безробіттю,
різні види соціальної допомоги і т. ін.[7]. У реальній дійсності всі функції взаємопов‘язані між
собою і в комплексі впливають на економічну ситуацію країни.
Економічна політика держави є одним з найважливіших понять економічної теорії і
необхідним інструментом макроекономічного регулювання.
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СЕКЦІЯ 3
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ТА
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН З ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВИ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
АЛЕКСАНДРОВА С. А., канд. пед. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Найважливішим активом підприємства готельного господарства є персонал, від трудової
активності якого значною мірою залежить конкурентоспроможність суб‘єкту господарювання.
Кожен працівник - це неповторна, унікальна особистість, яка наділена притаманними лише їй
рисами, має особисті інтереси, потреби, цілі, по-різному реагує на вплив зовнішнього
середовища, має здатність до постійного самовдосконалення та розвитку. Важливим завданням
менеджменту є спонукання працівників до більш повної реалізації їх потенціалу, постійного
професійного й особистісного росту.
З цією метою доцільно забезпечити встановлення партнерських взаємин підприємства і
працівника, базуючись на їх спільних інтересах і взаємовигідних умовах діяльності.
Партнерство – це оптимальний варіант стосунків рівноправних суб‘єктів, які прагнуть до
формування єдиної позиції з певних питань та організації спільних дій [1]. Партнерські відносини
варто розглядати як сукупність різних видів відносин на добровільних договірних засадах з
приводу здійснення певної діяльності на основі об‘єднання чи розподілу ресурсів,
відповідальності і ризиків з метою захищення та зміцнення конкурентних позицій на ринку і
забезпечення позитивного результату діяльності [2].
До переваг формування партнерських відносин можна віднести те, що саме довірчі
відносини дозволяють працівникам максимально ефективно виконувати функціональні
обов‘язки, проявляти творчій підхід; впливають на ризикові ситуації; сприяють формуванню
корпоративної культури; забезпечують сприятливий корпоративно-психологічний клімат в
колективі тощо.
Метою партнерських відносин є збалансування інтересів роботодавця та персоналу, що
спрямоване на досягнення цілей підприємства. До основних принципів партнерських відносин
можна віднести об‘єктивність, комплексність, системність; єдність інтересів підприємства,
персоналу й споживачів; оптимальність, ефективність.
При формуванні партнерських відносин, передусім, слід виявляти слабкі та сильні сторони
у роботи з персоналом, усувати проблемні зони та посилювати наявні переваги.
Партнерські відносини із працівниками слід формувати за певними напрямками:
1. Маркетинг персоналу, як вивчення ситуації на зовнішньому та внутрішньому ринках
праці й забезпечення привабливості, унікального позитивного іміджу підприємствароботодавця.
2. Підбор і найм персоналу, які, з погляду формування партнерських відносин, мають
базуватися на визначенні чітких вимог до персоналу. Це дозволить найняти персонал, який
найбільш повною мірою буде відповідати цілям і завданням готельного підприємства.
3. Адаптація персоналу, від якості організації якої значною мірою залежить ефективність
діяльності працівника в майбутньому.
4. Оцінка й атестація персоналу, результати яких мають бути основою для побудови стійких
та ефективних партнерських відносин.
5. Мотивація персоналу, як сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що
спонукують людину до діяльності, орієнтованої на досягнення як особистих цілей, так і цілей
організації. Формування партнерських відносин між учасниками трудового процесу можливо
лише за умови якісного, справедливого, прозорого мотиваційного механізму.
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6. Навчання персоналу, яке має базуватися на цінностях та потребах готельного
підприємства.
7. Активна кадрова політика, для якої характерно визнання цінності кожного співробітника
та яка спрямована на формування прихильності до підприємства і є запорукою ефективності
партнерських відносин.
Партнерство передбачає рівноправну взаємодію учасників трудового процесу, тому
важливим є своєчасне інформування співробітників про економічну ситуацію, що виникає на
готельному підприємстві, делегування повноважень, забезпечення зворотного зв‘язку із
керівництвом тощо.
Формування партнерських відносин з персоналом потребує систематичної оцінки їх
ефективності на основі аналізу низки показників (продуктивності праці, плинності кадрів,
рівня конфліктності, виторгу від реалізації, прибутку, рентабельності тощо).
При партнерських відносинах суб‘єкт господарювання застосовує найбільш ефективні
методи управління персоналом, працівники найбільшою мірою реалізують свій потенціал,
підвищуючи продуктивність та якість праці, що, в свою чергу, забезпечить задоволеності
покупців та сприятиме підвищенню конкурентоздатності підприємства.
Таким чином, партнерські відносини між учасниками соціально-трудового процесу на
підприємствах готельного господарства, які ґрунтуються на створенні взаємовигідних умов,
забезпечать їх стійку конкурентну перевагу.
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Реалізація стратегії розвитку готельного господарства України очікується в умовах
мінливості та агресивності зовнішнього середовища, нерозвинених внутрішніх інститутів, і
тому пов‘язана з ризиком невиконання поставлених завдань, коригування цілей і самої
стратегії. Таким чином, актуальності набувають завдання адаптації стратегії розвитку
підприємств в умовах розвитку. Дослідженнями адаптації промислових підприємств займалися
ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників [1, 2].
Однак необхідно констатувати, що питання адаптації стратегії розвитку великих готельних
ланцюгів, які б враховували зв‘язаність цілей окремих готелів або окремих напрямків розвитку,
можливості переміщення ресурсів між окремими готелями ланцюга та іншу специфіку
українських великих промислових комплексів, – залишаються недостатньо розробленими на
інструментальному рівні.
На підготовчому етапі, ще в процесі формування стратегії розвитку готельних ланцюгів,
готуються нормативи для подальшої адаптації стратегії до можливих відхилень. При цьому
формується перелік показників для моніторингу, який частково збігається з цільовими
показниками стратегії, однак, може також включати специфічні показники, на які не може
впливати сам готельний ланцюг, однак, зміна яких впливає на можливість виконання стратегії.
Перш за все, це макроекономічні показники, характеризують економічне середовище, такі як
валютні курси, зростання економік країн-партнерів і т.п. для кожного показника визначаються
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допустимі межі зміни, в межах яких заходи стратегії розвитку готельного ланцюга не
потребують корегування і адаптації.
На основі нормативів для адаптації здійснюється етап виявлення відхилень в процесі
реалізації стратегії розвитку групи готелів. При цьому розділяється моніторинг показників
зовнішнього середовища і внутрішнього середовища. Принциповою різницею між
моніторингом цих коштів є те, що показники зовнішнього середовища в стратегії розвитку
враховуються як прогнозовані, тобто, які не піддаються прямому впливу ланцюга. Їх значення,
що враховуються в стратегії, визначаються на основі прогнозів. Незважаючи на те, що
готельний ланцюг завдяки своїм масштабам має можливості впливати на зовнішнє середовище,
в основному зовнішні показники розвиваються незалежно, а кожна їхня штучна зміна в
інтересах готельного ланцюга вимагає розробки окремих заходів. При цьому дуже важливим
моментом є моніторинг з прогнозуванням, тобто, визначення негативного розвитку показників
зовнішнього середовища до того, як вони вийдуть за допустимі межі.
Розвиток внутрішнього середовища готельного ланцюга описано у відповідних планах, тому
метою моніторингу є виявлення відхилень від планів та визначення першопричин таких
відхилень. Ними можуть бути:
- збої в роботі окремих готелів, що входять до готельного ланцюга;
- порушення в координації взаємодії між готелями, що входять до готельного ланцюга;
- відхилення у зовнішньому середовищі, в результаті яких виявилися невірними прогнози, на
підставі яких будували плани роботи готелів.
За виявленими відхиленнями від планів і прогнозів можуть бути сформовані адаптивні
реакції готельного ланцюга. При цьому розрізняються рівень підприємств і підрозділів, що
входять в готельний ланцюг і рівень керуючої компанії готельного ланцюга.
На рівні готелів формуються тільки заходи щодо внутрішньої адаптації, так як дії на
зовнішню середу не перебувають в компетенції окремих підприємств. Внутрішня адаптація
може бути трьох видів:
- у вигляді зміни цільових показників, в разі, якщо поставлені цілі не можуть бути досягнуті
в повному обсязі при допустимих витратах ресурсів і завданням реалізації стратегії є
мінімізація втрат по тими напрямками, на яких в процесі моніторингу виявлено відхилення;
- шляхом маневрування ресурсами у вигляді зміни планових заходів, в разі, якщо готель
може виправити ситуацію і досягти цільових показників за умови зміни витрат ресурсів в
допустимих межах;
- у вигляді комбінування перших двох видів дій, якщо впливи виявилися великими і
відхилення виявлені відразу за кількома цільових показників.
На рівні керуючої компанії адаптивні реакції можуть розроблятися як для застосування у
внутрішньому середовищі, так і для надання впливу на зовнішнє середовище.
У разі, якщо виявлені відхилення можуть бути проаналізовані і усунені тільки на рівні
керуючої компанії, вона, спільно з причетним до відхилення готелем розробляє дії по
внутрішньої адаптації. Якщо ж відхилення обумовлені змінами зовнішнього середовища і не
можуть бути повністю нівельовані внутрішніми реакціями готельного ланцюга, розробляються
дії з надання впливу на зовнішню економічне середовище [3].
Таким чином, на рівні керуючої компанії крупного готельного ланцюга можливі наступні
адаптивні реакції:
- розробка заходів по адаптації для внутрішнього середовища спільно з готелями, що входять
у ланцюг;
- розробка заходів по впливу на зовнішнє середовище;
- комбінація перших двох реакцій в разі складності причин, викликали відхилення від
цільових показників.
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Інвестиційний клімат у сфері рекреації та туризму України є одним із основних чинників, які
впливають на обсяги залучення іноземних інвестицій до цього сектору економіки. Актуальність
дослідження визначається тим, що Україні для подальшого розвитку туристсько-рекреаційного
комплексу в цілому, та кожної окремої інфраструктурної її складової, необхідні значні
фінансові ресурси, яких в середині країни не вистачає.
Сприятливий інвестиційний клімат уможливлює вирішення проблем соціальноекономічного розвитку туристсько-рекреаційного комплексу, забезпечує високий рівень
зайнятості населення у цій сфері, дозволяє оновлювати систему надання туристськорекреаційних послуг, проводити модернізацію засобів розміщення й впроваджувати новітні
технології обслуговування тощо.
Інвестиційний ризик характеризує ймовірність втрати інвестицій та доходу від них.
Основною складовою інвестиційного ризику є законодавство. Оскільки законодавство не тільки
впливає на ступінь інвестиційного ризику, але й регулює можливості інвестування в ті чи інші
галузі, доцільно запровадити загальнодержавний механізм надання пільгового режиму для
окремих інвестиційних проектів з урахуванням їх значення для розвитку рекреаційнотуристського комплексу.
В Україні можна виділити наступні пріоритетні напрямки залучення інвестицій у
туристсько-рекреаційний сектор економіки:
– стимулювання інноваційної діяльності у сфері оздоровлення, лікування та рекреації і
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних методів та технологій лікування, рекреації і
туризму на зарубіжних ринках;
– формування рекреаційно-туристської інфраструктури на рівні міжнародних стандартів
(готелі, кемпінги, санаторії, пансіонати, транспорт, комунікації тощо);
– стимулювання інвестиційної діяльності у сфері супутніх послуг для рекреантів (торгівля,
громадське харчування, інформаційна, фінансова інфраструктура, гральний, відпочинковий
туризм), кваліфікація працівників рекреаційно-туристичного господарства;
– реставрація та реконструкція пам‘яток історії та культури, особливо таких, які
репрезентують Україну на міжнародному ринку туристських послуг (Михайлівський
Золотоверхий собор, Успенський собор у Києві, Підгорецький, Золочівський замки на
Львівщині тощо);
– розвиток сільського (зеленого) туризму, особливо на територіях, які зберегли народні
звичаї та традиції: Карпати, Полісся, Полтавщина, Поділля, Буковина та ін.;
– рекламна діяльність. Залучення значного потоку туристів в Україну неможливе без
належної інформованості потенційних рекреантів про рекреаційно-туристичний потенціал
країни, його особливості та унікальність на світовому ринку туристських послуг. Тут треба
зауважити, що, наприклад, Великобританія, яка відноситься до найбільших туристських держав
світу, витрачає щороку 80 млн. фунтів стерлінгів з державного бюджету на пропаганду своєї
країни, її історичних та культурних цінностей. При цьому кожний вкладений фунт обертається
двадцятьма сімома [1];
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– залучення інвестиційних ресурсів, в першу чергу, на в‘їзний туризм, адже сам він дає
додаткові робочі місця та валютні надходження. За даними Всесвітньої туристської організації,
у рейтингу найбільш відвідуваних країн Україна посідає 37 місце, значно поступаючись
найближчим західним сусідам: Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії [2].
Ситуація на туристському ринку в Україні зумовлюється в багатьох випадках високими та
непрямими податками. Високі податків прямо та опосередковано впливають на формування
ціни рекреаційно-туристських послуг. Наприклад, підвищення податку на землю збільшило
вартість путівок до будинків відпочинку та санаторіїв, вартість проживання в готелях. Високою
є також вартість авіаперевезень.
Для створення комплексної інфраструктури і ефективної реалізації необхідних
інвестиційних проектів в туристсько-рекреаційному комплексі важливою складовою в цьому
напряму є формування сприятливого інвестиційного клімату регіону, що створюється під
впливом політичних, економічних, юридичних, соціальних й інших чинників, які визначають
умови інвестиційної діяльності в регіоні і зумовлюють ступінь ризику інвестицій. При цьому
безпосередній вплив на створення сприятливого інвестиційного клімату має інвестиційна
політика регіону яка містить в собі наступні основні елементи: вибір джерел і методів
фінансування інвестицій; визначення термінів реалізації проектів; вибір органів, відповідальних
за реалізацію інвестиційної політики; створення необхідної нормативно-правової бази
функціонування ринку інвестицій.
У найбільш загальному, модельному уявленні вплив різних чинників на формування
інвестиційного клімату регіону представлений на рис. 1.
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Отже, основними механізмами створення економічних і фінансових умов залучення
інвестицій в туристсько-рекреаційні регіони, зближення банківського і промислового секторів
економіки, зниження ризиків кредитування виробників товарів і послуг рекреаційної сфери є:
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– надання інвестиційних і податкових кредитів за рахунок коштів регіональних бюджетів;
– погашення витрат підприємств, що здійснюють інвестиційні проекти, з виплати відсотків
за користування довгостроковими кредитами банків за рахунок коштів бюджету автономії;
– формування і підвищення ліквідності заставного майна в процесі реструктуризації
заборгованості підприємств і організацій по платежах до бюджетів всіх рівнів;
– конкурсний відбір інвестиційних проектів для фінансування зі всіх джерел.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити ряд висновків.
По-перше, інвестиції повинні в першу чергу спрямовуватися на реструктуризацію та
модернізацію старих та, у виняткових випадках, будівництво нових сучасних турбаз, санаторіїв,
кемпінгів, готелів. При цьому при новому будівництві варто надавати перевагу невеликим
об‘єктам на 30–50 місць, так як вони. швидше реагують на вимоги клієнтів та економічно
рентабельніші.
По-друге, інвестиції повинні спрямовуватися в основні рекреаційно-туристські регіони
України – Карпати, Чорноморське, Азовське узбережжя, Волинь. При цьому необхідний
жорстокий контроль за використанням інвестиційних коштів.
По-третє, на нашу думку, при інвестиціях, які вимагають значних коштів, перспективним
напрямком є створення спільних підприємств. При цьому українська сторона є власницею
земельних ділянок і рекреаційно-туристських ресурсів, які будуть використовуватися в процесі
експлуатації об‘єкта. Внесок зарубіжної сторони – інвестування проектів. Пропорційно до
внесків повинен розподілятися прибуток.
Для зацікавлення потенційних інвесторів Уряд України має сформувати систему державних
гарантій і, можливо, пільг для інвестування рекреаційно-туристської галузі. Такі заходи могли б
включати звільнення від податків коштів, які інвестуються в будівництво або реконструкцію
рекреаційно-туристських об‘єктів, відміну податків на прибуток протягом певного періоду з
початку експлуатації; а також 50 % зниження ставки регулярного податку протягом 3-х років.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗВИТКОМ

ДАВИДОВА О. Ю., д-р екон. наук, проф.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
У нестабільних умовах господарювання, а також у сучасних умовах глобальної пандемії,
неефективна діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства вимагає якісних змін.
Такими змінами виступає формування системи інноваційного управління розвитком
підприємств готельно-ресторанного господарства. Проте, перед керівництвом підприємств
стоїть питання вибору таких тактичних та стратегічних напрямів інноваційного управління
розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства, що будуть максимально
ефективними та матимуть довгостроковий позитивний ефект.
Отже, за умови формування інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства як економічними системами може бути отриманий ефективний
результат діяльності підприємства, а саме найголовніше буде задоволений попит споживачів,
що дасть можливість розширити ринки, вийти на нові конкурентні ринки, отримувати
додатковий дохід.
Темпи зміни зовнішнього середовища часто не дозволяють підприємствам готельноресторанного господарства своєчасно реагувати на них. Тому зростає частота появи
несподіваних та непередбачуваних для підприємства загроз. Інноваційне управління
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підприємствами готельно-ресторанного господарства у таких умовах вимагає застосування
дієвих підходів у сфері стратегічного управління. Це значною мірою дозволить здійснювати
активно-адаптаційне управління підприємством за рахунок швидкого пристосування до умов
функціонування та створити передумови стабільного їх розвитку.
Підприємствами готельно-ресторанного господарства обов‘язково, для підсилення своїх
конкурентних переваг та виходу на нові ринки, необхідно формувати стратегії розвитку, з
урахуванням відбору стратегічних альтернатив.
Стратегія підприємств готельно-ресторанного господарства має декілька рівнів
декомпонування, кожному з яких відповідає стратегія певного рангу, тобто, стратегія має
ієрархічну будову.
Ієрархія стратегій підприємств готельно-ресторанного господарства означає ранжування,
взаємозв‘язок і підпорядкованість різних стратегій, які формують стратегію підприємства. Для
підприємств готельно-ресторанного господарства характерна чотирирівнева ієрархічна система
стратегій, яка складається з корпоративної (генеральної), ділової (конкурентної),
функціональної та оперативної стратегій. Кожен з вищих рівнів утворює стратегічне
середовище для формування нижчого рівня стратегії та визначає рівень їх обмежень. Активна
наступальна стратегія інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного
господарства є дуже ризиковою та пов‘язана зі значними витратами ресурсів. Проте
використання цієї стратегії може принести вагомі результати, завдяки випуску унікальної
інноваційної продукції або послуги та зайняти домінуючі позиції в галузі.
Підприємствам готельно-ресторанного господарства необхідно обирати ефективну стратегію
свого розвитку із сукупності стратегічних альтернатив.
Особливим «фільтром», за допомогою якого визначають найпривабливішу стратегію з
набору сформованих стратегічних альтернатив, є стратегічний аналіз. Він застосовує формальні
моделі, кількісні методи, творчий аналіз, який враховує специфіку підприємств готельноресторанного господарства, аналітичні та інтуїтивні здібності менеджерів [1-3].
Кожний вид базових стратегій мусить мати стратегічні альтернативи, тобто резервні
стратегії, які здатні максимально підвищувати довгострокову ефективність підприємства
готельно-ресторанного господарства.
Перелік альтернатив стратегії інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Перелік альтернатив стратегії інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства
Альтернативи
стратегії
Стратегії
виживання

Стратегії
стабілізації

Стратегія
зростання
Стратегії
вертикальної
інтеграції стратегія
незалежності та
дезінтеграції

Складові альтернативи стратегії
Зміна товарної політики
Зміна маркетингової політики
Жорстка економія всіх видів ресурсів
Удосконалення системи інноваційного управління
Економія ресурсів
Ревізія витрат, консолідація, оновлення
Відновлення доходу, зменшення витрат
Стабілізація: селективність, балансування на ринках, фінансова економія
Інтенсифікація ринку, проникнення на ринок, географічна експансія
Диверсифікація: вертикальна, горизонтальна,
Міжорганізаційне співробітництво та кооперація
зовнішньоекономічна діяльність
Вигідніше звертатися до незалежних фахівців
Пропонована сфера діяльності не є ключовою
Знижується ризик дії змін прихильностей споживачів
Є можливість сконцентруватися на пріоритетних напрямках бізнесу
Прискорюються дії щодо вдосконалення структури інноваційного управління
тощо
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Адекватність стратегії має полягати в максимальному вираховуванні національних і
регіональних особливостей та конкретних економічних ситуацій, відповідати або збігатися з
будь-якими параметрами, задовольняти певні цілі підприємств готельно-ресторанного
господарства.
Загалом формування стратегії інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства є складним процесом, що потребує від управлінського персоналу
конкретних знань, вмінь та навичок.
Але варто зауважити, що процес формування стратегії інноваційного управління розвитком
підприємств готельно-ресторанного господарства носить постійний та безперервний характер,
оскільки умови постійно змінюються, відповідно, стратегічний план необхідно регулярно
коригувати.
До процесу формування стратегії інноваційного управління розвитком підприємств
готельно-ресторанного господарства необхідно залучати всі функціональні служби, спеціалістів
та керівників всіх рівнів, а також експертів і науковців.
Збір та аналіз інформації для формування стратегії інноваційного управління розвитком
підприємств готельно-ресторанного господарства включає в себе такі завдання: моніторинг
середовища підприємств готельно-ресторанного господарства, обробка отриманої інформації,
представлення аналітично-інформаційного матеріалу, створення системи регулярного
перегляду стратегічного плану інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства і забезпечення цього процесу, створення бази даних.
Успіх будь-якого підприємства готельно-ресторанного господарства залежить від уміння
старанно аналізувати ринок і від того, яку власне позицію зайняло підприємство готельноресторанного господарства. Формування стратегії інноваційного управління розвитком
підприємств готельно-ресторанного господарства значною мірою залежить від організаційного
рівня розробки самої стратегій.
Різниця між сильною і слабкою стратегією інноваційного управління розвитком підприємств
готельно-ресторанного господарства полягає в умінні розробляти заходи і підходи, здатні
забезпечити конкурентну перевагу. Володіючи такою перевагою, підприємство готельноресторанного господарства може сподіватися на більш високий рівень прибутковості, ніж у
середньому по галузі, і на свій успіх. Без такої переваги підприємство готельно-ресторанного
господарства ризикує поступитися більш сильним конкурентам і залишитися на другорядних
позиціях.
Отже, роль активно-адаптаційної ієрархічної системи стратегій інноваційного управління
розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства полягає в підтримці загальної
ділової стратегії та його конкурентоспроможності. Крім цього, значення активно-адаптаційної
ієрархічної системи стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства полягає в створенні управлінських орієнтирів для досягнення
намічених функціональних цілей. Таким чином, активно-адаптаційна ієрархічна система
стратегій інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного
господарства являє собою план виробництва, що містить необхідні заходи для підтримки
стратегії і досягнення цілей та місії підприємства готельно-ресторанного господарства.
Головна відповідальність за формування стратегії інноваційного управління розвитком
підприємств готельно-ресторанного господарства зазвичай покладається на керівників. Під час
виконання стратегії інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного
господарства керівник працює в тісному контакті зі своїми заступниками і найчастіше
обговорює основні питання з експертами та фахівцями цієї галузі.
Список використаних джерел:
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / СПб. : Питер, 1999., 416 с.
2. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом
предприятия : диагностика и организация. – Луганск : ЛНУ, 2000. – 310 с.
3. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія /
В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 328 с.
153

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Розвиток сільського зеленого туризму (СЗТ) в Україні в умовах сьогодення є нагальним
завданням, для ефективного вирішення якого існують усі передумови. Адже, зважаючи на
постійне зростання захворюваності населення через загострення екологічних проблем, стає
очевидним бажання мешканців урбанізованих територій поліпшити своє фізичне самопочуття
та психоемоційний стан поза щоденним робочим середовищем. Саме, завдяки своїм
величезним рекреаційним, освітньо-виховним і пізнавальним можливостям, сільський зелений
туризм, як і інші екологізовані форми туризму, мають на меті відкрити нові форми активного
відпочинку, а також, сформувати суспільну свідомість щодо охорони та раціонального
використання природних багатств.
Україна, як жодна інша країна, унікальна, бо дуже багата різноманітними природними
туристично-рекреаційними ресурсами, історико-культурною спадщиною, національними
традиціями, можливостями вирощування екологічно чистих, органічних продуктів харчування,
способами оздоровлення фізичного та психоемоційного, відпочинку на мальовничих
теренах [1]. «Зелені» форми туризму, на відміну від масового, не чинять шкідливого впливу на
довкілля і, водночас, істотно впливають на регіональний розвиток, що є особливо актуальним у
сучасних умовах реформ децентралізації, земельної.
Сільський зелений туризм, який ґрунтується на виявленні й ефективному використанні
місцевих ресурсів, може стати одним з важливих механізмів пожвавлення регіональної
економіки. Результати розвитку СЗТ вигідні, насамперед, конкретній територіальній громаді.
Це рентабельний і прибутковий бізнес, що стимулює розвиток транспортної інфраструктури,
систем зв‘язку, торгівлі, сфери обслуговування, об‘єктів розваги, відродження автентичних,
традиційних видів мистецтв, промислів, ремісничої майстерності.
Тому, без жодного перебільшення, сільський зелений туризм слід розглядати, як один із
компонентів комплексного розвитку сільських територій, їхньої інфраструктури, а також, як
один з факторів стратегії зниження бідності у сільській місцевості. Додаткова цінність
сільського зеленого туризму полягає у тому, що туристичні послуги можуть надавати особи, які
не є дипломованими спеціалістами, не обов‘язково мають фахову туристичну освіту
(сільськогосподарські робітники, фермери, працівники сфери обслуговування, освіти, культури,
люди похилого віку, молодь, зокрема й внутрішньо переміщені особи).
Інформаційним підґрунтям був доробок українських і закордонних науковців, нормативноправові акти Законодавства України, котрі безпосередньо чи опосередковано впливають на
регулювання діяльності осіб-підприємців, котрі надають послуги зі сільського зеленого
туризму, а також статистичні дані Державної служби статистики України.
Якщо звернутися до думок науковців і дослідників, об‘єднавши їхні бачення щодо терміну
«сільський туризм», ми вважаємо, що найповніше відповідає змісту терміну думка С. Медліка,
котрий вважає, що сільський туризм – це відпочинковий різновид туризму, який зосереджений
на сільських територіях. За допомогою такого виду діяльності, створюються та розвиваються
туристичні маршрути, рекреаційні зони для відпочинку й оздоровлення, народні музеї, і візитцентри для обслуговування туристів, гідів, екскурсоводів. На нашу думку, якщо ми хочемо
акцентувати увагу на вагомій проекологічній, природоохоронній орієнтації сільського туризму,
як «зеленого», то найдоречніше вживати «сільський зелений туризм».
Беручи до уваги на той факт, що у науковій літературі власне на часі не існує уніфікованого
визначення терміну «сільський зелений туризм», тому й дослідники послуговуються
термінологією «сільський туризм», «агротуризм», «зелений туризм», «екотуризм»,
«агроекотуризм» тощо. На нашу думку, за умови проживання туриста у сільській місцевості, у
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садибі господаря (власника житла – "сільський") та можливості перебування його в умовах
природного середовища (у горах, біля річки чи озера, у лісі – «зелений»), такий різновид
екосвідомого проведення дозвілля слід трактувати, як «сільський зелений туризм».
Власне, багато дослідників вважають терміни «сільський зелений туризм» «агротуризм» і,
навіть, «екологічний туризм» синонімами. Проте, агротуризм декларує тільки відпочинок та
користування продукцією фермерського господарства, доволі часто і безпосередні
сільськогосподарські роботи на присадибних ділянках, городі тощо. А поняття сільського
зеленого туризму має ширше значення [2-5].
Якщо проаналізувати доробок декотрих українських науковців, то існують наступні
твердження (рис.1):
Сутність понять «сільський туризм», «сільський зелений туризм»

В.Биркович

Специфічна форма відпочинку у сільській місцевості, у приватних обійстях, із
використанням майна та господарських ресурсів особистого селянського чи
фермерського господарства у поєднанні з пізнанням природної, історикокультурної, етнографічної рекреаційно-туристичних спадщини окремого
регіону

В. Дарчук

Різновид туризму, котрий передбачає розміщення туристів у сільській садибі
для відпочинку та отримання ними відповідних послуг: комфортне
проживання, харчування екологічно чистою продукцією, характерною для
кухні даної місцевості, атракційну складову у формі розваг, участі у
ярмарках, фестивалях, традиційних святах; а також, додатково, за бажанням
туриста, роботу на фермі, городі, в саду, догляд за домашніми тваринами,
користування усією господарською інфраструктурою, рибалку, полювання,
катання на конях, човнах, навчання ремісничій справі тощо

П.Горішевський,
Ю.Зінько,
В.Васильєв,
С.Благодир,
М.Іваник

О.Корчинська

Відпочинковий вид туризму, який зосереджений на сільській території,
передбачаючи розвиток там необхідної туристичної інфраструктури, та
використовується як «національний бренд» для популяризації продуктів і
послуг сільського туризму
Вид підприємницької діяльності, пов‘язаний із наданням послуг рекреації у
сільській місцевості, використовуючи приватну власність домогосподарств і
місцевих природних, культурно-історичних ресурсів

Рис. 1. Трактування понять «сільський туризм», «зелений туризм» [2-5]
На сучасному етапі розвитку суспільства виникає чимало питань щодо впливу масового
туристичного руху на соціально-економічні умови розвитку окремих територій. Зрозуміло, що
нові можливості людей формують і нові бажання. На зміну масовим видам туризму у XXI ст.
стають популярнішими альтернативні види, які носять здебільшого індивідуальний характер і
відрізняються нестандартним баченням. Отже, основні напрямки, які набувають популярності
щодо надання туристичних послуг: подорожі, які пропагують набуття нових навичок,
спортивне тренування та здоровий спосіб життя; поєднання рекреації з активною участю у
місцевих атракціях, фестивалях, подіях, заходах; підвищене зацікавлення альтернативними
різновидами туризму, здебільшого у сільській місцевості; активізація зацікавлення
екологізованими формами туризму зважаючи на перевагу відпочинку в умовах чистого
довкілля, харчування органічною продукцією, проживання в умовах особливого інтер‘єру з
пропагуванням ресурсозберігаючих технологій, раціонального поводження з природними
ресурсами, твердими побутовими відходами; якість послуг, які надаються, відрізняється
високою якістю, оригінальністю, різноманітністю, що сприяє ринковим процесам економіки;
сприяння розвитку природоохоронних територій завдяки екопросвітницько-туристичній
діяльності.
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До основних ознак сільського туризму, які добре узгоджується з багатьма пріоритетними
напрямками альтернативного туризму належать: сприяння добробуту місцевих жителів,
насамперед, через використання вільного житлового фонду, харчування туристів
сільськогосподарською продукцією, вирощеною згідно з принципами органічного
землеробства, зацікавленість і ґрунтовне пізнання сільського побуту місцевого населення, їхніх
традицій, звичаїв, культури, старовинних обрядів. Саме така взаємодія з місцевим соціумом в
умовах мало урбанізованих територій, на лоні природи сприяє ліпшому усвідомленню
вагомості проблематики охорони та раціонального використання природних ресурсів,
позитивно впливає на поведінку та життєдіяльність туристів, і, одночасно, місцеве населення
збагачує своє світоглядне бачення завдяки новому спілкуванню з гостями.
Отож, задекларовані особливості світового туризму безумовно характерні для нашої країни.
В Україні, власне сільський зелений туризм, попри украй недосконалу нормативно-правову
базу, добре розвивається, завойовуючи щоразу більше прихильників серед рекреантів. До
поціновувачів такого виду відпочинку відносять осіб, котрі полюбляють: вільний графік
відпочинку на відносно не урбанізованих територіях; самоорганізацію дозвілля; різні види
відпочинку та оволодіння спеціалізованими навичками, що пропонуються на сільських
територіях; індивідуальні екскурсії, піші чи з використанням різних видів транспорту з метою
пізнання нових природних і історико-культурних особливостей; відкривати у собі потенціал до
нових знань, зокрема, екологічних, які виховують екосвідомість особистості.
Таким чином, добре зваживиши усі «за та «проти», можна зробити очевидний висновок, що
лишень абсолютна сукупність усіх складових, серед яких і мальовничі ландшафти та краєвиди,
і неповторні природні об‘єкти та ресурси, й унікальна історико-культурна спадщина, і
збережені автентичні різновиди ремесел, і смачна національна кухня, і гостинність місцевої
громади, турботливе ставлення господарів, за обов‘язкового сприяння органів влади сприятиме
розквіту сільського зеленого туризму. І тільки після скрупульозного аналізу сільської
місцевості з урахуванням усіх особливостей, ми отримаємо цілісну картину-ситуацію системи
взаємопов‘язаних агротуристичних складових, котрі і формують туристичний потенціал на цих
територіях.
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УКРАЇНСЬКИЙ ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС ПІД ЧАС COVID 19
КОЗЛОВА А. О., канд. екон. наук, ст. викл.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Туристичний бізнес й готельний сектор зокрема зазнали серйозного удару від
запроваджених карантинних заходів. Зачинені кордони, низький рівень внутрішнього туризму, і
як результат — спорожнілі готелі. На даний час збитки світової туристичної індустрії склали
понад 195 млрд доларів. Згідно зі статистичними даними, у першому кварталі 2020 року
спостерігалося скорочення подорожей у 22%, а прибуття в березні впали до рівня 57% на всіх
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ринках. Це означає втрату 67 мільйонів міжнародних туристів і близько 80 мільярдів доларів
США надходжень.
З початку 2020 року, потік туристів в Київ впав на 90% у порівнянні з таким самим періодом
2019 року. За даними Асоціації індустрії гостинності України, у 2019-му році було здійснено
близько 20 млн поїздок по країні, а в 2020 році активним був тільки січень (гірськолижний
сезон). В наступні місяці, із введенням карантину, туристична сфера зазнала масштабного
удару. Відповідно до вимог МОЗ та з метою скорочення експлуатаційних витрат багато готелів
були змушені закритись, скорочувати персонал або відправляти у вимушену відпустку, задля
оптимізації збитків.
За даними STR, влітку середній показник завантаженості готелів по Україні не перевищував
10% для тих готелів, які працювали, в той же час по Європі в деякий країнах він складав до 35%
(Франція, Іспанія). Варто зазначити, що дані STR відображають лише дані тих готелів, які
подають свою звітну інформацію до STR, зазвичай, це міжнародні готельні оператори,
відповідно, можна припустити, що цей показник може бути вищий через те, що такі дані
достатньо обмежені. [2]
Стійкішими виявляються ті об‘єкти, які вже мають репутацію на ринку, лояльних гостей,
запас міцності, гнучкість, вміння адаптуватися до нових реалій та пропонувати нові сервіси та
продукти. У цьому сенсі, можливо, маленькі незалежні готелі легше пристосовуються до
ситуації, аніж великі глобальні мережі. Звичайно, що п‘яти та чотирьохзіркові готелі завжди
були популярнішими серед іноземних туристів, а внутрішні мандрівники перевагу віддавали
демократичному житлу, і ця тенденція наразі очевидна.
Про стан готельного ринку красномовно говорять основні показники. Так, за даними
Cushman & Wakefield Ukraine, на кінець першого півріччя 2020 року Rack rates знизилися для
всіх категорій готелів як в доларах, так і в гривнях (в порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року). При цьому, зазначають аналітики, зниження вартості проживання для
готелів, що функціонують в сегментах Upscale і Upper Midscale виявилося найбільшим.
В залежності від типу готелю динаміка Rack rates була різною. Так, Rack rates для
апартаментів показали одне з найбільших знижень (в середньому близько 30% в дол. США). Це
частково може пояснюватися тим, що один з великих гравців ринку в цьому сегменті
пропонував більш істотні знижки до вартості проживання в порівнянні з іншими учасниками
ринку [2]. ( рис. 1)

Рис. 1. Динаміка Rack rates по категоріям готелів міста Києва, 2018 – 1 півріччя 2020 року,
дол США з ПДВ.
Знизилася й прибутковість на номер (RevPAR). За даними аналітиків CBRE Ukraine,
просідання склало 63 % рік до року до $20. Середній тариф в червні в порівнянні з травнем
залишався стабільним на рівні $90, хоча заповнюваність збільшилася на 2,8 п.п. до 7,3 % в
порівнянні з травнем, такі дані наводять аналітики. Найбільше постраждала завантаженість
люксового сегменту. Таким чином чим нижче сегмент, тим вище показник завантаження [1].
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Готельєри були змушені швидко реагувати та вживати необхідні антикризові заходи, щоб
зменшити збитки. Насамперед серед таких заходів:
- максимально можливе скорочення операційних витрат, особливо на рекламу, на оренду;
- відтермінування платежів за сервісне обслуговування площ та інших платежів
контрагентам;
- призупинення інвестиційних планів;
- скорочення персоналу або відправлення його в неоплачувану відпустку.
Серед антикризових заходів, які були запроваджені готельними підприємствами:
- частина працівників отримали відпустку;
- працівники, які можуть підтримувати роботу дистанційно, працюють вдома (фінансовий
відділ, відділ бронювання та продажів);
- проводяться перемови з контрагентами про відтермінування платежів,
- запроваджується бартерна форма співпраці;
- відкриттям нових періодів для бронювання;
- впровадження бронювання без передплати.
Українські готельєри можуть розраховувати лише на досить скромні та недостатні заходи
допомоги бізнесу українського Кабміну:
- звільнення від сплати ЄСВ всіх фізичних осіб-підприємців;
- заборону застосовувати штрафи за порушення податкового законодавства з 1 березня до
31 травня 2020 року (крім порушень у сплаті ПДВ, акцизів і ренти);
- мораторій на документальні та фактичні перевірки з 18 березня до 18 травня 2020 року
(крім камеральних);
- скасування податку на комерційну нерухомість і землю;
- юридичний факт введення карантину належить до форс-мажорних обставин та ін.
Процес відновлення основних показників не дуже втішні, в залежності від сегменту ринок
буде оговтуватися подекуди 3-4 роки. Відновленню бізнес-сегменту перешкоджає обмеження
на в‘їзд іноземцям. В той же час, переорієнтація туристів на внутрішній ринок позитивно
позначається на показниках операційної діяльності готелів, орієнтованих на рекреаційний
сегмент.
Список використаних джерел:
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УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНІСТЮ ЦІЛЕЙ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
КОЛОНТАЄВСЬКИЙ О. П., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Однією з передумов до ефективного розвитку готельного господарства є підвищення
збалансованості підприємств і їх розвитку. Під збалансованим розвитком в даному контексті
слід розуміти розвиток, що супроводжується підвищенням збалансованості між окремими
процесами у внутрішньому середовищі готелю, а також між ним та зовнішнім середовищем при
незмінній динаміці його основних фінансово-господарських показників і конкурентних
позицій.
Розбіжність між цілями різних рівнів управління пропонується розглядати як дисбаланси в
системі цілей. Набір цільових показників може відрізнятися від тих, які передбачалися на
вищому рівні управління підприємством. Проблема розробки інструментів для виявлення
дисбалансів в системі цілей і розробки заходів щодо їх усунення в умовах українського
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економічного середовища є складною. Зараз відсутні дослідження, що враховують специфіку
дисбалансів і конфліктів між цілями в системі управління готелями. Це диктує необхідність не
просто оцінки конкретних дисбалансів на рівні підприємств, а розробки наукового фундаменту
такої систематичної оцінки.
Першим етапом збалансованого управління цілями готелю є виявлення і оцінка
дисбалансів [1]. Причини дисбалансів можуть полягати як в помилках планування на етапі
стратегічного і оперативного планування, так і в різких змінах зовнішнього середовища, які
вимагають коректування оперативних планів.
Оцінка дисбалансів базується на побудові векторів розвитку готелю, заданих власниками, і
зіставленні їх з збалансованою системою показників, яка встановлюється і контролюється
менеджментом готелю. Це дозволяє виявляти дисбаланси між цілями підрозділів готелю, а
також дисбаланси, викликані мінливістю зовнішнього середовища.
Для реалізації оцінки дисбалансів необхідно вибрати підхід до формування структури даних
для такої оцінки, який дозволяв би не просто оцінювати збалансованість і виявляти дисбаланси,
але і став би основою для систематичного збору і обробки даних про збалансованість
функціонування і розвитку системи.
Виділяються два основних підходу до опису та формалізації діяльності готелів –
функціональний та процесний. Сутність процесного підходу полягає у виділенні на
підприємстві ланцюга процесів і управлінні ними з метою підвищення ефективності діяльності
готелю, що дозволяє здійснювати більш повний, комплексний облік факторів, що впливають на
збалансованість економічної системи.
Це створює можливості для систематичного моніторингу показників збалансованості і
використання результатів аналізу збалансованості для підтримки прийняття рішень в сфері
управління. Процесний підхід дозволяє сформувати і застосовувати систему показників і
критеріїв оцінки ефективності управління на кожному етапі ланцюжка створення вартості, а в
число таких показників можна включити показники збалансованості. Це дозволяє під новим
кутом подивитися на проблему збалансованості роботи готелю та виявлення дисбалансів,
перейшовши від абстрактної оцінки якихось окремих фактів збалансованості і дисбалансу до
оцінки збалансованості процесів, які дають значущий для підприємства і його клієнтів
результат. Таким чином, процесний підхід до управління може стати основою для більш
глибокої і грунтовної оцінки дисбалансів.
Список використаних джерел:
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
КРАВЦОВА С. В., ст. викл.
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Просування будь-якої діяльності і сфери виробництва неможливо без впровадження нових
технологій і досягнень науки, поліпшення діючих моделей з урахуванням змін на ринку і
потреб споживача, а також без вміння бути мобільним серед конкурентів. Такі зміни визначає
інноваційний шлях розвитку галузі. Інновації в туризмі - це нововведення і свіжі ідеї в сфері
подорожей і відпочинку. Підсумком впровадження таких інновацій є збільшення туристичного
потоку і зростання прибутку.
Основні інновації в туризмі можна класифікувати за такими ознаками:
За масштабом: рівня всієї галузі, окремих підприємств, країн, міст, напрямків.
За сферою впровадження: в інформаційних технологіях, в організації управління і роботи
людей, в області технічного обслуговування.
За швидкістю виникнення: стратегічні (впроваджуються поступово) і реактивні (стрімко).
159

За потенціалом розвитку: від радикальних змін до поліпшення деталей існуючої системи.
Фактори, від яких залежить зростання і просування туризму - це географічні і погодні умови,
пам‘ятки, культура і історія. Максимальна їх використання, комбінація різних послуг,
створення нового продукту можуть бути потенціалом для розвитку галузі.
Туристична діяльність приносить істотний дохід в бюджет країни і підтримує інші
економічні галузі (транспорт, постачання продуктів харчування, створення сувенірної продукції
та інших товарів, будівництво), забезпечуючи тим самим жителів країни новими робочими
місцями. Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що державі вигідно розвивати
туризм і брати безпосередню участь в розробці програм реалізації та підтримки нововведень, а
також формуванні умов для роботи і необхідної інфраструктури.
Час, який Україна втрачає через пандемію, можна використовувати на підготовку, щоб в
2021-2022 роках відкритися світові по-новому в сфері туризму. Дана теза була озвучена
міністром Кабінету міністрів Олегом Немчиновим на першій щорічній міжнародній
конференції, організованій UkraineInvest . Пандемія, з якою зіткнувся світ, є великою
проблемою, але в той же час вона відкрила нові можливості. Треба правильно розставити
акценти щодо інвестування, тоді в майбутньому можна буде отримати великі дивіденди. У
контексті завершення децентралізації, Указом Президента України були передані місцевим
громадам величезні обсяги земельних ділянок, дуже велика потенційна інвестиційну переважає
для місцевих громад для того, щоб розвивати місцеві проекти не тільки в напрямку сільського
господарства, а також інших супутніх сфер .
Інновації в сфері туризму має здійснюються за допомогою державної підтримки чотирьома
способами;
1. Виділення коштів для виконання цільових програм в регіонах.
2. Створення мережі інформаційних центрів, який безкоштовно надає свої послуги
мандрівникам і сприяють просвітництву місцевих жителів в сфері туризму.
3. Надання фінансової допомоги у вигляді грантів, субсидій та інвестицій для реалізації
наукових розробок із застосуванням в туристичній галузі і пов‘язаних з нею галузях економіки.
4. Надання податкових пільг для підприємств туристичної галузі, готельнім закладам і.т.п.
У 2019 році розпочато проект «Магніти України» з пошуку успішних проектів-символів, які
зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. Він передбачає визначення в кожній
області трьох-п‘яти найбільш привабливих з точки зору туризму об‘єктів історико-культурного
та природного значення. Серед прикладів успішних «магнітів» України названі: острів
Хортиця, Дунайська рів‘єра, Чорнобильська зона, Пилипець, інноваційний центр Промприлад в
Івано-Франківську.
Але окрім даного проекту визначимо основні напрямки, які мають сприяти залученню
туристів в регіони, що забезпечить їх подальший розвиток. Перш за все необхідно переходити
від стандартних рішень до унікальних. Наведемо кілька прикладів інновацій та бізнес-ідей в
туризмі, успішно реалізуються , які можливо впроваджувати в Україні.
1. Організації персонального туру. Туристи частіше віддають перевагу самостійним
подорожам. Однак процеси, що включають в себе планування такої поїздки, є дуже
трудомісткими. Це призвело до стрімкої появи сервісів персонального подорожі, який дозволяє
визначитися з інтересами за короткий час. Після цього можна дуже швидко здійснити вибір
міст, маршрутів і пам‘яток, обов‘язкових для відвідування, способів транспортування і
бюджету.
2. Кінотуризм - організація екскурсійних турів по місцях зйомок відомих фільмів. Даний вид
відпочинку набув великої популярності в 2000-х роках за кордоном.
3. Віртуальні музеї - відвідування експозицій відомих музеїв через інтернет. Найчастіше це
реально існуючі музеї з розробленими інтерактивними можливостями, які дозволяють без
особистого візиту переміщатися по залах, дивитися тривимірні зображення.
4. Організація подорожей по місцях сили (Захоплення паранормальними явищами в наш час
можна вважати модним трендом і дозволяє формувати групи для відвідування таких місць .
Перспективні напрямки-Карпати, Арабатська Стрілка)
5. Організація турів по типу «Курс по виживанню». Необхідно відмітити, що набуває великої
популярності тенденція екстремального відпочинку, а саме займаючись проходженням курсів з
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виживання. Підстава такого бізнесу підходить тим, хто в минулому займався військової
службою, пожежним справою або різними рятувальними роботами .
6. Кемпінг для підлітків . При тісної взаємодії зі скаутською організацією «Пласт» створення
спеціальних програм для школярів та підлітків . Взимку і влітку дослідження місцевості, але
головне - вчитися при цьому виживати в лісі, ловити рибу, розводити багаття, ставити намети,
орієнтуватися на місцевості , ховатися від негоди і т.п .
Даний перелік бізнес ідей та інновацій не є вичерпним. Підсумовуючи вищенаведене,
необхідно підкреслити, що незважаючи на кризові фактори, туристична індустрія повинна
знаходити нові варіанти підтримки попиту на свої послуги задля успішного функціонування.
Для того щоб туризм відновився після кризи, його слід реанімувати упровадженням різного
роду новацій. Недостатня популярність багатьох представлених ідей в Україні при наявності
державної підтримки, дає можливість розвивати бізнес, збільшуючи свій дохід від унікальних
проектів . Для їх реалізації важливо враховувати всі наявні можливості і майбутні перспективи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ І РИЗИКІВ
РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

РОЗВИТКУ

ТУРИСТСЬКО-

КРАЙНЮК Л. М., канд. техн. наук, проф.,
ПОЛЧАНІНОВА І. Л., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Туристсько-рекреаційний комплекс в Україні є одним з найбільш перспективних і одночасно
– одним з найбільш відстаючих за світовими мірками секторів господарства [1]. Окремі
складові комплексу (зокрема, готельне господарство, санаторно-курортна справа тощо) і
галузеві тенденції в цілому неодноразово аналізувалися вітчизняними науковцями і
практиками. Ряд таких досліджень склали основу для розробки, моніторингу та подальшої
модифікації стратегій розвитку туристсько-рекреаційного комплексу в цілому по країні і
окремо в регіонах. Однак останні з зазначених досліджень – регіональні – частіше носять
поверхневий і фрагментарний характер, оскільки охоплюють весь комплекс в цілому, а не
окремі частини цієї великої сфери.
Метою дослідження є аналіз і оцінка стану рекреаційних комплексів в розрізі регіонів
України з урахуванням специфіки діяльності підгалузей і великих гравців ринку.
Ключова ідея обраної схеми дослідження – послідовний взаємозв‘язок оцінки виробничих
результатів і фінансових аспектів розвитку підприємств туристсько-рекреаційного комплексу
на макро- і мезорівні з аналізом фінансового стану і темпів сталого розвитку регіональних
підприємств – лідерів.
Методичний інструментарій обраної схеми базується на статистичних методах дослідження
макросередовища (аналіз структури і динаміки туристсько-рекреаційного комплексу в країні і
регіонах в різних зрізах, за період 2017 – 2019 рр.), а також фінансовому інструментарії, який
використовується для оцінки фінансового середовища підприємств в регіонах
(середньорегіональні і середньогалузеві дані Держкомстату за період 2017 – 2019 рр.) та
фінансового стану підприємств – лідерів (розрахунок фінансових коефіцієнтів і показників
сталого розвитку).
Основна відмінність оцінки ризиків в туристсько-рекреаційному секторі – відсутність
значних обсягів інформації про ризикові події, які мають місце в практиці оцінки ризиків
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банківського і страхового секторів [2]. Це пов‘язано, в першу чергу, з відсутністю у відкритому
доступі детальної інформації по інвестиційних проектах підприємств – для оцінки
інвестиційних ризиків; з загальноприйнятою періодичністю публікації фінансової інформації не
частіше разу на квартал – для публічних підприємств, раз на рік, із запізненням не менше ніж
на півроку – для непублічного сектора; з мінливістю економічної ситуації в умовах кризи і
відсутністю накопиченої інформації для аналізованого періоду. Крім того, якщо ризикові події
у фінансовій сфері зазвичай мають однозначну кількісну оцінку – в грошовому вираженні або
відсотках, – а їх число дозволяє проводити оцінку з позицій теорії ймовірностей і тільки потім
давати детальну факторну оцінку ризику в розрізі виняткових та / або однотипних випадків, то
обмежений обсяг інформації в туристсько-рекреаційному секторі обумовлює необхідність
використання експертних оцінок, що, в свою чергу, веде до ускладнення і зниження точності
одержуваних оцінок [3].
Для цілей даного дослідження була здійснена п‘ятивідсоткова вибірка підприємств.
Нерівномірний розподіл підприємств в регіональному та галузевому розрізі зумовив
використання типологічної вибірки. Ознакою для її проведення є приналежність підприємств
до адміністративно-територіальної одиниці. Також виключили можливість використання в
якості типологічної ознаки вид діяльності через малу чисельність окремих типів. У кожному з
регіонів України було відібрано 5 % підприємств туристсько-рекреаційного комплексу. У їх
число увійшли підприємства, які формують основний фінансовий результат галузі в регіоні і
займають перші місця в рейтингу за обсягом виручки в своєму регіоні. Чисельність відібраних
підприємств склала 277 одиниць. Були проаналізовані оцінки операційних ризиків,
організаційно-правових, інших ділових і фінансових ризиків. Збір та обробка вихідних даних
показали, що найбільша диференціація характерна для оцінок операційних і фінансових
ризиків. Велика частина організаційно-правових та інших ділових ризиків оцінюється за
формальними ознаками приналежності підприємства до тієї чи іншої групі (організаційноправова форма, банкрутство, реєстр недобросовісних постачальників). Велика частина оцінок
має значення «5» і «8», тобто оцінює або безпроблемні підприємства, або підприємства з
сумнівними характеристиками, не конкретизуючи ці характеристики. Виконання певних умов
дозволяє компаніям отримувати низькі оцінки ризиків.
Більш високі оцінки характерні для операційних ризиків: це пов‘язано з особливостями
побудови вибірки, завдяки яким для більшості досліджуваних підприємств характерні широкі
масштаби діяльності (7,95 бала), велика частка ринку (середня оцінка – 6,81 бала) і значні
терміни існування на ринку (7,64 бала). Крім того, 8,00 бала складає ризик, пов‘язаний з видом
діяльності. Найбільш низькі значення оцінки ризиків характерні для чисельності персоналу –
5,7 бала, яка не завжди відповідає масштабам діяльності, і динаміки розвитку (6,36 бала) – для
окремих підприємств галузі характерна стагнація. Оцінка фінансових ризиків в середньому
становить 5,26 бала, а найбільший негативний вплив на неї вчинив низький рівень
рентабельності (4,87 бала) і рівень ліквідності (5,17 бала). Велика частина туристськорекреаційних підприємств характеризується досить високим рівнем покриття зобов‘язань (6,00
бала) і ділової активності (6,35 бала).
Подальший статистичний аналіз виявив неоднорідність вибіркової сукупності щодо
операційних ризиків: частка ринку, динаміка розвитку та чисельність персоналу. Два з цих
ризиків мають найбільш низькі оцінки і характеризують високий рівень ризику. Розрахунок
структурних середніх підтвердив найбільш негативний вплив чисельності персоналу і найбільш
слабкий ризик – виду діяльності. Решта ризиків не відрізняються визначеністю значень в
середньому по вибіркової сукупності. З урахуванням низьких значень коефіцієнтів варіації і
відносної узгодженості трьох розрахованих середніх можна виділити низький вплив ризиків,
пов‘язаних з видом діяльності і терміном існування на ринку, а найбільш висока – чисельність
персоналу і частка ринку.
Таким чином, для туристсько-рекреаційного комплексу України характерним є стабільний
розвиток підприємств, їх тривале перебування на ринку і непропорційність числа працівників і
частки ринку. Для фінансових ризиків характерне високе значення коефіцієнта варіації, що
говорить про неоднорідність підприємств за рівнем їх фінансового стану. З усіх ризиків за
критерієм однорідності коефіцієнтом варіації відповідає тільки ділова активність. За
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проведеними розрахунками вона ж є найменш суттєвим фактором ризику. До найбільш
суттєвого слід віднести рентабельність і ліквідність.
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СЕНСОРНИЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ПОВЕДІНКОЮ ГОСТЕЙ ГОТЕЛЮ:
АРОМАМАРКЕТИНГ
КУПІН Д. О., студент
КРАВЕЦЬ О.М., ст. викл.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Пандемія COVID-19 у 2020 році змінила світовий устрій й підходи до ведення бізнесу.
Зростаюча конкуренція на ринку послуг зумовлює пошук нових шляхів просування та взаємодії
зі споживачами. Одним з сучасних напрямків маркетингу, який наразі активно використовують
у просуванні послуг закладів гостинності, є сенсорний маркетинг.
Під сенсорним маркетингом (від англ. sensory marketing) розуміють тип маркетингу,
основним завданням якого є вплив на почуття покупців (сенсорика), на їхній емоційний стан з
метою збільшення продажів [1].
В основі сенсорного маркетингу, або сенсомаркетингу, лежить вплив на всі органи почуттів
людини (зір, слух, нюх, дотик і смак) на підсвідомому рівні. Інформація щодо продукту або
послуги, отримана через різні канали сенсорного сприйняття, залишається в довгостроковій
пам‘яті і використовується при прийнятті людиною рішення про здійснення купівлі.
Результати досліджень вражають: якщо процес придбання купівлі супроводжується
приємним звуком, то кількість придбаного товару зростає на 65 %, приємний смак збільшує
кількість покупок на 23 %, приємний запах – на 40 %; товар, приємний на дотик, – на 26 %, а
приємний на погляд – на 46 % [2].
Використання інструментів сенсорного маркетингу виробляє у людини певний рефлекс –
чітку асоціацію мелодії, звуків, запахів, кольорів з певними брендами [3]. Саме створення
комплексу чуттєвого і емоційного досвіду взаємодії з брендом може виступати важелем у
формуванні сталої лояльності.
Сьогодні використання сенсорного маркетингу є одним із найрозумніших способів для
брендів викликати емоції та підтримувати зацікавленість споживачів.
Сенсорний маркетинг виконує низку функцій (див. рис. 1).
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Функції сенсорного маркетингу
визначити несвідомі стимули, що впливають на споживачів
виявити елементи реклами, що стимулюють мотивацію та різні емоційні стани для
різних вікових і соціальних груп
знизити травмуючий вплив реклами на психіку людини
створення чіткої асоціації мелодії / звуку / аромату з певним брендом
створення більш сприятливих умов процесу покупок для покупців

Рис. 1. Основні функції сенсорного маркетингу
Впровадження сенсорного маркетингу у маркетингову стратегію готельного підприємства
здатне у значному ступені впливати на поведінку гостей. На перший план виходить значущість
вивчення досвіду клієнтів як потужного методу взаємодії й зворотного зв‘язку.
Головні різновиди сенсорного маркетингу наведені на рис. 2.
Різновиди сенсорного маркетингу

візуальний

звуковий

ароматичний

Рис. 2. Різновиди сенсорного маркетингу
Одним з найрозповсюдженіших різновидів сенсорного маркетингу є аромамаркетинг.
За даними Scent Australia 75 % емоцій народжуються саме завдяки запахам. Існує емоційна і
ментальна «залежність» від запахів [4, с. 268]. Доктор біологічних наук С. Б. Пашутін зазначає,
на частку запахів приходиться до 10 % ефекту, що впливає на людину при його знайомстві з
новою точкою продажу.
За даними дослідження Європейського інституту мерчандайзингу, результати застосування
аромамерчандайзінгу підтверджуються тим, що: на 15,9 % збільшується час перебування
клієнтів в торговому залі; підвищується настрій клієнтів; на 14,8 % зростає готовність купити
товар; посилюються враження від відвідування магазину; поліпшується сприйняття клієнтом
якості пропонованих товарів і послуг; виникає бажання відвідати магазин, кафе, ресторан
вдруге у 98 % респондентів; підвищується продуктивність праці працівників; знімаються
стресові ситуації в роботі персоналу; на 60 % збільшуються імпульсивні покупки товарів [5].
Західним досвідом переконливо підтверджено, що використання технологій
аромамаркетингу в готельному бізнесі є ефективними при роботі з гостями і можуть
застосовуватися з метою:
1) створення особливої атмосфери в місцях перебування гостей, яка дозволить виділитися
серед конкурентів (поліпшення іміджу готелю);
2) затримки гостей в місцях продажів (або надання послуги) на триваліший час;
3) збільшення обсягу продажів;
4) підвищення лояльності гостей і бажання відвідати готель повторно;
5) додаткового рекламування за рахунок відчуття аромату за межами приміщення (сувеніри,
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подарункова продукція);
6) поліпшення сприйняття гостем якості пропонованих товарів і послуг;
7) залучень нових гостей за допомогою стимулювання імпульсного (заздалегідь не
запланованого) придбання ними товару / послуг;
8) підвищення ефективності праці персоналу готелю, сприяння концентрації уваги, зняття
стресових станів, вирішення проблеми плинності кадрів;
9) підвищень конкурентоспроможності готельного підприємства;
10) непрямої реклами бренду ароматизованими товарами / послугами;
11) підтримка сезонних і святкових рекламних кампаній за допомогою спеціальних ароматів
і т.д.
Можна виділити наступні вигоди застосування аромамаркетингу і аромадизайну в
готельному бізнесі (див. табл. 1).
Таблиця 1
Переваги застосування аромамаркетингу
Вигоди застосування в точках продажів за рахунок
Збільшення прибутку
Імідж, статус, просування
шляхом:
Створення яскравої і неповторної атмосфери в
Підвищення лояльності до бренду
місцях продажу / надання послуги
Підвищення статусу аж до елітарності за рахунок
Перебування клієнтів в точках продажів
ексклюзивності (відносно українського ринку)
/збільшення часу надання послуги
послуги
Заманювання додаткової клієнтури на точку
Оригінальність, як конкурентна перевага перед
продажу («шлейфом аромату»)
конкурентами
Залучення заможнішого споживача за рахунок
Додатковий PR
(іміджу і статусу)
Стимулювання імпульсивних покупок

Проте варто пам‘ятати про те, що почуттєве відтворення у всіх людей різне і механізм дії
сенсорних подразників також індивідуальний. У зв‘язку із чим доцільно: проводити
комплексний аналіз цільової аудиторії з урахуванням індивідуальних психологічних
особливостей, психодемографічних характеристик і поведінкових моделей; враховувати
ментальність і стереотипи; прогнозувати умови сенсорного сприйняття (акустика, освітлення,
умови застосування на відкритому повітрі, можливість контролю циркуляції повітряних мас
тощо); враховувати у дизайні приміщень якість матеріалів тощо.
Унікальність сенсорного маркетингу полягає у тому, що з його допомогою можна залучити
аудиторію як при безпосередньому контакті на місці продажів та товарів, так і через рекламу,
формуючи у покупців не лише раціональні мотиви покупки, а також й емоційне бажання
відчути, торкнутися, понюхати і т. д.
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АНАЛІЗ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ У КИТАЇ (НА ПРИКЛАДІ ФЕСТИВАЛІВ)
МІРОШНИЧЕНКО Д. Р., студентка,
БОЙКО З. В., канд. г. наук, доц.; науковий керівник
Університет митної справи та фінансів
Фестивалі в Китаї користуються великою популярністю серед туристів, тому що китайці
якщо й проводять фестивалі, то з пишним розмахом. В Китаї безліч фестивалів, але
найважливіші — свято дракона, свято човнів–драконів, свято середині осені в Гонконзі,
фестиваль снігових скульптур на новий рік, карнавал Шавань, весняний фестиваль та інші.
Найбільше фестивалів і концертів було організовано в 2019 році, приблизно 2600 [1]. В Китаї
значно збільшився попит на різні розважальні заходи, судячи зі статистики 2012 – 2019 рік
(рис.1). В 2020 році фестивалі майже не проводились через пандемію.

Рис. 1. Кількість фестивалів с 2012 – 2019 рік (од.) [2]

Рис. 2. Зростання числа виїжджаючих туристів під час Весняного фестивалю (од.) [3]
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Аналізуючи статистику, можна стверджувати, що кількість китайців, які подорожують під
час китайського Нового року, перевищує 400 мільйонів, при цьому майже 7 мільйонів
виїжджають з країни. Виходячи з цих даних можна подивитись на динаміку числа виїзних
туристів у час весняного фестивалю за останні три роки.
Також згідно зі статистикою, опублікованою Міністерством торгівлі під час свята Весни в
2019 році спостерігалося стабільне зростання внутрішнього і зовнішнього споживання. За
даними компанії роздрібної торгівлі та громадського харчування в Китаї, загальний обсяг
продажів більш одного трильйона юанів (близько 148,37 мільярда доларів США) за тиждень,
встановивши новий рекорд і відзначивши зростання на 8,5 % в річному обчисленні [4].
Тобто, з 2012 року спостерігалася позитивна динаміками відвідуваності фестивалів і з
кожним роком зростала до 2020 року. Пандемія внесла свої корективи не тільки в сферу
туризму та інші сфери господарства. З 2021 року китайці вже вміли відзначити фестиваль
Нового року, однак із закриттям кордонів він не став самим великим по відвідуваності, але за
прогнозами з 2022 року відвідуваність фестивалів може в рази покращитися.
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PR-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
ОБОЛЕНЦЕВА Л. В., докт. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
PR, як самостійний напрям діяльності підприємств виник в кінці ХІХ століття в США, саме
тоді, коли розпочиналася «глобалізація» бізнесу та зароджувалися крупні корпорації. З самого
початку, праця піарників була зосереджена на [1]:
1) взаємодії підприємств з керівництвом міст, держави в цілому;
2) усуненні серйозних проблем, які виникали у підприємств з населенням.
Іншими словами, PR передбачала:
1) позитивну діяльність, яка визнавалась всіма;
2) поєднання особистих і суспільних інтересів;
3) зусилля, направлені на те, щоб переконати громадськість змінити свій підхід або свої дії, а
також на гармонізацію діяльності організації у відповідності з інтересами суспільства, і
навпаки [2, с. 96];
4) управління всією сукупністю комунікаційних процесів організації у відносинах із
суспільством з метою досягнення взаєморозуміння і підтримки;
5) мистецтво і наука досягнення гармонії завдяки взаєморозумінню, заснованого на правді і
повній інформованості [3, с. 172].
Що стосується туристичної індустрії, то PR в туризмі умовно можна розділити на такі два
ключових вектори:
І. Діяльність країн щодо залучення туристів.
PR - діяльність на державному рівні щодо розвитку туризму, перш за все, передбачає, що всі
країни світу, в контексті розвитку туризму, умовно можна розділити на три групи:
Група 1. Це країни, для яких туризм не є вагомою статтею доходів. Країни цієї групи мало
уваги звертають на додаткове залучення туристів. Керівництвом асигнування коштів PR або не
відбувається, або обмежується прямою рекламою.
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Група 2. Так звані «благополучні» країни – і для них туризм вважається значною статтею
доходів. Країни цієї групи вважаються найбільш відвідуваними країнами світу. Це, зазвичай,
благополучні країни і існуючий туристичний потік, в основному, відповідає їхнім потребам.
Найчастіше, країни цієї групи обмежуються лише прямою рекламою, і то не в значних обсягах.
PR - технології застосовуються країнами цієї групи лише у випадку певних подій, які можуть
негативно вплинути на імідж країни і відпочинку в ній.
Група 3. «Неблагополучні» країни, для яких туризм є основоформуючим доходні статті
бюджету, але потік туристів скорочується через сформований у зв‘язку з певними причинами
негативний імідж. Зрозуміло, що в застосуванні інструментарію PR найбільше зацікавлені
країни цієї групи. Адже, до цієї групи належать країни, доходи яких сильно корелюють від
розвитку туризму і, в той же час, ці країни характеризуються нестійкою репутацією. Країнами
даної групи пропонується достатньо комфортний відпочинок за помірними цінами, але,
водночас, ті чи інші події, які відбуваються в цих країнах, систематично відлякують туристів.
Таким чином, в застосуванні PR – технологій і в проведенні масштабних PR – акцій
натомість прямих рекламних кампаній, в першу чергу, зацікавлені країни третьої групи, тобто
так звані «проблемні» країни.
Провівши дослідження основних причин, через які країни на загальнодержаному рівні – на
рівні державних департаментів чи міністерств – звертаються та застосовують PR – технології,
можна вважати наступні:
переважна більшість країн пропонують, в основному, однотипний відпочинок;
наявність різноманітних подій, які негативно впливають на імідж країни, з-поміж туристів;
поява нових туристичних центрів і дестинацій, тобто зростання конкуренції.
Що стосується основних методів PR – діяльності, які застосовують на загальнодержавних
рівнях, то доцільно виділити такі загальні напрямки як:
1) робота з засобами масової інформації (як статті в газетах і журналах, так і використання
радіо та телебачення, а особливо інтернет - мереж);
2) випуск інформаційних матеріалів (у сучасних умовах відсутність інформації про країну, її
туристично-рекреаційний потенціал має критичне значення; адже сучасні туристи – достатньо
вимогливі і бажають знати якомога більше про те місце, куди їдуть);
3) організація рекламних поїздок (організовуються поїздки двох типів – для клієнтів та для
співробітників туристичних підприємств);
4) організація в країні певного крупного, подієвого чи знакового заходу, який зміг би
привабити туристів.
ІІ. Діяльність туристичних підприємств з метою залучення клієнтів.
Що стосується другого аспекту PR в туризмі, а саме діяльності туристичних підприємств
щодо залучення клієнтів, то в результаті дослідження цього аспекту, можна виокремити
наступні ключові напрями діяльності підприємств в галузі PR:
1) робота з засобами масової інформації (як з загальними, так і спеціалізованими);
2) проведення семінарів, презентацій (такі заходи є важливими елементами PR – діяльності
підприємства і, зазвичай, проводяться за основним напрямом діяльності підприємства);
3) організація ознайомлювальних подорожей для співробітників туристичних агенцій;
4) співпраця і робота з різними інформаційними службами (туристичні інформаційні служби
являють собою спеціалізовані організації, з якими можна зв‘язатись і отримати інформацію
щодо будь-якого питання в галузі туризму);
5) благодійність і спонсорство (сутність спонсорства як PR – активності полягає в наданні
туристичним оператором матеріальної допомоги заходам, які проводяться в регіоні, які здатні
привернути увагу великої кількості потенційних споживачів, туристичного «істеблішменту» та
журналістів, в обмін на неодноразове «згадування чи подяку» тим, хто підтримав організаторів
заходу);
6) участь представників туроператора у різноманітних, навіть, і що буває часто, не маючих
нічого спільного з туризмом, заходах у якості експертів, сторін діалогу, спостерігачів;
7) туристичні виставки.
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Підсумовуючи проведене дослідження, можна стверджувати, що PR являє собою вищий
рівень комунікаційного менеджменту (як на рівні держави, так і на рівні, регіону чи
підприємства), який поєднує в собі всі його найбільш дієві прийоми, методи та технології.
Тобто, PR варто розглядати, з одного боку, як систему методів і прийомів, за допомогою
яких досягається «взаєморозуміння» і співпраця, які, у якості результату, визначають поведінку
суспільства; а з іншого – як певна служба, орієнтована на ефективну комунікаційну взаємодію з
суспільством.
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Пандемія коронавирусу завдала серйозного удару по всім секторам економіки, але однією з
найбільш постраждалих галузей стала сфера туризму. Карантин, що охопив практично всі
країни світу, змусив людей забути про подорожі [1]. У той час як уряди країн роблять значні
заходи по боротьбі з коронавірусом, підприємства оперативно пристосовуються до мінливих
потреб своїх співробітників, споживачів і постачальників, вирішуючи при цьому фінансові та
операційні проблеми [2].
За даними Асоціації індустрії гостинності України та Всеукраїнської асоціації туристичних
операторів, український туристичний бізнес може втратити від 1 до 5 млрд доларів США. 80 %
об‘єктів цієї сфери – підприємства малого та середнього бізнесу та фізичні особи-підприємці,
тож чимало з них (маючи малий запас фінансової бізнес-спроможності) можуть припинити своє
існування [3].
За даними Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, за 2020 рік об‘єм надання
туристичних послуг суттєво зменшилися, проте головною тривогою є сам факт тимчасового
припинення діяльності суб‘єктів туристичного ринку (Рис. 1.).
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Рис. 1. Показники зменшення кількості туристичних підприємств і обсягів туристичних
послуг в Україні у 2020 році за наслідками пандемії COVID-19
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Антикризове управління підприємством являє собою процес підготовки і управління будьякими надзвичайними або несподіваними ситуаціями, які впливають на бізнес, зацікавлені
сторони, співробітників, клієнтів і доходи. Це найважливіший компонент загальної стратегії
корпоративного менеджменту.
Антикризове управління трохи відрізняється від управління ризиками, яке вимагає оцінки
потенційних загроз і пошуку найкращого способу їх уникнути. В антикризовому управлінні
загроза вже виникла, і з нею підприємству потрібно боротися.
Однак кризи не завжди шкідливі для бізнесу, оскільки можуть мотивувати підприємства до
успішної діяльності в найближчій перспективі.
Дії, що вживаються для управління кризою, повинні бути ефективними і застосованими
негайно, а план антикризового управління необхідний для того, щоб підприємство мало змогу
зменшити вплив кризи [4].
Криза, з якою зараз зіткнулися туристичні підприємства в усьому світі - це пандемія
коронавирусу. Цю кризу було важко передбачити, і яка, як показала практика, була неминучою.
Наслідки, з якими зіткнулися туристичні підприємства, включають:
- зниження продажів і падіння прибутку;
- труднощі з відстеженням грошових потоків;
- перешкоди для спілкування з клієнтами та інше [4].
Варто відзначити, що в списку антикризових заходів туристичних підприємств неодмінно
повинні бути використані технології підтримки ділової репутації.
Так професор менеджменту бізнес-школи Університету Ексетера У. С. Харві вважає, що
ділова репутація – безцінний нематеріальний актив, який впливає на сприйняття
співробітниками, клієнтами та іншими ключовими зацікавленими сторонами підприємства і,
отже, на стійкість, продуктивність і майбутню траєкторію розвитку бізнесу[5].
У своїй статті У. С. Харві наводить деякі рекомендації, які на наш погляд є вкрай важливими
для ефективного антикризового управління туристичним підприємством під час пандемії.
1. Психологічна підтримка. Необхідно виявляти надавати всіляку психологічну підтримку
співробітникам, клієнтам та іншим зацікавленим сторонам (стейкхолдерам).
2. Фінансова підтримка. Слід знайти можливості для фінансової допомоги стейкхолдерам,
які цього потребують. Це не тільки правильний вчинок з моральної точки зору, але і, швидше за
все, вірний стратегічний крок в довгостроковій перспективі.
3. Прозорість бізнесу. Часто вважається, що повна прозорість - це певного роду утопія і
більшості керівникам підприємств вона здається непрактичною, небажано або навіть не
етичною. Проте, в умовах пандемії важлива відкритість підприємства в комунікаціях з усіма
стейкхолдерами (з персоналом щодо їх перспектив роботи на підприємстві, зі спонсорами та
інвесторами щодо майбутніх сценаріїв ведення бізнесу в короткостроковій і середньостроковій
перспективі та інше).
4. Спілкування: комунікації та зворотний зв‘язок. Дуже важливо спілкуватися з ключовими
зацікавленими сторонами. Це дає їм впевненість в тому, що підприємство добре обізнано про
проблеми, що стоять перед ним, а також працює над їх вирішенням, надаючи актуальну
інформацію для обробки та своєчасного реагування в разі кризи [5].
Таким чином, існує безліч технологій підтримки репутації, які можна ефективно
застосовувати для управління туристичним підприємством під час кризи пандемії COVID-19.
Навіть після стихання пандемії всіх чекає непередбачуване майбутнє, яке вимагає більшої
гнучкості, ніж будь-коли раніше і хоча криза COVID-19 унікальний для сучасної історії, погляд
на попередні глобальні кризові явища показує деякі виграшні стратегії, які допомогли
підприємствам залишатися стійкими в умовах кризи.
1. Sheresheva M.Y. Coronavirus and tourism. Population and Economics. 2020. № 4(2) URL:
https://doi.org/10.3897/popecon.4.e53574 (дата звернення 1.04.2021).
2. Бойкова А. В. Международный опыт функционирования оборонных предприятий в
условиях пандемии коронавируса. Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 5-1. С. 9294.
3. Асоціація індустрії гостинності України. URL: https://aigu.org.ua
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ВПЛИВ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ТУРИСТСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
ПОГАСІЙ С. О., канд. техн. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Туризм є однією з тих галузей економіки, яка потребує швидкої обробки великих обсягів
різноманітної інформації, яка постійно змінюється. Розвиток науково-технічного прогресу
сприяв створенню комп‘ютерної техніки, об єднанню комп‘ютерів в локальні, а потім і в
глобальні мережі і появі сучасних інформаційних систем і технологій. Розвиток Інтернету та
Інтернет-технологій відкрив нові можливості роботи з інформаційними ресурсами і
автоматизації управління роботою підприємств.
Проблемам ефективного використання інформаційних систем і технологій у сфері туризму
приділяли в своїх роботах такі вітчизняні та закордонні вчені як: Н. І. Ведмідь,
Г. П. Галузинський,
М. В. Єфремов,
М. Желєні,
В. А. Квартальнов,
А. В. Левков,
С. В. Мельниченко, Г. А. Папирян, М. М. Скопень, Т. І. Ткаченко, Ф. Уллах, М. Хаммер та ін.
Однак слід зазначити, що інформатизація та автоматизація керування роботою підприємств є
галуззю знань, що бурхливо розвиваються. Створення нових інструментів, які розширюють
можливості застосування інформаційних систем і технологій на підприємствах породжує
виявлення нових явищ і проблем в цій галузі.
Однією з надзвичайно перспективних інтернет-технологій є хмарні технології. Хмарні
технології – це технології розподіленої обробки цифрових даних, за допомогою яких
комп‘ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайн-сервіс [1].
Сучасні хмарні технології фактично надають можливість користуватися різними ресурсами,
тобто орендувати такі ресурси, як комп‘ютерні програми, програмні інструменти для розробки
різних програмних продуктів, додатків, сервісів та ін., комп‘ютерне та мережеве обладнання,
тощо.
В теперішній час розрізняють три головні категорії ресурсів які можуть спільно
використовуватися як хмарні послуги: програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа як
сервіс (PaaS), інфраструктура як послуга (IaaS) [2].
На сучасному етапі розвитку хмарних технологій для туристських підприємств найбільший
інтерес представляє така категорія ресурсів, як програмне забезпечення, що надається в
користування через Інтернет-мережу. Ринок програмного забезпечення для туристського
бізнесу пропонує такі програмні продукти, що працюють за принципами хмарних технологій і
надають програми у вигляді послуг в мережі Інтернет, як «ТурОнлайн», «U-ON.Travel», «Мої
документи туризм», «Мої туристи», «OtelMS» та ін.
Використання програмного забезпечення як послуги завдяки хмарним технологіям надає
туристським підприємствам такі переваги:
– відсутність потреби в утриманні на підприємстві потужних комп‘ютерів та
комп‘ютерного обладнання;
– економія витрат, пов‘язана з експлуатацію комп‘ютерів, копіюванням та збереженням
даних;
– відсутність потреб в послугах висококваліфікованих ІТ-фахівців або представників
Іт-фірми розробника програмного забезпечення для супроводу програмного забезпечення, яке
необхідно встановлювати на комп‘ютерах підприємства у разі відсутності можливості
користуватися хмарними технологіями;
– більш якісне зберігання даних на серверах ніж це може забезпечити підприємство;
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– відсутність необхідності слідкувати за оновленням програмних продуктів на відміну від
тих випадків, коли вони встановлюються на комп‘ютерах підприємств;
– забезпечення цілодобового доступу до програмного забезпечення та даних
турпідприємства в будь-якому місці де є можливість працювати з Інтернетом;
– подолання монополії окремих робітників турпідприємств на окремі дані, які стають
власністю турпідприємства і при звільненні робітника залишаються на підприємстві, а не
зникають разом з робітником (клієнтська база турагентств, звітність, тощо);
– відсутність можливості вилучити дані турпідприємства при перевірці певними
контролюючими органами разом з комп‘ютером, як це робилося раніше та ін.
Однак, використання хмарних технологій має і свої суттєві недоліки:
– надзвичайно висока залежність від наявності Інтернету, якості та швидкості його роботи;
– відсутність фізичного доступу до даних турпідприємства самих працівників цього
підприємства.
– ймовірність втрати даних, обумовлена фізичним пошкодженням віддалених серверів де
вони зберігаються;
– ймовірність витоку даних, які мають конфіденційний характер і зберігаються на
віддалених серверах та ін.
Аналіз переваг і недоліків показав, що головною проблемою використання програмного
забезпечення як послуги за хмарними технологіями для туристських підприємств є цілісність і
гарантії збереження даних турпідприємства. Слід звернути увагу що відсутність фізичного
доступу до даних турпідприємств при використанні хмарних технологій є одночасно і
перевагою і недоліком. Можливість втрати або витоку даних при використанні хмарних
технологій є головною проблемою при застосуванні таких технологій. Дієве рішення цієї
проблеми лежить в правовій площині і може бути забезпечене через укладання договору з ІТфірмою, яка надає в користування програмне забезпечення як послугу через Інтернет.
Фактично, це є договір про аутсорсінг на послуги ІТ-фахівців високої кваліфікації. Розробка та
укладання таких договорів потребує значної уваги, особливо питання, пов‘язані з можливістю
втрати та витоку даних, які для турпідприємства представляють надзвичайну цінність. Важливо
також визначити розміри штрафних санкцій, які слід передбачити у разі втрати або витоку
даних.
Переваги, які надають хмарні технології для турпідприємств дозволяють значно підвищити
ефективність управління такими підприємствами. Сучасні програмні продукти, які надаються
як послуга через Інтернет, дозволяють значно якісніше організувати документообіг в
турпідприємстві, краще виконувати функції планування роботи підприємства, поліпшити
маркетинг на підприємстві, забезпечити високий рівень організації персоналу, диференціювати
оплату праці робітників в залежності від їх трудового вкладу, налагодити якісні відносини з
клієнтами, здійснювати більш якісний облік, контроль та аналіз витрат та результатів роботи
підприємства, скоротити витрати підприємства у порівнянні з використанням програмного
забезпечення, що працює автономно на комп‘ютерах підприємства, підвищити продуктивність
праці персоналу підприємства, тощо.
Особливу увагу слід звернути на можливість, які надають хмарні технології з організації
роботи турпідприємств не залежно від наявності офісу. Необхідна умова є лише наявність
доступу до Інтернету. Цей факт потребує переоцінки підходів до організації управління
турпідприємствами, особливо турагентствами. Використання хмарних технологій в роботі
турагентств, скоріш за все, призведе до переводу роботи з клієнтами в он-лайн режим, що в
свою чергу, посилить конкуренцію між турагентствами і призведе до їх значного скорочення і
зростанню вимог до кваліфікації персоналу турфірм.
Список використаних джерел:
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
РАДІОНОВА О. М., канд. економічних наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Сучасний етап розвитку суспільства визначається на сам перед загально планетарними
проблемами, що торкаються людства в цілому. Прискорення таких глобальних процесів, як
світова фінансова криза, зростання соціальної напруги, виснаження природних ресурсів,
забруднення навколишнього середовища та COVID 19 свідчать про наближення всесвітньої
кризи. Вплив цих факторів на всі сфери життєдіяльності людини є безперечним. Розуміння
неможливості остаточного вирішення глобальних проблем антропогенного походження, що
можуть привести до загибелі планети актуалізувало необхідність запровадження нової
концепції розвитку, що будується на чітких нормах взаємодії людини та оточуючого її
середовища.
Український вчений А. М. Жученко зазначає: «…наша планета, вся система світового
розвитку наближаються до певного рубежу, після якого настане нова ера розвитку цивілізації
або глобальна катастрофа» [1]. Подібне припущення є одним з визначальних для нової
концепції еколого-економічного розвитку суспільства, що має на меті перегляд багатьох
стереотипів формування самостійних могутніх держав та національної свідомості.
Аналіз літературних джерел дозволив визначити основні передумови виникнення нової
концепції розвитку суспільства. Протягом кількох десятиріч могутність держав визначалася їх
ресурсозабезпеченням, а принципами формування світогляду людини ставали такі
висловлювання, як «людина – цар природи» та «споживання заради процвітання». Світові події,
що розвернулися на світовій арені в ХХ столітті, сприяли активному виснаженню ресурсного
потенціалу країн та прискорили темпи зростання глобальних проблем.
Забруднення навколишнього середовища, порушення цілісності земної поверхні, виникнення
екологічних патологій призвели до переосмислення парадигми формування світової соціоеколого-економічної системи, що у свою чергу сприяло виникненню концепції сталого
розвитку. Вперше термін «сталий розвиток» прозвучав в доповіді «Наше спільне майбутнє» у
1987 році. Спеціальна Комісія ООН під керівництвом екс-прем‘єра Норвегії Брундтланд
охарактеризувала його, як розвиток, що задовольняє потреби нинішнього покоління при цьому
не зашкоджуючи можливостям наступних поколінь задовольняти свої. Сьогодні концепція
сталого розвитку охоплює економічне зростання в гармонійному поєднанні з соціальними та
екологічними факторами впливу. Вже у 1992 році відбулася Конференція ООН у Ріо-деЖанейро (Самміт Землі), результатом якої стало прийняття 5-ти документів, що визначали
наміри країн світу забезпечити необхідні умови для подальшого розвитку на засадах
усталеності.
Сталий розвиток передбачає такий шлях розвитку людства, його процвітання, який може
бути забезпечений лише за рахунок ефективного використання усіх видів ресурсів, структурнотехнологічної реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів
суспільства. Глобальні виклики, що сьогодні постають між учасниками міжнародних відносин,
спонукають їх до формування стратегій спільного вирішення не тільки світових проблем, а й
окремих національних. Таким чином концепція сталого розвитку акцентує увагу не тільки на
екологічній складовій, а на важливих аспектах життєдіяльності суспільства в цілому.
Індустрія туризму на сьогодні представляє собою один з найбільших динамічних секторів,
що демонструє високі темпи розвитку. За даними Всесвітньої організації туризму (UNWTO)
стабільне збільшення обсягів наданих туристичних послуг спостерігається вже 8-м років
поспіль. Так, у 2018 році кількість міжнародних туристів становила 1326 млн. ос., що на 86 млн.
ос. більше, ніж у минулому році, при цьому прибуток даної сфери збільшився на 5% [2].
Актуальними тенденціями розвитку сфери туризму є: диверсифікація послуг, що надаються;
поширення діяльності агентів на нові території; посилення конкуренції не тільки між
підприємствами індустрії, а й між країнами та регіонами.
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Ринок туристичних послуг з одного боку представляє собою систему відносин, що за
рахунок мультиплікативного і акселераційного ефектів самостійно стимулює власний розвиток,
а з іншого – регулюється певними державними важелями. Його бурхливе зростання, тим не
менш, потребує керованого і стійкого фундаменту, який в змозі забезпечити суб‘єктам реальні
економічні вигоди, але при цьому не призводити до значних екологічних та соціальних
проблем. Цим обумовлюється необхідність врахування теорії сталого розвитку при формуванні
механізмів та концепцій взаємодії учасників ринку туристичних послуг з акцентом на якість і
орієнтацією на суспільство.
Особливо актуальним впровадження концепції сталого розвитку є для сфери туризму. В
даному випадку ринок туристичних послуг представляє собою унікальну платформу, що за
своєю природою поєднує економічні, соціальні та екологічні аспекти життєдіяльності будь-якої
держави. Глобальні проблеми природокористування стають особливо гострими в контексті
розвитку рекреаційних комплексів світу, ресурси яких також є обмеженими. Динамічне
зростання ринку туристичних послуг сприяє активізації трансформаційних процесів в таких
галузях, як інфраструктура, сільське господарство, індустрія розваг, екологія та ін. При цьому
метою його існування є розв‘язання актуальних соціальних проблем, серед яких підвищення
рівня життя населення, комфортний та доступний відпочинок без географічних та расових
обмежень, тощо. Це та такі економічні стимули, як формування сприятливого ринкового
середовища, інвестиційна привабливість, створюють базові критерії, що обумовлюють
запровадження концепції сталого розвитку в сфері туризму.
Ринок туристичних послуг відноситься до системи задоволення потреб населення у
відпочинку та функціонує за принципами та механізмами світового ринку послуг. Під останнім,
у широкому розумінні, прийнято розглядати розгалужену систему ринків с вузькою
спеціалізацією, де відношення купівлі- продажу будуються на основі дій, що приносить
користь іншому. Проте, враховуючи необхідність розгляду ринку послуг, як складної системи,
що включає елементи регулювання, ціноутворення, комунікацій і т. ін., доцільно оцінити його,
як платформу для «… відносин між виробниками і споживачами послуг, … , де відбувається
взаємодія продавців і покупців послуг, визначаються ціни, необхідна кількість та якість послуг,
встановлюються і підтримуються господарські зв‘язки й соціально-економічні контакти з
різними цільовими аудиторіями в процесі створення і споживання послуг» [3, c. 17].
Соколова Ю. В. зазначає, що «світовий ринок послуг як категорія міжнародної економіки
функціонує відповідно до основних законів ринкового господарства, а саме: закону вартості,
закону попиту та пропозиції, закону росту продуктивності праці, закону нагромадження, закону
пропорційного розвитку» [4]. Отже, світовий ринок послуг, як економічна категорія,
характеризується як система багатоаспектних, поліструктурних та багаторівневих відносин.
Одним із сегментів цього ринку є ринок туристичних послуг.
Як свідчить аналіз літературних джерел, сьогодні серед дослідників не існує єдиного
погляду на зміст поняття «ринок туристичних послуг». Деякі дослідники не виділяють цю
категорію із структури терміну «туризм» або «туристична індустрія», інші розглядають його в
структурі економічного комплексу країни, а деякі ототожнюють ринок послуг із ринком
туристичного продукту. Узагальнюючи підходи до визначення сутності поняття «ринок
туристичних послуг», необхідно відзначити, що спільною рисою тлумачень ринку туристичних
послуг в рамках структурного підходу є виявлення його елементів (туристичний продукт,
економічні відносини в ланцюгу «покупець-продавець-посередник» та інші елементи,
відповідно до заданої мети), функціональний підхід акцентує увагу на сферах реалізації
головної функції ринку – забезпечення зв‘язку між виробниками та споживачами, системний
підхід наголошує на взаємопов‘язаності елементів мережі, що функціонують в умовах певної
направленості, організаційний підхід підкреслює особливості формування даного ринку, а
процесний – приділяє увагу процесам перетворення, що на ньому відбуваються в рамках
діяльності основних су‘бєктів. Окремо кожний з підходів лише констатує наявність тих чи
інших елементів чи зв‘язків між ними, не вказуючи на їх якість та мету функціонування.
Таким чином, виникає необхідність використання більш широкого поняття, який враховував
би всі зазначені вище підходи. Зважаючи на вищезазначене, доцільно визначити ринок
туристичних послуг як поліструктурну систему взаємовигідних відносин щодо купівлі-продажу
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у грошовій формі певного матеріального чи нематеріального блага в сфері туризму, яка
заснована на децентралізованому управлінні, безособовому механізмі визначення кількості та
ціни.
Сталий розвиток туристичної сфери базується на балансі економічної ефективності
туристичної діяльності, збереженні рекреаційних природних ресурсів та взаємодії культур та
національної самобутності народів. Актуалізують такий синергізм і дослідження та прогнози
таких міжнародних організацій, як Світове товариство охорони природи (IUCV), Всесвітня
туристична організацій, Організація Об‘єднаних націй (ООН).
Необхідність забезпечення сталого розвитку ринку туристичних послуг обумовлюється
економічною потребою забезпечення рентабельності туристичного бізнесу при врахуванні
обмеженості природних ресурсів і висуванні вимог щодо їх збереження з метою задоволення
потреб сьогоднішнього та майбутніх поколінь людства.
Таким чином, функціонування ринку туристичних послуг на засадах сталого розвитку має за
основу не тільки збереження навколишнього середовища та забезпечення охорони туристичнорекреаційних ресурсів, а й економічні вигоди, що безумовно мають отримати виробники
туристичних послуг при урахуванні культурною самобутності та національної спадщини
туристичної зони, що для туриста є безпосереднім місцем споживання послуги.
Список використаних джерел:
1. Жученко А. М. Концепція сталого розвитку регіону: передумови формування та фактори
впливу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні
економічні
відносини
та
світове
господарство.
2016.
№ 9.
URL
:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12245/1/КОНЦЕПЦІЯ%20СТ
АЛОГО%20РОЗВИТКУ%20РЕГІОНУ%20ПЕРЕДУМОВИ%20ФОРМУВАННЯ.
2. UNWTO Highlights Confirm Another Record Year in 2017. UNWTO : веб-сайт. URL :
http://www2.unwto.org/press-release/2018-08-27/unwto-highlights-confirm- another-record-year-2017
3. Реутов В. Є. Згладжування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм
регіональної конвергенції економічного розвитку. Економіка та держава. 2010. № 8, С. 16-22.
4. Світовий ринок послуг. Publishing house Education and Science s.r.o : веб-сайт. URL :
http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24804.doc. htm
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

В

ПРОЦЕСІ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

СВІТЛИЧНА В. Ю., канд. екон. наук, доц.
ГУСТОВА Є. С., студентка
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
В процесі функціонування підприємств туристичної сфери основою прийняття ним
управлінських рішень виступає ефективне використання технологій планування й контролю.
Непрогнозованість швидких змін економічних та суспільних подій сучасного світу, на жаль,
утруднює реалізацію цих двох управлінських функцій. Окрім того, неефективна організація
контрольних заходів – є вкрай негативними чинниками управління підприємством туристичної
сфери.
На нашу думку, великий потенціал здійснення функцій контролю належить інструментам
контролінгу, які здатні підвищувати ефективність управління діяльністю туристичного
підприємства та його адаптації до змін зовнішніх і внутрішніх факторів.
Питання сутності та особливостей контролінгу вивчали у своїх дослідженнях: Бондар Н. М.,
Бондаренко О. С., Дарманська Г. О., Долинская Р. Г., Іванова В. Й., Коцупатрий М. М.,
Прокопенко О. В. [1-7].
В рамках цього дослідження, вважаємо, що під контролінгом треба розуміти – орієнтовану
на досягнення стратегічної мети туристичного підприємства систему інформаційно-аналітичної
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та методичної підтримки його керівництва, яка в умовах змін зовнішніх і внутрішніх факторів
дозволяє контролювати, аналізувати, прогнозувати та корегувати управлінські рішення.
Вважаємо за необхідне підкреслити, що система контролінгу уособлює у собі нове
поєднання методів і принципів управління, прийняття кваліфікованих управлінських рішень,
які дозволять в іншій площині подивитися на аспекти довгострокового існування підприємств
в умовах інтеграційних процесів вітчизняної економіки. На нашу думку, система контролінгу
представляє собою організаційну сукупність взаємозв‘язків цілей, функцій та елементів
контролінгу (завдань, важелів, виконавців і процесів).
Отже, чим можна пояснити підвищення уваги до формування системи контролінгу
керівниками підприємств туристичної сфери? Безперечними перевагами цієї системи
виступають:
– по-перше, в концепції планування на підприємстві зміщується акцент з контролю минулого
на аналіз майбутнього;
– по-друге, підвищується гнучкість і швидкість реагування на нестабільні фактори
зовнішнього і внутрішнього середовища
– по-третє, забезпечується координація дій із забезпечення виживання підприємства і
мінімізації впливу кризових ситуацій.
Більш детально сутність контролінгу розкривається у його функціях. Такими є:
1) функція інформаційно-аналітичного забезпечення: систематизація та обробка інформації
про діяльність туристичного підприємства);
2) попереджувальна функція: моніторинг та виявлення тенденцій відхилень контрольованих
значень від запланованих показників та своєчасне надання цієї інформації керівництву
підприємства;
3) координаційна функція: узгодження тактичних та стратегічних цілей діяльності
туристичного підприємства за допомогою системи контрольованих показників, підтримка
процесів планування;
4) контрольна функція: оцінка результативності та ефективності здійснюваних процесів,
визначення припустимих меж відхилення показників;
5) інтегруюча функція: інтеграція тактичного і стратегічного управління, а також важелів
планування, контролю, аналізу та регулювання;
6) мотивуюча функція: формування мотивуючих заходів для фахівців, що виконують на
туристичному підприємстві контролінгові заходи;
7) консультуюча функція: виробка рішень з можливими варіантами та оцінкою їх наслідків.
Враховуючи викладене, вважаємо, що виконання контролінгом перелічених функцій на
туристичному підприємстві забезпечує керівництво інструментарною та методичною базою
підтримки прийняття управлінських рішень, а отже, дозволяє гнучко, швидко реагувати на
змінні тенденції ринку і корегувати конкурентноздатну стратегію. Безперечно, виконуючи
перелічені функції, спрямовані на досягнення стратегічної мети туристичного підприємства,
система контролінгу забезпечує контроль,
аналіз,
прогнозування та корегування
управлінських рішень.
У свою чергу, до кола завдань контролінгу відносяться такі, як:
– забезпечення оптимізації взаємозв‘язків інформаційних потоків між всіма основними
функціями управління;
– моніторинг відхилень, прогнозування майбутніх потенційних відхилень, оцінка можливих
причин їх виникнення та розробка заходів уникнення;
– моделювання можливих наслідків прийняття різних варіантів управлінських рішень;
– забезпечення керівництва підприємства інструментами та інформацією, необхідною для
контролю та прийняття кваліфікованих управлінських рішень [8, с. 27].
Проаналізуємо основні етапи формування системи контролінгу підприємства туристичної
сфери.
– перший етап – підготовчий. На цьому етапі відбувається формування системи контролінгу,
а саме: аналіз діяльності підприємства та його системи управління; обґрунтування рішення про
запровадження системи контролінгу на підприємстві; визначення вимог до системи
контролінгу;
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– другий етап – розробка системи контролінгу на підприємстві (основний етап). На цьому
етапі формулюють мету і завдання системи контролінгу; розробляють методичне забезпечення
та інформаційне забезпечення системи контролінгу на підприємстві;
– третій етап – запровадження, оцінка ефективності системи контролінгу (заключний етап).
На цьому етапі відбувається запровадження функціонування системи контролінгу
підприємства; оцінюється вплив запровадження системи контролінгу на ефективність
управління підприємством; розробляються пропозиції із розвитку системи контролінгу на
підприємстві [9, с. 52].
Будь-яка система, безперечно, здійснює своє функціонування із застосуванням кола своїх
інструментів. Необхідно зауважити, що інструменти контролінгу – це сукупність методів,
методик, моделей, алгоритмів, тобто допоміжних засобів, задіяних для виконання завдань
контролінгу. У свою чергу, інструменти контролінгу базуються на відповідних економікофінансових, організаційно-планових, облікових методах. В рамках цього дослідження
необхідно зазначити наступну тезу, що, від правильного вибору інструментів контролінгу,
механізму їх впровадження визначається і динаміка ефективного, надійного та стабільного
функціонування туристичного підприємства в довгостроковій перспективі.
Базуючись на дослідженнях [8, с. 25], перелічимо основні інструменти системи контролінгу.
Інструментами оперативного контролінгу виступають: методи аналізу, планування,
прогнозування, точка беззбитковості та ін. До інструментів стратегічного контролінгу
відносяться: PEST-аналіз, SWOT-аналіз, портфоліо-аналіз, групування, метод абсолютних
величин, ранжування, експертний аналіз, аналіз сценаріїв, GAP-аналіз, аналіз потенціалу,
аналіз життєвого циклу, портфельний аналіз, функціонально-вартісний аналіз, аналіз
стратегічного позиціювання.
У свою чергу, інструментами діагностики в системі контролінгу виступають: кореляційний,
регресійний, кластерний, факторний, дисперсійний аналізи, методи визначення вартості
підприємства, експертні методи). А інструментами аналізу та планування в системі
контролінгу є: бюджетування, бенчмаркінг, GAP-аналіз, SWOT-аналіз, ABC-аналіз, аналіз
конкурентних переваг за Портером.
Звісно, кожне туристичне підприємство, окрім стандартизованих інструментів системи
контролінгу, може самостійно розробляти власні інструменти для виконання індивідуальних
завдань в рамках притаманної йому системи контролінгу.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що дія системи контролінгу на підприємствах
туристичної сфери істотно підвищує ефективність їх діяльність, адже дозволяє планувати
діяльність з метою підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, а також
вчасно забезпечує керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття
управлінських рішень, націлених на підвищення результативності підприємства.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
СВІТЛИЧНА В. Ю., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Забезпечення стійких темпів розвитку та позитивних результатів діяльності підприємств
туристичного бізнесу залежить від надійності системи їх фінансової безпеки. Сучасні процеси
вимушеного простою підприємств галузі туризму в умовах карантинних обмежень обумовлює
необхідність розробки кожним з підприємств дієвої системи фінансової безпеки, спроможної
мінімізувати існуючі загрози його фінансовій стійкості та підвищити безпеку подальшого
функціонування.
У науковій літературі дослідження питань фінансової безпеки підприємств розкривається у
роботах: Андрощук Г., Ареф‘єва О. В., Барановського О., Кириченко О. А. [1; 2; 3; 5] та
ін. [4; 6-11]
Тим не менш, залишається ще багато питань щодо визначення цього поняття саме для
підприємств туристичної галузі та пошуку оптимальних методів управління цим економічним
явищем.
Спробуємо проаналізувати численні теоретичні підходи на сутність фінансової безпеки
підприємства. Так, Ареф‘єва О.В. трактує фінансову безпеку, як «…стан найбільш ефективного
використання корпоративних ресурсів підприємства, що виражається в максимізації прибутку
та підвищенні рентабельності діяльності підприємства, якості використаних основних і
оборотних активів, структури капіталу» [2, с. 99]. Кузенко Т. Б. розуміє під фінансовою
безпекою стан найбільш ефективного використання інформаційних, фінансових показників,
ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що знаходиться в межах своїх
граничних значень [6, с. 120]. В той же час, Вітлінський В.В. підкреслює, що фінансова безпека
– це такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їх розміщення й
використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності – на
основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й
кредитоспроможності [4, с. 23].
Наведені вище точки зору та дослідження інших теоретичних підходів, дозволяють
запропонувати наступне визначення фінансової безпеки підприємств туристичної галузі – це
механізм, який складається з важелів управління фінансовими ресурсами туристичного
підприємства та фінансових інструментів, що забезпечують стабільний ефективний розвиток
цього підприємства.
Кожне підприємство туристичної галузі намагається сформувати власну систему фінансової
безпеки, яка б забезпечувала стійкість підприємства, сприяла виконанню функцій планування,
контролю, регулювання, аналізу в оперативному режимі, а також запобігала виникненню загроз
з боку факторів зовнішнього та внутрішнього оточення.
Вважаємо за необхідне навести трактування поняття «загрози» та відповісти на питання, чи є
це поняття тотожнім до поняття «ризик».
Загроза – це сукупність умов, процесів, факторів, в результаті дії яких зростає імовірність
порушення стабільної діяльності підприємства, виникнення перешкод реалізації його
економічних інтересів й недосягнення ним своїх цілей, зокрема нанесення підприємству будьякого виду збитку та, навіть, створення небезпеки його функціонування. Іншими словами,
загроза асоціюється із заздалегідь відомим сценарієм несприятливого розвитку подій.
Друга економічна категорія «ризик» також є предметом численних досліджень та
діаметрально протилежних думок щодо її сутності. Вважаємо за доцільне розуміти під ризиком
подію, яка може відбутися або не відбутися. У разі, якщо така подія реалізується, підприємство:
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або отримає доходи значно нижчі за ті, на які воно розраховувало, або понесе суттєві втрати у
вигляді або частини своїх ресурсів або додаткових витрат понад прогнозованих.
Нині у сучасному світі головною загрозою для підприємств туристичної галузі є розгортання
чергової хвилі пандемії коронавірусу. Дійсно, не можна не погодитися, що поширення вірусу
призвело до закриття кордонів, заборони переміщення туристів, а отже, до кризового стану
туристичного бізнесу. Це, ще раз, підкреслює необхідність зміцнення всіма суб‘єктами
господарювання в галузі туризму своєї фінансової безпеки заради подолання складного періоду
коронакризи та повернення до стабільного функціонування у пост-ковідний період.
Класифікаційних видів загроз фінансовій безпеці підприємства виокремлюють чимало. Так,
залежно від джерела, загрози можуть бути ендогенними та екзогенними. В залежності від форм
прояву: кількісні та якісні загрози; залежно від суб‘єктів: загрози з боку недобросовісних
конкурентів; загрози з боку власних працівників; загрози з боку кримінальних структур;
загрози з боку контрагентів; загрози, обумовлені діями посадових осіб державних органів [7].
Підходів до класифікації загроз фінансовій безпеці, безперечно, можна назвати ще багато.
Головним, важливим залишається те, що ця класифікація виступає основою до розробки
системи управління фінансовою безпекою підприємства.
Необхідно підкреслити, що здатність своєчасно виявляти і попереджати загрози є запорукою
стійкого функціонування підприємства туристичної галузі. Впровадження на підприємстві
системи забезпечення фінансової безпеки (тобто управління фінансовою безпекою) дозволить
знижувати рівень загроз, використовувати позитивний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників,
оперативно приймати попереджувальні управлінські рішення та, в остаточному підсумку,
досягти сталого розвитку підприємства.
Управління фінансовою безпекою – представляє собою одну зі складових загальної системи
управління безпекою підприємства, яка «забезпечує реалізацію управлінських рішень
переважно в фінансовій сфері його діяльності» [11].
Основними складовими елементами системи управління фінансовою безпекою виступають:
1) мета управління – реалізація фінансової стратегії розвитку підприємства;
2) об‘єкти управління – фінансова складова розвитку підприємства;
3) задачі управління – виявлення загроз фінансовій безпеці, запровадження заходів,
спрямованих на забезпечення фінансової безпеки підприємства, аналіз ефективності цих
заходів.
Враховуючи сучасний стан туристичного бізнесу, кожне підприємство цієї сфери діяльності
повинно будувати свою систему фінансової безпеки, яка дозволяла би оперативно реагувати на
виникнення можливих загроз, здійснювати ряд заходів щодо можливої мінімізації всіх ризиків
функціонування підприємства та забезпечувала його фінансову стійкість.
Грамотно побудована система фінансової безпеки туристичного підприємства дозволить
його керівництву здійснювати тактичне, стратегічне прогнозування та планування подальшого
розвитку, здійснювати моніторинг досягнутого рівня фінансової безпеки та оцінювати
потенціал його зміцнення. Це, у свою чергу, сприятиме стійкому розвитку підприємства
туристичної галузі та забезпечить максимальну ефективність його функціонування у поточному
періоді та високий потенціал розвитку у майбутньому.
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СЕГЕДА І. В., канд. екон. наук
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Готельне господарство являє собою частину сфери послуг, що орієнтовано на різний сегмент
споживачів, з визначним комплексом послуг.
Соколов К. О. [1] виокремлює специфічні риси готельного господарства, такі як, сезонність,
нерівномірність розвитку, наголошує на суттєвий вплив людського чинника, та разом з
Вознюк А. М. [2] пропонує використовувати ринкові інструменти для ефективного управління,
серед яких вагоме місце займає інструмент управління доходами.
Розробка та впровадження комплексу заходів, інструментів, структур і правил, які
створюватимуть умови для нормальної діяльності, підтримки функціонування готельного
господарства на необхідному рівні за рахунок забезпечення необхідними ресурсами, має бути
першочерговим завданням задля ефективного організаційного забезпечення управління
готельним господарством.
Так керівництво закладу може використовувати різні підходи до організації діяльності, що
успішно працюють закордоном, а ефективність якої, зазвичай, починається з аналізу доходів й
управління ними.
Серед різноманіття можливих інструментів управління, що обумовлене регіональними
особливостями умов функціонування засобів розміщення, набуло поширення застосування
аутсорсингу в господарській діяльності підприємств, сутність якого за [3, 4] полягає у
передаванні частини функцій відповідно до принципу «залишаю собі лише те, що можу робити
найкраще, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить найліпше».
Аутсорсинг як передача сторонньої організації частини бізнес-процесів або окремих функцій
широко практикується на світовому ринку. Основна перевага аутсорсинга полягає в більш
якісному і менш витратному виконанні переданих на аутсорсинг функцій [3, 5].
Декілька авторів в роботах [6, 7] розглядають можливість використання аутсорсингу
підприємствами туристичного бізнесу з метою досягнення найліпших організаційноуправлінських, технологічних і вартісних цілей з найменшим ризиком для самого підприємства.
На сьогодні є актуальною необхідність вивчення можливості застосування аутсорсингу в
готельному господарстві та створення методики оцінки пропозицій партнерів при плануванні
розвитку бізнесу з використанням аутсорсингу, що дасть змогу скоротити загальновиробничі
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витрати та підвищити конкурентоспроможність готелів та аналогічних засобів розміщення в
регіонах.
Аутстаффінг персоналу передбачає виокремлення персоналу зі штату підприємства
готельного господарства та оформлення його в компанії-провайдера у тих випадках, якщо
маються ліміти за кількістю персоналу в штатному розкладі [8] з метою економії витрат
(приблизно до 25 %). На практиці це виглядає як оренда кваліфіованого персоналу.
Бенчмаркинг – це процес визначення, розуміння і пристосування прикладів ефективного
функціонування готельного господарства з метою поліпшення власної роботи шляхом
маркетингових досліджень з метою оптимізації витрат. Він в рівному ступені включає два
процеси: оцінювання і зіставлення [9], хоча не завжди є можливість отримати реальні дані по
тих або інших напрямах діяльності підприємства-конкурента.
АВС-аналіз – це інструмент, який застосовується у випадках, коли необхідно класифікувати
великий об‘єм статистичних даних. АВС-аналіз – це угрупування об‘єктів по ступеню впливу
на загальний результат. В якості параметра ранжирування можуть виступати: об‘єм продажів,
період продажів прибутковість і ін. [10]. Принцип є універсальним і застосовний до будь-якої
області діяльності, оскільки дозволяє людям концентрувати зусилля на областях, здатних дати
найбільший ефект, він виявляється одним з наймогутніших інструментів підвищення якості,
може використовуватися на регулярній основі для ідентифікації причин виникнення проблем і
спроб усунення або послаблення тих з них, які виявляються самими істотними.
Систему «дірект-костінг» запровадив у 1936 р. американський економіст Джонатан
Гарррісон. Особливостями дірект-костінгу є те, що облік і планування собівартості послуг
готельного господарства здійснюється тільки за змінними витратами, а постійні витрати
безпосередньо списуються на фінансовий результат, запаси оцінюються за змінними
витратами, існує можливість багатоспупінчатої побудови Звіту про фінансові результати з
метою аналізу внеску на покриття постійних витрат та отримання прибутку окремих сегментів
діяльності [11].
Система «стандарт-кост» є інструментом, який використовується в управлінні для
планування витрат і контролю над ними. Ця система використовується також для оцінювання
діяльності окремих робітників та управління взагалі, для підготовки бюджетів та інших
прогнозів, допомагає прийняти рішення при ціноутворенні. Основою системи «стандарт-кост» є
підрахунок майбутніх (очікуваних) витрат. Очікувані витрати визначають на основі стандартів
(норм і нормативів), розрахованих готелями та аналогічними засобами розміщення
самостійно [12]. Систему «стандарт-кост» широко використовують в усьому світі. Сьогодні
практично всі виробничі компанії організовують свою обліково-планову діяльність,
спираючись на засади цієї системи обліку.
Yield management становить стратегію максимізації доходів готелів та аналогічних засобів
розміщення шляхом використання спеціальних програм, таких як: сегментація клієнтського
потоку, квотування, тарифікація, збір і обробка статистичних даних для прогнозування цін, що
максимально відповідають попиту.
Сегментація передбачає продаж однієї послуги в певний час різним групам споживачів, які
відрізняються платежеспроможністю, тривалістю перебування, метою поїздки.
Програма квотування встановлює кількісні або вартісні обмеження обсягу продажів певних
послуг на відповідний період, а також дає змогу використовувати тарифні квоти згідно
тарифної сегментації клієнтського потоку.
Одним з інструментів управління доходом в системі yield management є овербукінг.
Овербукінг – це стратегія збуту товарів (послуг), при якій постачальник товарів (послуг)
приймає на себе більше зобов‘язань з постачання товару (наданню послуг), ніж може виконати,
з розрахунку на те, що не всі з узятих зобов‘язань дійсно доведеться виконувати [13].
Франчайзинг – це метод підприємництва, завдяки якому підприємець може об‘єднатися з
вже діючим великим ланцюгом на взаємовигідних умовах. У роботі [14] франчайзинг
розглядається у якості вертикальної інтеграції засобу розміщення. Сутність класичної моделі
франчайзингу полягає в тому, що компанія (франчайзер) на обмеженій території надає
індивідуальному підприємцю (франчайзі) або групі підприємців ліцензію (франшизу) на
виробництво продукції, торгівлю товарами або надання послуг під торговельною маркою
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компанії. В свою чергу франчайзі зобов‘язаний сплатити початковий внесок та вносити певну
суму в залежності від обсягу продажу (роялті) [15].
В світовому готельному господарстві франчайзинг набуває все більших обертів, не
дивлячись на високий вступний внесок, бо вважається логічним кроком до розвитку крупного
готельного бізнесу.
З початку 90-х рр. в українському готельному господарстві поширюється стратегія
аффілірування, тобто управління міжнародними готельними операторами (готельні ланцюги).
Але практика показує, що не для всіх категорій готелів така стратегія є ефективною: з 16 млн.
готелів у світі лише 20 % відносяться до готельних ланцюгів (3,2 млн.) [16].
У якості ще одного інструменту збільшення доходів, що набув поширення в готельному
господарстві, є надання в оренду групи житлових приміщень туристичній або виробничопромисловій організації, які забезпечують 80-100% завантаженість «викуплених» ними
номерів.
Також, як варіант, при проектуванні нерухомості готельного господарства, слід передбачати
таке планування номерного фонду, яке б дало змогу надавати послуги різним групам
споживачів залежно від їхніх уподобань та матеріальних можливостей. Наприклад,
двокімнатний номер (апартаменти) може надаватися туристам, які подорожують сім‘єю, а для
туристів-одинаків цей номер може розділятися на два. Цінова політика у такому випадку має
відрізнятись. Таку систему можна використовувати для обслуговування туристів-інвалідів. Це
дасть змогу готелям та аналогічним засобам розміщення (особливо тим, що працюють сезонно)
не тільки зменшити витрати на утримання такого типу номерів, а й вирішити проблему
завантаження у часи пік.
Як діяльність «брендінг», пов‘язаний з розробкою торгової марки, забезпечення лояльності
та прихильності споживачів до неї, забезпечення процесу просування продукту на ринку з
урахуванням його вимог та проведення його моніторингу для забезпечення успіху торгової
марки. Брендінг визначають, як технологію завоювання ринку [17].
Серед наведених інструментів управління витратами й доходами за показниками
середньорічного завантаження, тарифу та доходності на номер треба знайти найбільш значущі
для кожного окремого підприємства, враховуючи визначені фактори впливу.
Для вибору найбільш оптимальних інструментів управління готельним господарством не
достатньо просто розрахунків, слід враховувати особливості галузі готельного господарства,
тобто територіальний розподіл засобів розміщення, сезонність роботи, місткість та технологію
підбору й обліку персоналу.
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БЕЗВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ПРИ ГОТЕЛЯХ
СЕГЕДА І. В., канд. екон. наук
РАЗГОЄВА І. Т., студентка
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Сьогодні все більш актуальною стає проблема екології та збереження навколишнього
середовища.
За даними ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) світовий обсяг
продовольчих відходів оцінюється в 1,6 млрд. тон «в первинному продовольчому еквіваленті».
Загальний обсяг продовольчих відходів, придатних до вживання в їжу, оцінюється в 1,3 млрд
тон [1].
Істотний внесок в сумарні продовольчі і непродовольчі втрати вносить сфера ресторанного
господарства. Однак, існує безліч шляхів щодо зменшення кількості відходів з вигодою для
ресторанного бізнесу як складової готельного господарства.
Мета роботи полягає у поширенні ідеї раціонального використання продовольчих і
непродовольчих ресурсів у ресторанах та підвищення прибутковості підприємств.
Ресторан – це заклад ресторанного господарства з різноманітним асортиментом продукції
власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем обслуговування та комфорту у
поєднанні з організацією відпочинку і дозвілля споживачів [2].
В результаті переробки сировини та продуктів в ресторанах при готелях генеруються значні
обсяги обрізків м‘яса, риби, хліба, овочів тощо. У ресторанах нехтувати таким добром
нерозумно, соціально неправильно, а головне фінансово не вигідно. Наприклад, ресторани
щороку у своїх звітах списують на відходи в середньому до 70000 кг. Навіть залишивши
осторонь морально-етичну сторону питання та аспекти екологічної стійкості, настільки високий
рівень відходів з точки зору раціонального ведення бізнесу просто не має сенсу.
Безвідходне виробництво являє собою процес створення кінцевого продукту, що передбачає
повну комплексну переробку сировини за відсутності шкідливих для природи відходів
виробництва у замкненому технологічному циклі [3].
Проблема безвідходного виробництва стає предметом багатьох вітчизняних і зарубіжних
наукових досліджень і публікацій: Денис А. В., Степанова О. А., Гундерсен Д., Міщенко В. С.,
Виговська Г. П. та інші [5–7].
Серед різноманіття шляхів застосування продовольчих відходів в ресторанах при готелях
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можна виокремити такі:
1. Вивчення способів використання одного і того ж інгредієнта в різних стравах. Наприклад,
якщо залишились якісь виварені кістки з бульйонів, виварені овочі, їх можна використати у
приготуванні соусу для іншої страви. Суцвіття цвітної капусти можна запікати цілком, стебла
можна квасити та варити з них суп, бурякове бадилля можна додавати в салати. Зі шкірки
яблук, апельсинів, лимонів можна приготувати варення або сироп тощо.
2. Розміщення «нових» продуктів за терміном зберігання за «старими» задля переконання,
що «старі» продукти будуть використовуватись першими. На стікерах слід вказувати дату в
міру їх надходження.
3. Використання продуктів, термін придатності яких добігає кінця, вчасно в якості
компліменту від шеф-кухара.
4. Організація домовленості з фермами або з притулками для собак для постачання залишків
їжі туди.
5. Вилучення менш популярних страв з меню, складання оптимального меню з
інгредієнтами, які повторюються в різних стравах.
Ресторанам при готелях характерна така проблема, як реалізація непродовольчих відходів.
Для цього можна запропонувати таке:
1. Перш за все необхідно купувати сировину в упаковках більшого об‘єму. Наприклад: олію
одразу в каністрі, а не в літрових пляшках.
2. Скло та макулатуру не викидати, а здавати їх на переробку.
3. Надавати перевагу екологічному пакуванню та використанню багаторазових контейнерів
для зберігання продуктів харчування; не слід використовувати одноразовий посуд.
Також не треба забувати про застосування ресурсозберігаючих технологій, що включає ряд
факторів (рис. 1), які сприяють зниженню витрат на одиницю виготовленої продукції.
Застосування ресурсозберігаючих технологій забезпечує економне використання матеріальнотехнічних і трудових ресурсів підприємства.
Фактори ресурсозберігаючих технологій

Технічні
 застосування
технологій, які
забезпечують мінімальні
втрати сировини;
 застосування
обладнання з
мінімальними втратами
сировини;
 поліпшення якості
використовуваних
матеріальних ресурсів;
 удосконалення
технологічних режимів
обробки сировини.

Організаційні

Соціально-економічні

 удосконалення системи
обліку і контроль за
використанням
матеріальних ресурсів;
 скорочення циклу
переробки сировини;
 підвищення якості
ремонту технологічного
обладнання;
 удосконалення
організації виробництва
продукції;
 організація вторинного
використання сировинних
ресурсів.

 аналіз використання
матеріально-технічних і
трудових ресурсів;
 здійснення соціальнопсихологічних заходів
щодо економії
матеріально-технічних і
трудових ресурсів;
 застосування
наукових основ
менеджменту;
 застосування заходів
щодо стимулювання й
відповідальності.

Рис. 1. Фактори, які сприяють зниженню витрат на одиницю виготовленої продукції
Дотримання вищенаведених правил допоможе, по-перше, в управлінні безвідходним
виробництвом в ресторанах при готелях й інших закладів ресторанного господарства, а по184

друге, окремому місту та країні в цілому. Якщо працівники, керівники, споживачі закладів
ресторанного господарства будуть ставитися більш уважно до проблеми утилізації харчових і
нехарчових відходів, це вважатиметься значним кроком уперед щодо боротьби із забрудненням
планети.
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ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

ГОСПОДАРСТВА

НА

СОКОЛЕНКО А. С., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Відкриття нового бізнесу в Україні є досить ризикованим. Багато нових закладів не
починають приносити прибуток протягом року в наслідок чого заклад змінює власника, або
закривається. Ресторанний бізнес України першим відчув на собі наслідки активної фази
карантину під час пандемії covid-19. Багато закладів ресторанного господарства практично
повністю припинили свою діяльність. Тому дуже важливо прорахувати ризики заздалегідь.
Для створення нового бізнесу потрібно детально продумати бізнес-план нового закладу,
який повинен бути унікальним та виділятися серед інших та враховувати ризики. Ринок
ресторанних послуг характеризується нетривалим життєвим циклом (1–3 роки) і високим
ступенем ризику (3–4 місце).
Реалії сьогодення вимагають від українських підприємств ресторанного господарства
значної інноваційної активності в умовах загострення конкурентної боротьби. Цьому
сприятиме застосування прогресивних форм і методів обслуговування, використання інтернеттехнологій, модернізація обладнання, добір професійного персоналу а також створення нових
форматів. Обов‘язкове впровадження take away сервісу та доставки у разі коли ресторан
повинен закрити свої двері для відвідувачів.
Для створення нового закладу харчування спершу треба проаналізувати та вивчити ринок, а
саме: цільову аудиторію, пропозиції конкурентів тощо. Відкривати новий заклад потрібно у
регіоні де конкурентів менше, а цільової аудиторії більше. Після аналізу ринку треба
сформулювати унікальну пропозицію, тобто чим ваш заклад буде виділятися на фоні інших
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закладів. Коли вже є ідея створення закладу обов‘язково потрібен бізнес-план. Бізнес-план – це
розрахунок витрат, оцінка необхідних інвестицій для відкриття закладу харчування, у якому
потрібно максимально точно прорахувати усі витрати на основі фінансових можливостей та
бажань. Якщо своїх грошей не вистачає, то необхідно знайти інвестора. Останній крок для
відкриття свого закладу харчування – це реєстрація та запуск бізнесу. Перед відкриттям закладу
потрібно вибрати організаційно правову форму, систему оподаткування, приміщення для
ведення бізнесу та найняти персонал.
На створення нового закладу ресторанного господарства може впливати низка проблем,
зокрема:
- військові дії в країні та кризові соціально-економічні явища в усіх сферах економіки та
суспільства в цілому;
- у зв‘язку з covid-19 посилення психологічної тривоги та остраху у суспільстві;
- зниження доходів та купівельної спроможності населення;
- відсутність спеціальних програм підтримки галузі та розвитку малого бізнесу у сфері
ресторанного господарства;
- низька якість національної сировини та відсутність налагодженої системи логістики та
постачання національних продуктів харчування, адже перевага постійно надається імпортним
товарам та іноземним партнерам;
- зростання цін та рівня інфляції, підвищення витрат за комунальні послуги в силу чого
збільшується вартість споживчого кошика, зростають загальні постійні витрати пересічних
українців, як наслідок чого ресторанні послуги, послуги відпочинку, розваг та дозвілля
переходять у статті необов‘язкових витрат сім‘ї;
- низька ефективність управлінської діяльності;
-недостатня чисельність кваліфікованих спеціалістів, особливо тих, які здатні на високому
рівні обслужити іноземних гостей;
- проблема якості обслуговування та управління якістю;
- глобалізація закладів ресторанного господарства, тощо.
Отож, ситуація на ринку ресторанного господарства є суперечливою, адже з одного боку
спостерігається активний розвиток нових концепцій у закладах РГ, на які існує попит, та до
яких прихильні споживачі, з іншого боку – величезна кількість підприємств ресторанного
господарства працює на межі банкрутства й щомісяця несе значні витрати, що спонукає їх
власників до закриття та виходу із сегменту ринку.
Таким чином, на ринку ресторанних послуг постійно відбуваються зміни. Відкриття нового
закладу в Україні можливе, але досить ризиковане. Потрібно прорахувати усі витрати, створити
унікальну ідею закладу, для того, щоб він окупився.
УПРАВЛІННЯ ОНЛАЙН-РЕПУТАЦІЄЮ ТУРИСТСЬКОЇ КОМПАНІЇ
ТИМЧЕНКО В. С., студент
КРАВЕЦЬ О. М., ст. викл.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Репутація – соціальна оцінка групи суб‘єктів про людину, групу людей або організацію на
основі певного критерію. Репутація є важливим чинником в багатьох областях: освіта, бізнес,
онлайн-співтовариства або соціальний статус. Репутація – ефективний механізм соціального
контролю в природних суспільствах. Вона є предметом дослідження соціальних, управлінських
і технологічних наук. Вплив репутації поширюється від таких конкурентоздатних параметрів
налаштування, як ринки, до спільних – фірми, організації, установи і співтовариства. Крім того,
репутація діє на різних рівнях – індивідуальному і над-індивідуальному. На надіндивідуальному рівні це стосується груп, співтовариств, колективів і резюмує соціальні
об‘єкти (наприклад, фірми, корпорації, організації, країни, культури і навіть цивілізації).
Відповідно, репутація зачіпає явища різного масштабу – від щоденного життя до стосунків між
націями. Репутація – фундаментальний інструмент суспільного устрою, заснованого на
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розподіленому, безпосередньому соціальному контролі.
Репутація компанії – це розгорнутий комплекс оцінних представлень цільових аудиторій про
компанію, сформований на основі об‘єктивних параметрів компанії (чинників репутації), що
мають значення для цільових аудиторій.
Репутація ділиться на декілька умовних видів. Репутацію, яку можна знайти в мережі
Інтернет про різні компанії, фірми, пропоновані послуги і т.д. можна розділити на два основних
види: позитивну і негативну. Також є: зовнішня репутація (імідж) і практична.
Оффлайн-репутація – це репутація, яка сформувалась поза межами Інтернету.
Онлайн-репутація – це уся інформація, яку користувачі Інтернет можуть знайти у всесвітній
мережі. Найчастіше вона формується на різноманітних форумах, блогах, відгуках, соціальних
мережах.
Пандемія COVID-19 перетворила Інтернет на найперспективніший майданчик у сфері
комунікацій. Його перевагою і недоліком водночас є те, що вся інформація, що
опублікована в Мережі, накопичується та знаходиться у відкритому доступі. Вона видається
відповідно запитів споживачів за назвою компанії, продуктів та послуг, іменами топ менеджерів тощо. Репутація в Інтернеті може серйозно впливати на взаємовідносини з
партнерами, потенційними та існуючими клієнтами, впливати на прийняття ними рішень.
Наявність негативної інформації у відкритому доступі прямо відбивається на репутації
компанії, що, у свою чергу, викликає зниження ступеня лояльності з боку цільової аудиторії,
яку в основній масі складають пересічні користувачі. У гіршому випадку – це відсутність
лояльності значно більшої аудиторії, електронних та друкованих ЗМІ, радіо і ТБ, до яких, легше
за будь-яку іншу інформацію, потрапляють теми, що викликають резонанс в on-line, а потім і
off-line-середовищі.
Образ компанії в Інтернеті формується не лише за рахунок відгуків потенційної цільової
аудиторії, але й думок експертів, відгуків співробітників, інсайдерської інформації, і не
останнім джерелом є плітки – реальні та сфальсифіковані конкурентами. Отже, для будь-якої
компанії, репутація якої формується не лише off-line, але й on-line, більш ефективним буде
передбачити в бюджеті статті витрат на поточний моніторинг і запобігання появі або
поширенню негативу, ніж точкові інвестиції в ліквідацію наслідків дії зовнішнього
середовища.
У загальному вигляді репутаційний менеджмент може бути охарактеризований як системна
робота, спрямована на збільшення репутаційного капіталу компанії, вона включає
використання комунікаційних та організаційних ресурсів для профілювання як корпоративної,
так і галузевої, і персональної репутації. За своїм характером репутаційний капітал
компанії є складним і системним поняттям і, на думку А. Ю. Тривайла та
І. П. Миколайчука, «репутаційний капітал слід розуміти як суму нематеріальних активів,
зовнішніх та внутрішніх характеристик суб‘єкта, які збільшують ринкову вартість
компанії» [1]. Необхідно зазначити, що репутаційний капітал формується за рахунок не всієї
сукупності нематеріальних активів підприємства, а лише тієї частини, що відповідає за
створення певного образу компанії у цільових груп та відповідають за характер його
сприйняття (позитивний чи негативний). Отже до складових репутаційного капіталу
рекомендовано відносити торгову марку/бренд, імідж та репутацію, гудвіл.
Включення онлайн-репутації до складу репутаційного капіталу компанії передбачає її
виділення як окремого структурного елементу, який передбачає набір інструментів та
методів, що суттєво відрізняється від тих, що використовують в оффлайн-середовищі. Таким
чином у практиці управління репутацією з‘являється поняття ORM (оn-line reputation
management) – система заходів, що передбачає використання різноманітних методик та
сервісів для створення та підтримання стійкого позитивного враження у цільової
аудиторії від компанії та її діяльності за допомогою мережі Інтернет і, як результат,
підвищення лояльності контактних груп до підприємства.
У цілому управління репутацією за допомогою традиційних методів та мережі Інтернет
дещо відрізняється одне від одного (див. табл. 1) [2, с. 125].
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Таблиця 1
Порівняння підходів до управління репутацією компанії за допомогою традиційних методів та
за допомогою мережі Інтернет
Управління репутацією за допомогою
традиційних методів
мережі Інтернет (ORM)
Швидке поширення інформації
Миттєве поширення інформації
Великі затрати на аналіз.
Невеликі витрати на моніторинг. Наявність
Складність охоплення всього об‘єму
програмного забезпечення для пришвидшення
інформації
процесу моніторингу інформаційного поля
Аналіз потребує багато часу
Аналіз потребує менше часу через
Інформація відсутня у відкритому доступі
Наявність інформації у відкритому доступі
Поширення інформації серед десятків та
Поширення інформації серед сотень тисяч,
сотень тисяч осіб
мільйонів осіб
Поширюється в межах країни
Створюється в межах країни, легко
поширюється і за кордоном
Вільний доступ до поширюваної інформації
Вільний доступ до інформації впродовж
упродовж короткого часу. Потім її знайти
тривалого періоду часу цілодобово
важко, не використовуючи засоби Інтернету
Отже можна сказати, що управління репутацією в Інтернеті є процесом більш швидким.
Наразі Інтернет виступає основним каналом, за допомогою якого можна отримати інформацію
про діяльність тієї чи іншої туркомпанії. Але разом із поданим переліком аргументів на
користь Інтернету, як простору для управління репутацією компанії, необхідно
враховувати те, що цими самими перевагами можуть користуватись і конкуренти для
розв‘язання інформаційної війни. В умовах кризи керівнитцво приймає непопулярні рішення,
які активно обговорюються в Інтернеті, поширюючи плітки. Ці обговорення надовго
залишають «сліди» в інформаційному полі туркомпаній і прямо впливають на її репутацію. Це
значно ускладнюється неконтрольованістю поширення негативної інформації, яку важче
відстежити, попередити та усунути, і розбіжністю в розмірі витрат на посів інформаційного
вірусу та його ліквідацію.
Отже, в цифровій економіці ORM набуває все більшої популярності. Це складний та
трудомісткий процес, що включає в себе такі етапи, як моніторинг, аналіз та коригування. Вони
допомагають передбачити поширення негативної інформації в мережі про туркомпанію,
нівелювати її вплив, створити потрібний імідж та сформувати стійку, добру репутацію.
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CERTAIN ASPECTS OF INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT
UHODNIKOVA OLENA., PhD, associate professor
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
In the context of increasing life expectancy of the population of developed countries, an increase in
the man-made influence of man, an increase in the level of danger to human health and life, the issue
of the development of social tourism has an important role. An important issue of ensuring
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comfortable travel for people with disabilities and social categories of tourists is the creation of a
barrier-free space.
Inclusive tourism is one of the most actively developing types of tourism, which provides for the
creation of a barrier-free tourist space.
The creation of a barrier-free tourist space includes the following areas [1]:
- tourist infrastructure,
- accommodation facilities,
- social infrastructure,
- trade infrastructure, etc.
The creation of an inclusive space to ensure a comfortable stay for tourists, as a rule, is included in
national building codes and standards. These standards provide, for example, the height of the
placement of switches in rooms, control panels in elevators, ramps, duplicating plates in Broglie or
sound signals, equipment of special sanitary facilities, etc. These additional features enable
accommodations to accommodate guests with special needs.
The equipment of inclusive rooms for accommodation is very important for the following
principles:
- increases the reach of the target audience of tourists,
- creates the image of a socially responsible business,
- increases the versatility of the accommodation facility,
- forms loyalty among guests and potential guests.
Thus, in the context of increasing public attention to the development of social tourism and the need
for the development of inclusive tourism, the issue of ensuring inclusive infrastructure is very relevant
for the tourism sector at the national and global levels.
In Ukraine, inclusive tourism is actively developing. However, insufficient funding for the industry
causes problems with the logistics of inclusive infrastructure. The potential for the development of
inclusive tourism in Ukraine is quite large. Rich nature, ectographic color, rich history and folk
traditions, access to the Azov and Black Seas, the Carpathian Mountains, a large share of unique
natural ecosystems form the potential for tourism. Inclusive tourism, as one of the promising forms of
tourism development, should be provided with appropriate infrastructure. This will make possible the
further active development of tourism in Ukraine.
References:
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ГРУЗІЇ
ШЕЛЕСТ М.С., студент
БОЙКО З. В., канд.г. наук, доц.; науковий керівник
Університет митної справи та фінансів
Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового
господарства, що можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як
міжгалузевий комплекс.
Туризм є однією з основних експортних галузей Грузії й приносить значні прибутки в
державну казну. Туристична галузь дає змогу також створити значну кількість робочих місць
(особливо на периферії, де вони найбільш потрібні). Зростання туризму також стимулює
розвиток бізнесу в багатьох суміжних секторах економіки, зокрема таких, як сільське
господарство, транспортні послуги, у секторі комунікацій тощо.
Грузія проводить активну стратегію розвитку туризму, яка повинна допомогти перетворити
країну на привабливу й популярну, із погляду туристів. Для цього створено національний план
розвитку туризму та залучення інвестицій, у якому встановлено цілі та завдання, а також
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розроблено способи їх досягнення. Уряд здійснив кроки із залучення іноземних інвестицій у
туризм країни [ 2 ].
Грузія – країна з багатим історичним минулим, культурною спадщиною та природною
різноманітністю. Усі ці риси роблять її привабливою з туристичного погляду. А вдала політика
в поєднанні з конкретними кроками уряду створює всі належні умови для розвитку туризму в
країні, із кожним роком приваблюючи все більшу кількість туристів не лише з регіону, а й з
усього світу. Про це свідчить притік туристів, який суттєво збільшився за останній рік, що є
наслідком ефективної політики в галузі розвитку туризму в країні та популяризації її на
міжнародній арені, проте у 2020 році погіршився у зв‘язку з коронавірусом (Рис.1.).

Рис.1. Динаміка іноземного туризму Грузії [3]
Всесвітня організація туризму – UNWTO – опублікувала огляд світового туризму 2018 року.
У звіті показана динаміка туризму різних країн світу. Країни, де, за звітом, спостерігається
найбільше зростання кількості туристів [1]:
• Єгипет – зростання – 55%
• Того – зростання – 46%
• В‘єтнам – зростання – 29%
• Грузія – зростання – 27.9%
• Палестина – зростання – 25%
Таким чином, Грузія займає четверте місце серед найбільш швидкозростаючих туристичних
напрямків.
У майбутньому Грузія може увійти в число провідних туристичних країн світу. Тому
подальші перспективи дослідження пов‘язані із вивченням основних видів туризму в країні,
аналізом туристичної галузі та окремих напрямів співпраці в галузі туризму з іншими країнами.
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СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ В
ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
ПРИНЦИПИ
УПРAВЛІННЯ
СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

В

УМОВАХ

ГЕРАСИМЧУК А. В., студентка
СОБОЛЄВА Г. Г., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Конкуренція є невід‘ємною рисою функціонувaння ринкової економіки. Методологічно
нерозривно пов‘язaної з вирішенням проблеми підвищення конкурентоспроможності
підприємствa є оцінкa конкурентоспроможності, бо тільки нa основі прaвильної оцінки можуть
бути зроблені висновки про ступінь конкурентоспроможності підприємствa. Вірнa оцінкa є
основою розробки зaходів по підвищенню конкурентоспроможності тa в той же чaс – критерієм
результaтивності зaходів.
Нa рaзі проблемa підвищення конкурентоспроможності підприємствa стaє більш нaгaльною.
В умовaх ринку неможливо добитися стaбільного успіху в підприємництві, якщо не
розрaхувaти ефективність розвитку, не нaкопичувaти постійно відомості про влaсні
перспективи і здібностях.
В умовaх ринкової економіки підприємствa, вивчaючи споживaчів, не требa зaбувaти про
своїх конкурентів. Необхідно досить точно оцінювaти і вивчaти конкурентне середовище.
Поняття конкуренції в економіці сформувaлося в стaродaвні чaси. Сучaсний термін
«конкуренція» походить від німецького словa konkurrenz. У свою чергу це визнaчення сходить
до лaтині, в якому зa допомогою слів concurro / concurencia познaчaли різні явищa (з одного
боку, злиття і взaємопроникнення, a з іншого зіткнення). Ці лaтинські словa відобрaжaли
процеси взaємодії і зaстосовувaлися для їх познaчення [1, с. 12].
Конкуренція покликaнa зaбезпечити:
1. Суверенітет споживaчів, тобто їх перевaги в тому, які товaри і в яких обсягaх вони хотіли
б купувaти;
2. Aдaптaцію виробників до постійно змінювaних зaпитaм споживaчів і новим методaм
виробництвa;
3. Зв‘язок прaгнення підприємств до отримaння мaксимaльного прибутку з нaуковотехнічного прогресу;
4. Свободу вибору виробничої діяльності.
Тaким чином, конкуренція являє собою процес, що визнaчaє умови функціонувaння ринку –
змaгaння між товaровиробникaми зa нaйбільш вигідні сфери зaстосувaння кaпітaлу, ринку
збуту, джерелa сировини. Конкуренція є дієвим мехaнізмом стихійного регулювaння пропорцій
суспільного виробництвa.
Упрaвління конкурентоспроможністю підприємствa – це діяльність, якa передбaчaє
формувaння тa підтримку конкурентних перевaг, обумовлених впливом нa економічний процес
підприємствa з метою зaбезпечення його конкурентоспроможності зa умови збереження нa
достaтньому рівні тa підвищення економічної ефективності.
Метою упрaвління конкурентоспроможністю підприємствa є зaбезпечення життєздaтності і
постійного функціонувaння підприємствa при будь-яких економічних, політичних, соціaльних і
інших змінaх в його зовнішньому середовищі. Упрaвління конкурентоспроможністю
підприємствa мaє бути спрямовaним нa [2, с. 380]:
1. Нейтрaлізaцію (подолaння) aбо обмеження кількості негaтивних (деструктивних) чинників
впливу нa рівень конкурентоспроможності підприємствa шляхом формувaння зaхисту проти
них;
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2. Використaння позитивних зовнішніх чинників впливу для нaрощувaння і реaлізaції
конкурентних перевaг підприємствa;
3. Зaбезпечення гнучкості упрaвлінських дій і рішення – їх синхронізaції з динaмікою дії
негaтивних і позитивних чинників конкуренції нa певному ринку.
При упрaвлінні конкурентоспроможністю підприємствa безпосередніми об‘єктaми
упрaвління, як прaвило, є процеси, від яких зaлежить якість продукції, що випускaється, кaдри
підприємствa, фінaнсові ресурси, виробничі можливості.
Суб‘єктaми упрaвління конкурентоспроможністю підприємствa є певне коло осіб, що
реaлізують його (упрaвління) мету [3, с. 169]:
1. Влaсник підприємствa, який зa будь-яких умов мaє брaти учaсть у формувaнні
стрaтегічних цілей підприємствa, пов‘язaних з економічними інтересaми тa фінaнсовими
можливостями влaсникa;
2. Вищий упрaвлінський персонaл підприємствa (директор, зaступники директорa тa
керівники тих підрозділів підприємствa, що формують лaнцюг цінностей підприємствa);
3. Лінійні менеджери оперaційних підрозділів підприємствa, які є відповідaльними зa
ефективну реaлізaцію плaнів дій щодо зaбезпечення нaлежного рівня конкурентоспроможності;
4. Держaвні тa відомчі упрaвлінські структури тa оргaни, повновaження яких визнaчaються
відповідними нормaтивними документaми.
5. Менеджери-економісти консaлтингових фірм, що зaлучaються нa підприємство нa плaтній
основі для розробки тa реaлізaції стрaтегії тa прогрaм підвищення конкурентоспроможності;
Принципи упрaвління конкурентоспроможністю – це прaвилa, яким повинен відповідaти
процес упрaвління. В основі системaтизaції принципів упрaвління доцільно використовувaти їх
клaсифікaцію, якa зaлежить від елементa упрaвління.
Отже, принципaми упрaвління конкурентоспроможністю є:
1. Принцип нaукової обґрунтовaності – облік вимог об‘єктивних економічних зaконів і
зaкономірностей (зaконів попиту і пропозиції, конкуренції, економії чaсу тa ін.), тенденції
розвитку об‘єктів упрaвління, нaявності і повної достовірної інформaції, знaнь, освіти і
квaліфікaції персонaлу;
2. Принцип системності – предстaвлення всіх об‘єктів дійсності у вигляді систем, підсистем
тa елементів, їх відноснa відособленість і сaмостійність, взaємодія спрямовaності нa досягнення
кінцевої мети системи;
3. Принцип ієрaрхічності – розгляд досліджувaних систем як бaгaторівневих ієрaрхічних
систем, для яких хaрaктерне підпорядкувaння підсистем середнього рівня вищим, при цьому
вони, в свою чергу є підсистемою вищого рівня для нижчестоящих;
4. Принцип зворотного зв‘язку – ґрунтується нa зaмкнутості контуру упрaвління і отримaнa
інформaція про результaти впливу керуючої підсистеми нa керовaну, порівнянні його з
плaновими (нормaтивними), і в основі отримaних розбіжностей необхідно відрегулювaти
поведінку керовaної підсистеми;
5. Принцип комплексності – розгляд і вирішення зaвдaнь упрaвління у взaємозв‘язку і
цілісності;
6. Принцип економічності, оптимaльності – отримaння результaту діяльності системи з
мінімaльно можливими витрaтaми чaсу, ресурсів і грошових коштів;
7. Принцип розвитку – процес зaкономірних змін довкілля, підприємствa тa ін., їх переходу з
одного стaну в інший, більш досконaлий, тaкож від стaрого якісного стaну до нового, від
простого – до склaдного, від нижчого до вищого;
8. Принцип відповідності інтересів – передбaчaє відповідність цілей діяльності підприємствa
зaпитaм споживaчів і зaкономірностям зміни ринкової кон‘юктури, інтересaм зaцікaвлених осіб
(aкціонерів, менеджерів, прaцівників тa ін.);
9. Принцип оптимaльного поєднaння центрaлізaції і децентрaлізaції – розподіл повновaжень
нa прийняття рішень нa кожному рівні упрaвління, прaв, обов‘язків тa відповідaльності;
10. Принцип стимулювaння – встaновлення зaцікaвленості в досягненні встaновлених цілей
прaцівникaми тa їх колективaми нa основі мaтеріaльних і морaльних стимулів;
11. Принцип реглaментaції – встaновлення системи прaвил і норм, що визнaчaють порядок
роботи персонaлу, структурних підрозділів і підприємствa в цілому;
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12. Принцип aдaптивності – здaтності системи сaме нaлaштовувaтися в зв‘язку з
виникненням непередбaчених змін, зaбезпечення своєчaсного пристосувaння підприємствa до
змін у зовнішньому середовищі aбо її перебудови відповідно до нових цілей;
13. Принцип бaгaтовaріaнтності – генерувaння безлічі aльтернaтив розвитку підприємствa і
його стрaтегічних одиниць бізнесу, вибір крaщих з них для досягнення цілей підприємствa,
розгляд проблем підприємствa і розробкa пропозицій щодо їх зaпобігaння;
14. Принцип порівнянності – припускaє при розрaхунку покaзників рівня
конкурентоспроможності виявлення конкурентних перевaг при розгляді порівнювaних
вaріaнтів.
Отже, можнa зробити висновок, що вивчених особливостей формувaння конкурентних
перевaг, принципів і зaвдaнь по упрaвлінню конкурентоспроможності підприємствa
зaбезпечить високу конкурентоспроможність підприємствa, визнaчить нaйбільш ефективні
вaріaнти оптимізaції і зміни його оргaнізaційної структури підприємствa для ефективного
менеджменту в нaпрямку досягнення конкурентних перевaг.
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Україна та Корея мають значний потенціал економічної співпраці, але все ще не
використовують свої можливості повністю. Зовнішня торгівля не є виключенням, розглянемо
детальніше стан та динаміку зовнішньої торгівлі України та Південної Кореї (ПК).
Республіка Корея належить до провідних торговельних партнерів України в Азії.
Головними продуктами експорту України до РК за січень-жовтень 2020 р. були зернові
культури (86,9% всього експорту); продукти неорганічної хімії (2,6%); жири та олії тваринного
або рослинного походження (2,4%); руди, шлаки і зола (1,8%); деревина і вироби з деревини –
1,6% (61,4%); чорні метали – 1,4% (16,7%).
Головними продуктами імпорту з РК до України за січень-жовтень 2020 р. є основні засоби
наземного транспорту, крім залізничного (29,5%); реактори ядерні, котли, машини (14,2%);
пластмаси, полімерні матеріали (8,5%); прилади та апарати оптичні, фото-графічні (7,9%);
каучук, ґума (7,6%); електричні машини (6,3%); чорні метали (4,4%); ефірні олії (3,1%);
фармацевтична продукція (1,9%) [1; 3].
Розглянемо спочатку динаміку загального експорту та імпорту України у період з 2015 по
2019 роки. У 2015 р. сума експорту товарів України становила 38,1 млрд дол. США. У тому ж
році були здійснені імпортні товарні операції на суму 37, 5 млрд дол. США.
У 2019 р. експорт товарів становив вже 50 060,3 млн дол., тобто збільшився на 5,8%
порівняно із 2018 р., імпорт – 60 783,7 млн дол., тобто збільшився на 6,3%. У 2019 р. експорт
послуг становив 15 628,8 млн. дол. (збільшився на 30,9% порівняно із 2018 р.), імпорт – 6 942,2
млн. дол. (збільшився на 3,5%) [2].
Тепер проаналізуємо обсяги і динаміку експорту та імпорту саме з Республікою Кореєю
(табл. 1):
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Таблиця 1
Обсяг експорту та імпорту України з Республікою Корея (тис. дол. США)
Показник
2015
2016
2017
2018
2019
Експорт з України до Кореї
Товари
395389,1
413703,8
308556,6
327 434,5
375 868,3
Послуги
43569,1
41665,2
36693,1
51 488,2
53279,5
Імпорт з Кореї до України
Товари
256418,5
255279,3
321626,5
436 625,2
455 935,2
Послуги
18269,0
16949,4
35919,1
22 019,3
15024,9
Джерело: складено автором на основі [4].
Український товарний експорт до Кореї становив в 2019 р. 375 868,3 тис. дол, що на 5%
менше за показник 2015 року. Хоча порівняно з 2018 роком, де експорт товарів з України
становив 327 434, 5 тис. дол., показник зріс на 13%. Хочу зауважити, що значний спад
експорту стався, починаючи з 2016 року, причиною чого була економічна криза в країні.
Український експорт послуг до Кореї становив 53 279,5 тис. дол. у 2019 році, що на 18%
більше порівняно з 2015 роком.
Імпорт товарів з Кореї до України за даними становив 455 935,2 тис. дол., що на 44% більше
за індикатор 2015 р.
Щодо імпорту з Кореї до України послуг, то показник 2019 року (15 024,9 тис. дол.)
зменшився на 18%, порівнюючи з 2015 роком.
Зауважимо, що в експорті товарів переважає експорт Кореї до України, в той час як послуг
Кореї більше надає Україна.
Розрахуємо питому вагу Південної Кореї у загальному експорті та імпорті України.
Таблиця 2
Динаміка питомої ваги Кореї у зальному експорті та імпорті України
2015
2016
2017
2018
2019
Експорт
Товари
0.010
0.011
0.007
0.007
0.008
Послуги
0.004
0.004
0.003
0.004
0.003
Імпорт
Товари
0.007
0.007
0.006
0.008
0.007
Послуги
0.003
0.003
0.007
0.003
0.022
Джерело: складено автором на основі [4].
Дані отримані у таблиці (2) свідчать, що Корея має зовсім незначну частку в експорті та
імпорті України. Питома вага, не дивлячись на нібито позитивні зміни у 2016, 2019 роках, так і
залишається достатньо на низькому рівні, не наближуючись до одиниці.
Між Україною та Корейською Республікою існує налагоджена торгівля певними послугами.
Розглянемо детальніше п‘ятірку найбільш експортованих послуг до РК. Перше місце займають
телекомунікації, комп‘ютерні та інформаційні послуги. Експорт послуг цієї сфери до
Республіки Корея становить 36 736.5 тис. дол. станом на 2019 рік. Далі слідують послуги з
ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (11 491.1 тис. дол.);
ділові послуги (2 670.9 тис. дол.); транспортні послуги (1 208.7 тис. дол.); послуги із
страхування (573.6 тис. дол). Найменший прибуток з експортованих в Корею послуг станом на
2019 рік принесли послуги, пов‘язані з фінансовою діяльністю (3.7 тис. дол). Хочу звернути
увагу на те, що ті ж самі послуги Корея майже не надає Україні [4].
Особливості співпраці з Україною мають певні складнощі, Україна має несприятливе для
іноземних інвестицій і співпраці взагалі законодавство, великий зовнішній борг, недостатній
рівень технологічного розвитку. Необхідним є постійне вдосконалення нормативних актів, ще
більш важливим є неухильне дотримання законодавчих норм щодо прав і гарантій для
іноземних інвесторів та партнерів. В цьому випадку для іноземних компаній і підприємств за
участю іноземного капіталу буде створена сприятлива атмосфера для ведення бізнесу,
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впевненості в політико-економічній системі країни та її інститутах. Хоча існує і дуже
приваблива сторона співробітництва з Україною - дешева робоча сила.
На сьогодні в нашій країні працює 28 підприємств із корейським капіталом, серед яких
найбільші корейські компанії – ―Samsung‖, ―LG‖ та ―Hyundaі‖ [5].
З урахуванням зовнішньополітичних пріоритетів України на азійському напрямі, Республіка
Корея є важливим партнером нашої країни з точки зору відкриття нових можливостей в
політичній сфері, розширення ринку збуту продукції українського товаровиробника, залучення
інвестицій, впровадження передових технологій, а також прикладом успішного та ефективного
національно-державного будівництва.
За понад 20 років розбудови двосторонніх відносин створено необхідні інституційні
механізми для подальшого повномасштабного та взаємовигідного двостороннього
співробітництва у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, науково-технічній та
культурно-гуманітарній сферах. Наступний етап розвитку співпраці України з Республікою
Корея через активізацію політичного діалогу на високому та найвищому рівнях має бути
спрямований на реалізацію конкретних коротко- та довгострокових завдань і проектів, що
дозволить наблизити двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства.
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Економічне середовище України постійно перебуває під хвилями кризових явищ, що
спричинені зовнішніми і внутрішніми факторами. Ринкова ситуація характеризується
динамічністю, інколи навіть надмірною «турбулентністю», що спричинено непослідовністю
внутрішньої соціально-економічної політики, відсутністю належної реалізації програм
підтримки малого бізнесу, податковим тиском, а також низькою ефективністю управлінських
рішень щодо реалізації державної стратегії із забезпечення економічного зростання та
стимулювання розвитку регіонів.
Зазначені ринкові умови негативно впливають на діяльність суб‘єктів господарювання як на
внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Непередбачуваність економічного середовища
стає відчутною загрозою для реалізації власної стратегії підприємством, тому виникає
необхідність впровадження певного механізму щодо забезпечення економічної
результативності підприємства.
Питання забезпечення економічної результативності є одним із утворюючих факторів
загальної стратегії розвитку кожного суб‘єкта господарювання. В умовах ринкового
конкурентного середовища кожне підприємство знаходиться у боротьбі за споживача і прагне
результативності своєї господарської діяльності, і якраз шляхом задоволення відповідного
попиту на товари і послуги досягається ефективність виробництва [1, с. 29].
Виходячи із міжнародної практики підприємств, досягнення успіху підприємства та
формування його сильних конкурентних позицій на ринку здійснюється завдяки реалізації
гнучкої, адаптивної системи управління результатами. Такий підхід до реалізації стратегії
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суб‘єкта господарювання базується, в першу чергу, на постійному аналізі внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства та здійсненням відповідних змін. Цей підхід передбачає
постановку правильних, зважених цілей та орієнтацію господарської діяльності на
безпосереднє їх досягнення з мінімально можливими витратами.
Таким чином, з точки зору досягнення успіху підприємства, забезпечення результативності і
ефективності суб‘єкта господарювання в умовах стратегічних змін можливе за рахунок
використання результативного підходу до управління, що передбачає плановий факторний
аналіз діяльності і адаптивне коригування цілей відповідно до отриманих результатів. Тобто
можна зробити висновок, що результативність суб‘єкта господарювання тісно пов‘язана із його
гнучкістю, адаптивністю, можливістю реактивно реагувати на зміни у середовищі.
Проте результативний підхід до управління підприємством може супроводжуватись певними
негативними змінами. В першу чергу, це пов‘язано із забезпеченням якості товарів та послуг.
Розробка і впровадження нового продукту з метою виходу на ринок у рамках якнайшвидшої
реакції на зміни середовища не завжди забезпечується належною якістю цього продукту. У
погоні за прибутком, суб‘єкти господарювання за рахунок скорочення часу певних етапів
розробки випускають на ринок «невідшліфований» продукт чи послугу, що відображається на
споживчому досвіді.
По-друге, результативній підхід до управління підприємством передбачає динамічний
перерозподіл ресурсів, в тому числі і трудових. Проблеми неможливості перекваліфікації
кадрів, погіршення умов праці призводять до відповідного результату – плинності кадрів, що у
більшості випадків має величезний негативний вплив на виробничу програму підприємства. У
такому випадку знижується не тільки ефективність праці, але й ефективність виробництва, що
матиме відповідний негативний економічний ефект на фінансових результатах суб‘єкта
господарювання.
Також в економічній науці досі залишається невизначеним факт ідентичності чи відмінності
таких категорій як «ефективність» і «результативність». Обидві категорії застосовуються як
описові характеристики для оцінки діяльності суб‘єкта господарювання, використовуються
різні критерії для оцінки та досліджуються різні процеси підприємства. Згідно із економічною
літературою, поняття ефективності і результативності найчастіше ототожнюються, і
характеризують відношення корисних кінцевих результатів функціонування суб‘єкта
господарювання до витрачених ресурсів.
Проте економічна результативність – це більш широка категорія, аніж ефективність. Якщо з
точки зору стратегічного планування, ефективність – це лише ступінь, відношення
використаних ресурсів до отриманих результатів, то результативність – це дієвість, ступінь
завершення підприємством запланованої роботи й реалізації встановлених цілей. Таким чином,
забезпечуючи економічну результативність підприємства, охоплюється не тільки ефективність
виробництва, а також загальний результат підприємства і його відповідність поставленим
цілям.
Як було зазначено, економічна результативність тісно пов‘язана із стратегічним
плануванням. Для стратегічного планування характерні орієнтація на досягнення цілей
підприємства, планування господарської діяльності у короткостроковій та довгостроковій
перспективах і органічний взаємозв‘язок поставлених цілей із структурою та обсягом ресурсів,
потрібних для їх досягнення [2, c. 47]. Навіть в умовах динамічного середовища і постійних
стратегічних змін, результативність як інструмент дає змогу оцінити діяльність суб‘єкта
господарювання на відповідність вектору розвитку, заданого стратегією.
Отже, економічна результативність досягається шляхом впровадження певного механізму,
набором інструментів, засобів та підходів, що здатні впливати і коригувати діяльність
підприємства відповідно до змін середовища. Забезпечення економічної результативності
суб‘єкта господарювання може здійснюватись на двох рівнях – оперативному
(короткостроковому) та стратегічному (довгостроковому). Шляхом використання своєчасного
аналізу стану підприємства формується пріоритетні та правильні напрями діяльності
підприємства, які в свою чергу, уточнюються із стратегією і ресурсним потенціалом. Завдяки
раціональному і адекватному визначенню цілей діяльності і відповідності наявних ресурсів
досягається найкращий економічний ефект.
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Більшість українських підприємств, особливо представники малого бізнесу переживають не
найкращу тенденцію – перебувають у стадії «виживання». Цей ефект посилився у 2020 році, що
пов‘язано із провадженням карантинних заходів і обмеженням певних видів діяльності. Саме за
рахунок забезпечення економічної результативності, ефективному перерозподілу ресурсів
частина з них функціонує і досі.
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ДОЛИНА Б. М., аспірант
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Будівельний ринок відіграє особливу роль в економіки держави, оскільки будівництво є
однією з ключових фондоутворюючих галузей, від якої багато в чому залежить розвиток
економіки. Незважаючи на досить невелику частку будівельної продукції у ВВП України, їй
належить значна роль у структурі формування саме ВВП, адже її функціонування тісно
пов‘язано з іншими економічними сферами діяльності. Важливість ринку будівництва для
економіки будь-якої країни ґрунтується на тому, що на ринку будівництва створюється значна
кількість робочих місць, відбувається споживання продукцію підприємств багатьох інших видів
економічної діяльності, адже з розвитком будівництва розвиваються виробництво будівельних
матеріалів, відповідного обладнання, металургія й металообробка, нафтохімія, виробництво
скла, деревообробна промисловість, транспорт, енергетика тощо. Так у роботі [1] автор
висловлює думку про те, що саме в будівництві закладаються технічний рівень майбутнього
виробництва, рівень комфорту житла, особливості майбутнього міста, його інфраструктура,
стан міського господарства.
Вагомий науково-практичний внесок у вирішення окремих проблемних питань щодо
розвитку підприємств будівельної сфери зробили такі науковці як Л. Богінська, В. Герасименко,
І. Гужавіна, Л. Ліпич, Т. Норкіна, З. Скарбун, Г. Ступнікер, Т. Пономаренко, М. Татар,
М. Чорна, Л. Янковська, В. Юрчишин та ін. Економічну сутність та сучасний стан розвитку
галузі досліджували О. Барбер, А. Граймс, І. Кінаш, С. Плотницька, Я. Остафійчук, І. Царюк
та ін.
Аналізуючи динаміку частки будівництва у структурі ВВП України (рис.1) можна сказати,
що після її стрімкого зниження в період з 2010 по 2015 роки до рівня 1,95 %, останні шість
років спостерігається її приріст. Найбільший темп скорочення частки будівництва у структурі
ВВП відбувся у 2015 році і склав -0,366%, а самій високий темп приросту припав на 2019 рік та
склав 0,42%. Але насьогодні рівень частки будівництва у структурі ВВП ще не досягнув рівня
першої декади ХХ століття (2,87% на кінці 2020 року, проти 3,23% на початку розглянутого
періоду у 2010 році). Динаміка приросту частки будівництва у структурі ВВП на перший
погляд може бути сприйнята як позитивна, але на фоні спаду економіки, особливо у період
пандемії, пов‘язаної із поширенням вірусної хвороби та введенням карантинного режиму на
досить тривалий термін, слід зробити припущення, що цей приріст може бути викликано,
насамперед, зростанням цін. Тобто розглянута динаміка потребує досконалого аналізу для
виявлення істинних факторів та ступеня їх впливу.
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Рис. 1. Доля будівництва у ВВП України, % (розраховано за даними Державної служби
статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/)
Багато дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних свідчать про ефективність
використання змін стану будівництва як індикатору не тільки розвитку економіки держави, але
й як індикатору ефективності міжнародних інтеграційних зусиль України [3]. Так, на приклад,
зростання обсягів житлового будівництва в структурі дозволяє судити про зміни показників
розвитку економіки, а зміна розмірів інвестицій в основний капітал про здатність промислових
підприємств задовольняти попит та їх здатність до освоєння іноземних інвестицій і формування
нового циклу економічного розвитку, в тому числі, інтеграції національної економіки до
світової системи господарювання.
На рис. 2, за даними Європейської економічної комісії Організації Об‘єднаних Націй (ЄЕК
ООН) [4], приведена частка будівництва у ВВП деяких країн Європи станом на кінець 2019
року.
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Рис. 2. Доля будівництва у ВВП деяких Європейських країн, % (за даними ЄЕК ООН:
https://w3.unece.org)
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Виходячи з представленої на рис. 2 інформації можна сказати, що в Україні частка
будівництва у структурі ВВП значно нижче ніж у більшості Європейських країн. Серед
представлених країн найвищу часту будівництва у структурі ВВП має Албанія (9,9%), а
найнижчу Греція (1,4%). Але в загалом середній показник частки будівництва у структурі ВВП
для Європейських країн складає 5,97%, що практично у два рази перевищує цей показник для
України.
Таким чином, наведено вище дозволяє зробити висновок про актуальність проведення
дослідження будівельної сфери. Поставлена мета повинна вирішуватись з урахуванням
складного економічного стану та мінливих умов і процесів, що відбуваються в Україні.
Формування стратегії розвитку будівельної сфери в Україні потребує розробки нових підходів
до визначення ефективності функціонування і сталості розвитку будівельної галузі.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОФІСНОЇ НЕРУХОМОСТІ ПІД ЧАС
COVID-19
ЖИДОВСЬКА Н. М., канд. екон. наук, доц.
Львівський національний аграрний університет
Всесвітня пандемія та локдаун призвели до того, що більшість офісних працівників
перейшли на віддалену роботу, а торгові центри зачинилися. На фоні відсутності успіхів у
боротьбі з COVID-19 роботодавці почали прилаштовуватися до нової реальності, переглядаючи
вимоги до робочих місць працівників. А це, в свою чергу, суттєво змінило ринок оренди
офісних приміщень.
Глобально коронакриза переформатувала ринок офісної нерухомості з ринку орендодавця
на ринок орендаря. Якщо раніше спостерігався брак якісних офісних площ і бізнес-центри
диктували свої умови, то сьогодні орендар вільно обирає, з яким бізнес-центром і за яким
контрактом йому працювати.
До пандемії, з огляду на низьку вакантність, підвищений попит на якісні об‘єкти офісної
нерухомості та низькі темпи зростання нової пропозиції в попередні роки, очікувалося
зростання орендних ставок. Однак спричинена пандемією криза перевернула ситуацію на
ринку. Компанії, які відчули зниження грошового потоку, скоротили наймані площі офісних
приміщень або переїхали в бізнес-центри з нижчими орендними ставками.
Найчастіше свої площі скорочували ІТ-компанії, адже вони виявилися найбільш
підготовленими до тривалого віддаленого формату роботи. А ось деякі компанії продуктового,
агро- та виробничого секторів тільки покращували свої офіси – як збільшуючи площі, так і
просто переїжджаючи на аналогічний метраж, але в кращі умови за таку саму вартість.
Так, у кінці 2020 року кількість вільних офісних «квадратів» подвоїлась у порівнянні з
показниками січня-лютого того ж року – тобто з показниками перед першим локдауном.
Вакантність, за різними оцінками, зросла до 12-14% з 5-6%, які були до карантину.
За даними компанії Colliers International,, що займається управлінням інвестиціями в сфері
комерційної нерухомості, впродовж усього 2020 року вакантність офісних приміщень невпинно
росла: це відбувалось і за рахунок звільнення приміщень компаніями, які не могли дозволити
собі оренду в умовах карантинних обмежень, і через будівництво нових площ (табл.1). Зокрема,
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вакантність в бізнес-центрах А класу зросла з 4,5% на початку року до 10,8% наприкінці грудня
2020 року. Вакантність класу В зросла з 7,9% до 11,7% відповідно. [1]
Таблиця 1
Рівень вакантності офісних приміщень в Україні, 2020 р.
Класифікація
1кв 2020
2кв 2020
3кв 2020
4кв 2020
Вакантність (клас А)
4,5%
7,1%
9,6%
10,8%
Вакантність (клас В)
7,9%
10,5%
10,2%
11,7%
Загальна вакантність
7,0%
9,5%
10,0%
11,5%
Аналізуючи дані таблиці, ми бачимо, що вакантність офісних приміщень в бізнес-центрах А
і В класу зросла з 7% на початку 2020-го до 11,5% станом на кінець року.
Дані Colliers Ukraine охоплюють лише офіси класу А і В. З урахуванням підвищення
вакантності в класі С, можна говорити про збільшення вільних площ у до 20% (табл. 2).
Таблиця 2
Класи офісних будівель та їх коротка характеристика
Клас
Характеристика
Це нові, спеціально побудовані або повністю реконструйовані високоякісні
Клас А
будівлі з грамотним вільним плануванням простору, сучасними інженерними
системами і найвищим рівнем сервісу.
Це не новозбудовані будівлі, а капітально відремонтовані, з презентабельним
Клас В
оновленим фасадом і якісної внутрішньою обробкою, але без ексклюзивності з
орендними ставками нижчими, ніж в категорії А.
Це ще бюджетніші і менш престижні площі, що розташовані в старих
Клас С
адміністративних будівлях радянської епохи, перепрофільованих під офісне
використання чи мінімально реконструйовані будівлі, з ремонтом середнього і
нижче середнього рівня, виконаним часто найдешевшими матеріалами, які
розташовуються на значній відстані від центру.
Протягом 2020 року незатребуваних приміщень більшало, відповідно ціни за оренду
«квадрата» зменшувались. Максимальна базова орендна ставка знизилася на 15% і зупинилася
на рівні $26 за «квадрат» на місяць (рис. 1).

Рис. 1. Рівень вакантності та орендної ставки офісних будівель класу А, $/м2/місяць. [2]
Доцільно також відмітити, що за перше півріччя 2020р. діапазон орендних ставок у класі В
знизився з 15-23 дол за м2 за місяць у 2019 році до 12-20 дол. У класі А верхній показник не
змінився – 30 дол за м2, а нижній упав з 23 дол до 20 дол, повідомляє Colliers.
За даними UTG, у червні оренда 1 м2 на місяць у класі А становила 25,6 дол (-13% відносно
грудня 2019 року), у класі В – 17,2 дол (-9%), С – 10,7 дол (-10%) [3].
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Найбільш популярними комерційними приміщеннями у вересні стали офіси площею 80-400
м за ціною 10-25 дол за м2. Експерти прогнозують, що ціни на оренду офісів продовжать
знижуватися.
За даними експертів, не зважаючи на те, що бізнес швидко освоїв дистанційний формат
роботи для своїх співробітників, недооцінювати значимість офісного формату роботи зарано. За
умов певних трансформацій, ставки на гнучкі формати, офісний сегмент залишиться фінансово
вигідним для інвесторів. Зокрема, найбільше шансів у коворкінгів та офісів формату hot-desking
(коли співробітники працюють в офісі не постійно, а кілька разів на тиждень і з непостійним
робочим місцем). Коворкінги не вимагають вкладень в ремонти та утримання офісу, а інтернет,
кава-брейки, переговорні кімнати для проведення зустрічей входять у вартість оренди робочих
місць [2].
Отже, сфера нерухомості переживає складні часи через обмеження, пов‘язані зі світовою
пандемією коронавірусу. Відповідно, COVID-19, став своєрідним рушійним фактором у
розвитку традиційних офісів і планування робочих місць в цілому.
Як бачимо, офісна нерухомість має надлишок пропозицій, дефіцит попиту і зміну якості цієї
пропозиції на користь більшої кількості послуг та сервісів для орендарів. Тому з‘явилася
гібридна модель робочого простору – поєднання часткової роботи в головному офісі,
коворкінгу та «домашньому» офісі.
2
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У БУДІВНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
КАРПУШЕНКО М. Ю., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
В умовах дефіциту фінансових ресурсів основною проблемою для будівельних компаній є
проблема залучення інвестицій. З‘являється необхідність застосування найбільш приємніших та
прозорих механізмів оцінки об‘єктів інвестування, що мінімізують ступінь ризику для
потенційних інвесторів.
Проблеми інвестування будівництва із застосуванням діючих механізмів - фондів
фінансування будівництва (ФФБ), фондів операцій із нерухомістю (ФОН), облігацій виникають
у зв‘язку із недосконалим їх застосуванням. Функціонування і діяльність ФФБ та ФОН
регулюється Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла і операції з нерухомістю» [1] , згідно до якого виділяють ФФБ двох видів:
-вид А- у фонді такого типу основні функції, а саме встановлення поточної ціни, прийняття
ризиків у разі недостатності коштів на завершення об‘єкту, обов‘язок своєчасного введення в
експлуатацію приймає забудовник;
- вид Б- у фонді такого типу основні функції приймає на себе управитель.
Схема інвестування з використанням ФФБ виду Б найменш ризикована для інвесторів,
оскільки:
-ФФБ може створити виключно фінансова установа, до якої пред‘являються особливі вимоги
за розміром статутного капіталу і іншими параметрами;
- управитель здійснює моніторинг забудовника в процесі всього ходу будівництва об‘єкту
нерухомості;
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- у разі виявлення управителем порушень, фінансування будівництва може припинитися. В
цьому випадку забудовник повертає всі направлені на фінансування будівництва засоби, а
управитель для продовження будівництва має право укласти договір з іншим забудовником.
Слід відзначити, що при застосуванні ФФБ типу А існують і деякі проблеми правового
характеру, пов‘язані із взаємодією управителя і забудовника відносно контролювання
фінансових ресурсів. Одна з них полягає у тому, що грошові кошти від інвесторів та подальше
їх вкладення в об‘єкт будівництва здійснює управитель, а ризик у разу недостатності таких
коштів на спорудження об‘єкту несе забудовник. За таких умов повинна бути чітко
встановлений порядок контролю забудовника за спрямуванням коштів на інвестування
будівництва.
Розглядаючи діяльність ФОН, необхідно підкреслити, що він значно відрізняється від
діяльності ФФБ. Механізм інвестування будівництва із залученням ФОН надає певні
можливості для інвесторів і більше відповідає економічному змісту поняття «інвестування» ,
ніж механізм інвестування із залученням ФФБ, оскільки :
-розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого або закритого продажу і
власником сертифікатів ФОН може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка бажає
інвестувати грошові кошти в нерухомість з метою отримання інвестиційного доходу;
-сертифікати ФОН є цінними паперами і можуть надалі вільно купуватися і продаватися на
фондовому ринку;
- інвестори отримують інвестиційний дохід, який розподіляється між ними як різниця між
виручкою від продажу об‘єкту нерухомості за ринковими цінами і внесками інвесторів.
Окрім ФФБ та ФОН можливо використовувати механізм інвестування шляхом випуску
облігацій. Це один з найбільш розповсюджених на сьогоднішній момент механізм залучення
інвестицій.
Випуск облігацій регламентується Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок». В
цьому механізмі приймають участь безпосередньо тільки дві сторони- будівельна компанія і
інвестор-покупець квартир. Для залучення коштів в будівництво складається договір
інвестування шляхом випуску безвідсоткових (цільових) облігацій, в якому вказуються умови
погашення облігацій товарами або послугами.
Переваги інвестування шляхом випуску облігацій наступні:
-облігації мають право випускати безпосередньо будівельні компанії-емітенти без залучень
до даної схеми управителів, що запобігає витрачанню коштів на їх послуги у вигляді
винагороди;
-розмір емісії облігації не може перевищувати 100% статутного капіталу емітенту, що
знижує ризик неплатежів за облігаціями у разі форс-мажорних обставин, тобто у разі вимоги
емітент може погасити облігації за рахунок статутного капіталу;
- чітко встановлена відповідальність емітента, що підвищує ступінь довіри покупців;
- номінальна вартість облігацій фіксується при випуску і надалі не може змінюватися;
- облігація може бути продана іншій особі, при цьому покупець облігацій отримує право
власності на придбання нерухомості.
Слід відзначити, що на державному рівні також ведеться певний контроль за випуском
облігацій, оскільки обіг облігацій здійснюється тільки після реєстрації Державною комісією з
цінних паперів і фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва
про реєстрацію випуску облігацій.
Таким чином, приймаючи рішення про інвестування за тією чи іншою схемою, необхідно
провести безпосередній зв‘язок між розміром інвестицій, ризиком, який несе інвестор та
інвестиційною привабливістю об‘єкту будівництва, яка безпосередньо залежить від класу
житла, регіону, в якому розташоване житло, а також від економічних, політичних та ряду інших
факторів, які неможливо не враховувати підчас приймання рішення щодо інвестування .
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НА ФОНІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
КОЛБАСІН Є. С., канд. екон. наук, науковий співробітник
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Однією з важливих проблем економічного розвитку України сьогодні є низька
енергоефективність суспільного виробництва при високому рівні зовнішньої енергозалежності.
Висока енергоємність виробництва є одним з факторів що визначають невисоку
конкурентоспроможність вітчизняної продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. Подолання цих проблем визнано на державному рівні пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки. Однак, суттєвих позитивних тенденцій в паливно-енергетичній сфері
країни до сьогодні ще не досягнуто.
Конкурентоспроможність країн та її зростання визначається узгодженістю напрямів їх
економічного розвитку з світовими тенденціями та адекватною реакцією на глобальні виклики.
Неоднозначні тенденції системного розвитку національної економіки, обтяжені суспільними і
політично-територіальними ускладненнями, визначають додаткові вимоги до забезпечення
соціально-економічного зростання України. Однією з таких вимог є необхідність
кардинального підвищення енергетичної ефективності національної економіки.
Розвиток економіки України упродовж 2008 – 2018 рр. характеризувався значними
коливаннями обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП), особливо суттєво в 2008 –
2009 рр. та 2013 – 2015 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів ВВП у світі та Україні в 2008 – 2018 рр.
(в постійних цінах 2015 р.) [1]
Як видно з рис. 1, обсяг світового ВВП зазнав несуттєвих коливань в період світової
економічної кризи 2008 – 2009 рр. і знизився з 62,8 млрд дол. США в 2008 р. до 61,9 млрд дол.
США, або на 1,3 %. В період з 2009 по 2018 роки обсяги світового ВВП щороку збільшувалися
в межах 2…3 %.
Обсяг ВВП України на початку світової економічної кризи знизився з 120,0 млрд дол. США
в 2008 р. до 101,9 млрд дол. США в 2009 р., або на 15,1 % з поступовою стабілізацією з 2011 р.
Тимчасова втрата промислово розвинених територій на Сході України негативно вплинула
на обсяг ВВП країни, який знизився з 108,0 млрд дол. США в 2013 р. до 91,0 млрд дол. США в
2015 р., або на 15,7 %. Поступове відновлення обсягів ВВП спостерігалося упродовж 2015 –
2018 рр.
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Таким чином, можна констатувати, що економіка України у порівнянні зі світовою
економікою упродовж 2013 – 2015 рр. втрачала не тільки обсяги власного ВВП, а значно
поступалася по темпах їх зростання.
Згідно з даними Конференції ООН з торгівлі й розвитку («UNCDAT») серед розвинених
країн світу за показником обсягів ВВП лідирують США, який збільшився з 16033,1 млрд дол.
США в 2009 р. до 19611,8 млрд дол. США в 2018 р., або на 22,3 %. Економіка Німеччини теж
демонструвала щорічне зростання обсягів ВВП, але з дещо нижчими темпами росту – від 1,5 %
до 2,5 %. Обсяги ВВП у Великобританії та Франції також стабільно зростали упродовж 20092018 рр. і досягли рівня 3083,4 та 2570,7 млрд дол. США відповідно [1].
Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що з 2009 р. розвинені країни світу змогли
швидше України вийти з наслідків світової економічної кризи, здебільшого, за рахунок
відновлення ділової активності на зовнішніх ринках, відсутності їх повної втрати, ефективної
промислової політики та нарощування обсягів виробництва товарів та послуг. Україна на фоні
зазначених розвинених країн світу, також як і у порівнянні зі світовою економікою, значно
поступалася за обсягами та темпами ВВП і втратила динаміку росту з 2012 р. по 2015 р. Слід
відмітити значне відставання обсягів ВВП України від зазначених країн світу, яке становить
десятки разів [1, 2].
Україна також не може похвалитися високими темпами зростання обсягів ВВП у порівнянні
з країнами, які найбільш динамічно розвиваються з трьох причин:
 світова економічна криза 2008 – 2009 рр., яка вплинула на зменшення обсягів ВВП
України на відміну від Китаю та Індії;
 наявність генеруючих потужностей енергетичної системи на територіях двох східних
областей, які на сьогодні не контролюються державою, і, як наслідок, зниження економічного
потенціалу;
 втрата ринків збуту електроенергії до анексованої АР Крим в 2014 р.
Поступове поглиблення економічних відносин України та Польщі, і, як наслідок, збільшення
їх товарообігу понад 50% в 2016 – 2019 рр. потребує дослідження обсягів ВВП цих країнсусідів.
Як зазначається у звіті «UNCDAT», обсяги ВВП Польщі упродовж 2009 – 2018 рр.
перевищували обсяги ВВП України в 4-5 разів і збільшилися з 386,2 млрд дол. США в 2008 р.
до 543,1 млрд дол. США в 2018 р., або на 40,6 %. При цьому за темпами зростання обсягів ВВП
Польща несуттєво поступалася провідним розвинутим країнам світу, які склали в середньому
3,5 % [1].
На основі даних Державної служби статистики України (Таблиця «Витрати-випуск»)
доцільно дослідити структуру валової доданої вартості (ВДВ) за видами економічної діяльності
в Україні в 2013 – 2018 рр. (рис. 2).
Дані рис. 2 свідчать про відносно стабільну структуру ВДВ за всіма видами економічної
діяльності без суттєвих коливань упродовж всього періоду, що досліджувався.
Так, найбільш стабільною виявилася частка ВДВ у будівництві та добувній промисловості,
коливання якої не перевищувало 0,5 % упродовж 2013 – 2018 рр. Питома вага сільського,
лісового та рибного господарства упродовж 2013 – 2015 рр. щороку збільшувалася з
послідуючим падінням з 14,2 % в 2015 р. до 12,0 % в 2018 р. Також зменшувалася питома вага
транспорту та складського господарства – з 7,8 % в 2015 р. до 7,4 % в 2018 р. Переробна
промисловість втрачала свою частку у ВДВ країни упродовж 2016 – 2018 рр. з 14,4 % до
13,6 %. І, навпаки, частка ВДВ ПЕК збільшувалась з 6,3 % в 2014 р. до 8,5 % в 2018 р. Серед
зазначених вище видів економічної діяльності оптова та роздрібна торгівля мала найвищу
частку у ВДВ країни на рівні 15…16%. Групування інших видів економічної діяльності
свідчить про високу їх питому вагу в загальному обсязі ВДВ країни в середньому на рівні 40 %
[2, 3].
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Рис. 2. Динаміка структури ВДВ
в 2013 – 2018 рр. [2, 3]

за видами економічної діяльності в Україні

Висновки.
Наведений вище аналіз свідчить, що з 2008 р. по 2018 р. існувало протиріччя між тенденцією
зростання світової економіки, економіки країн Організації економічного співробітництва та
розвитку (OECD), економіки країн, що швидко розвиваються, територіально суміжних з
Україною країн і тенденцією скорочення масштабів національної економіки.
У цей же період відбувались суттєві зміни в структурі національної економіки що призвело
до зростання значущості в господарському комплексі країни сільського господарства, паливноенергетичного комплексу та переробної промисловості, при зниженні частки у загальному
обсязі ВВП всіх інших видів господарської діяльності.
Слід також відмітити, що проведене дослідження виявило протиріччя між тенденціями
економічного і енергетичного розвитку, викликаних відсутністю узгоджених з економічними
трансформаціями структурних змін в енергетичному секторі України.
Список використаних джерел:
1. Gross domestic product: Total and per capita, current and constant (2015) prices, annual:
Economic trends.
URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=96
2. Таблиця «Витрати-випуск». Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:
https://ukrstat.gov.ua
3. Таблиця «Кінцевий випуск паливно-енергетичних ресурсів». Офіційний сайт Державної
служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua
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Власний капітал є одним з основних джерел розвитку та стабільної роботи кожного
підприємства. Слід зазначити, що він формується при створенні будь-якого суб‘єкта
господарювання і нагромаджується під час функціонування підприємства.
В сучасних умовах питанням формування сутності та складових власного капіталу з метою
ведення його обліку присвятили свої роботи такі вітчизняні науковці, як В.Д. Базилевич [1],
Ф.Ф. Бутинець, А.В. Гевчук та інші. Власний капітал являється основним критерієм створення,
існування та розвитку кожного підприємства. Сума власного капіталу показує забезпеченість
підприємства особистими джерелами фінансування, а не запозиченими коштами [2, с. 144].
За допомогою інформації, що наводиться у фінансовій звітності про стан та зміни власного
капіталу, управлінський персонал може проаналізувати фінансову незалежність підприємства
та визначити подальші управлінські рішення. Недостатня розробленість методології
бухгалтерського обліку елементів власного капіталу негативно впливає на результати
формування і реалізації інвестиційних програм, ускладнює процес накопичення та
інвестування, ускладнює формування достовірної інформації для зовнішніх і внутрішніх
користувачів.
Таким чином, виходячи з вище зазначеного, власний капітал – це частина майна компанії,
яка формується коштами власників та власними засобами підприємства. Власний капітал є
базою як для створення підприємства, так і для проведення його подальшої господарської
діяльності. Власний капітал складається з таких складових: зареєстрований (пайовий) капітал;
капітал у дооцінках; додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток
(непокритий збиток); вилучений капітал; неоплачений капітал [3]. Статутний капітал являється
головною складовою для багатьох підприємств. Статутний капітал – це вартість (або грошова
оцінка) майна, внесеного всіма акціонерами як плату за право бути частиною громади.
Статутний капітал показує загальну суму внесків, вкладених акціонерами при приєднанні.
Коли утворюються підприємства всі активи формуються із статутного капіталу, а майбутнє
майно є своєрідною «відокремленістю» від статутного капіталу. Він відображається на рахунку
401. Створення статутного капіталу відображається за дебетом рахунка 46 «Неоплачений 234
капітал» і кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал». Розмір статутного капіталу,
зазначений у цій кореспонденції, вказується в установчих документах компанії.
Утворення статутного капіталу має особливу облікову процедуру. Одним із основних
моментів організації обліку на будь-якому підприємстві є ведення певних записів у документах
про облікову політику.
Слід зазначити, що резервний капітал є важливим у реалізації гарантії захисту кредиторів,
його основним завданням є поглинання можливих збитків і зниження ризику кредиторів при
погіршенні економічної кон‘юнктури. Резервний капітал формується у відповідності до
встановленого законом порядку і має суворо цільове призначення. Формування резервного
капіталу відбувається на основі механізму щорічних відрахувань з чистого прибутку і в розмірі,
передбаченому статутом товариства [4, с. 17].
Додатковий капітал формується за рахунок таких елементів: дооцінки основних засобів,
об‘єктів капітального будівництва та інших матеріальних 235 об‘єктів майна організації з
терміном корисного використання понад 12 місяців, що проводиться в установленому порядку;
різниць вартості акцій за рахунок продажу акцій за ціною, що перевищує номінал, і їх
номінальною вартістю; позитивних курсових різниць за внесками до статутного капіталу в
іноземній валюті.
Отже, пасиву балансу являється власний капітал, тобто це перевищення балансової вартості
активів компанії над його зобов‘язаннями. Завдяки особливим властивостям власного капіталу,
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він являється вагомим показником, що визначає фінансовий стан господарського суб‘єкта.
Збільшення капіталу є найважливішим завданням підприємницької діяльності.
Список використаних джерел:
1. Базилевич В.Д. Історія економіки та економічної думки. Підручник. / За ред.
В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2018. 775 с.
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3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: офіційне інтернет-представництво. URL:
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ
КРЯЧКО Є. М., канд. екон. наук.
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Енергія є основним чинником розвитку світової економіки, так як вона є важливим фактором
виробництва майже всіх товарів та послуг у сучасній глобалізованій економіці. Розвиток
енергетики відіграє одну з найважливіших функцій в соціально-економічних та екологічних
аспектах сталого розвитку кожної країни й функціонуванні світової економіки.
Енергетичний розвиток сприяє економічному зростанню тому, що створює нові робочі місця
й вартість, пов‘язану з видобутком, перетворенням й розподіленням енергії. Крім того,
стабільні й низькі ціни на енергію допомагають стимулювати темпи зростання будь-якої
економіки. Це пов‘язано з тим, що більш низькі ціни на енергію призводять до збільшення
наявного доходу споживачів та зниження витрат для виробників [1].
Розвиток енергетики, в широкому сенсі означає розширення надання й використання
енергетичних послуг, та є невід‘ємною частиною прискореного економічного розвитку.
Використання енергії на одиницю продукції з часом знижується на більш пізніх стадіях
індустріалізації, відображаючи впровадження більш ефективних технологій виробництва та
використання енергії, а також зміни в структурі економічної діяльності [2].
Зараз у світі відбуваються зміни у підходах до формування енергетичної політики держав:
здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного сектору, в якому
домінували великі виробники, викопне паливо, неефективні мережі, недосконала конкуренція
на ринках природного газу, електроенергії, вугілля – до нової моделі, в якій створюється більш
конкурентне середовище, вирівнюються можливості для розвитку й мінімізується домінування
одного з видів виробництва енергії або джерел та/або шляхів постачання палива. Разом з цим
віддається перевага підвищенню енергоефективності й використанню енергії із відновлюваних
та альтернативних джерел. Впровадження заходів із запобігання та адаптації до зміни клімату
також є одним із пріоритетів глобального розвитку енергетики [3].
Комплексний порівняльний аналіз та моніторинг тенденцій енергетичного розвитку країн
світу постійно проводиться міжнародними економічним та енергетичними агенціями й
подається у вигляді щорічних порівняльних рейтингів (Індексів), що спрямовані на висвітлення
різних аспектів розвитку енергетики та його взаємозв‘язку з економічним та екологічним
розвитком.
Масштабні дослідження в даній сфері проводяться фахівцями Всесвітнього економічного
форуму, якими розраховується Індекс енергетичного переходу (ЕТІ – energy transition index) [4],
що покликаний орієнтувати країни на ефективність їх енергетичної системи, а також оцінює
готовність до переходу до безпечного, стійкого та надійного енергетичного майбутнього.
За Індексом (ЕТІ) у 2020 р. Україна посідала 102-е місце серед 115 країн світу, за значенням
субіндексу «Ефективність системи» – 89-92-е місце, а за субіндексом «Готовність до переходу»
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109-112-е місце.
Всесвітня енергетична рада розробила концепцію, що базується на трьох основних аспектах
розвитку національних енергетичних систем: енергетична безпека, доступність енергії та
екологічна стійкість [6]. Урівноваження цих трьох цілей є «Трилемою», а збалансовані системи
дозволяють досягти процвітання та конкурентоспроможності країн. Індекс «Трилема» містить
порівняльний рейтинг енергетичних систем 128 країн. Він надає оцінку ефективності
енергосистем країн, відображаючи рівновагу та стійкість у трьох вимірах «Трилеми».
Кожний субіндекс «Трилеми» оцінюється в межах від A до D (де А – найвище значення
(відповідає першій квартилі), D – найнижче значення (відповідає четвертій квартилі)), що
дозволяє скомпонувати інтегральний показник субіндексів – набір із трьох букв.
Україна у 2020 р. посідала 50-е місце серед 108 досліджуваних країн світу зі значенням
Індексу «Трилема» 68,9, та балансовою оцінкою АСB, причому за субіндексом «Енергетична
безпека» посіла 12-е місце, за субіндексом «Доступність енергії» – 74-е місце, за субіндексом
«Екологічна стійкість» – 49-е місце.
Глобальний інститут енергетики при Торговельній палаті США [6] розробив Міжнародний
індекс ризику енергетичної безпеки, що розраховується для США та 24 країн – найбільших
споживачів енергії (серед яких Україна). Індекс розраховується на основі зваженого
інтегрування 29 часткових показників, нормалізованих до середнього по країнах ОЕСР, що
об‘єднані у 8 субіднексів:
Індекс дає розуміння абсолютних тенденцій щодо ризиків енергетичної безпеки в окремих
країнах та відносних тенденцій щодо інших країн. Відстеження відносного прогресу країни
таким чином може дати розуміння кон‘юнктури ринку, політики та інших подій, що впливають
на енергетичну безпеку на національному рівні.
У табл. 1 наведено динаміку Індексу ризику енергетичної безпеки та його субіндексів для
України у порівняні з середнім значенням по країнам ОЕСР.
Таблиця 1
Відмінність України від країн ОЕСР за індексом енергетичної безпеки, % [6]
Рік
Субіндекс / Індекс
1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Глобальне паливо
0
0
0
0
0
0
0
0
Імпорт палива
297
314
133
67
82
74
57
52
Енерговитрати
188
248
101
40
59
62
46
38
Ціна та ринкова волатильність
195
280
232
69
111
103
100
115
Інтенсивність споживання енергії
806
982
476
246
396
390
322
278
Електроенергетичний сектор
-6
-13
-18
-15
-16
-13
-13
-12
Транспортний сектор
118
118
40
11
47
46
28
16
Навколишнє середовище
423
496
199
103
107
77
59
48
Індекс ризику енергетичної безпеки 272
329
148
66
97
92
74
65
З табл. 1. видно, що протягом 1995 – 2018 рр. Україна більш ніж у 4 рази покращила рівень
енергетичної безпеки, однак має найнижчий рівень серед досліджуваних країн – найбільших
споживачів енергії.
Найменший рівень ризику енергетичної безпеки Україна мала за субіндексом
«Електроенергетичний
сектор»,
що
характеризується
частковими
показниками
«Диверсифікація потужностей електроенергетики» та «Частка електрогенеруючих
потужностей, що не виділяє викиди вуглецю», а найбільший – «Інтенсивності споживання
енергії», що характеризується частковими показниками «Енергоспоживання на душу
населення», «Енергомісткість ВВП» та «Інтенсивність споживання нафтопродуктів».
Отже, у міжнародних рейтингах Україна займає відносно не високі місця й серед факторів,
що найбільш негативно впливають на енергетичний розвиток країни є високий рівень
енергоємності ВВП.
Динаміку енергоємності ВВП в окремих країнах світу та Україні у 2009 – 2019 рр. наведено
на рис. 1.
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Енергоємність ВВП,
кг н.е./дол. (у ПКС 2015 р.)
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Рис. 1 – Динаміка рівня енергоємності ВВП в окремих країнах світу та Україні у 2009 –
2019 рр. [7]
Як видно з рис. 1, світовий рівень енергоємності ВВП за аналізований період мав тенденцію
до зниження, як у світі, так і в окремих країнах. У 2019 р. світовий рівень енергоємності ВВП
становив 0,110 кг н. е./дол., а рівень України – 0,232 кг н. е./дол.. За аналізований період,
світовий темп зниження енергоємності ВВП склав -17,29%, а України – -25,16%, що є одним з
найкращих результатів у світі.
Висока енергоємність ВВП України є наслідком особливостей структури національної
економіки, зміщеної у бік більш енергоємних галузей, істотного технологічного відставання
більшості галузей економіки від рівня розвинених країн, а також цінових викривлень на
внутрішніх енергетичних ринках [3].
Таким чином, позиції, що займає Україна у міжнародних рейтингах, визначають низку
взаємопов‘язаних проблем енергетичного, економічного й екологічного розвитку країни, серед
яких однією з головних є висока енергоємність ВВП.
Незважаючи на один з найвищих темпів зниження енергоємності ВВП в світі, Україна
залишається однією з країн, що мають найвищий його рівень, який більш ніж у 2 рази
перевищує світовий, що пояснюється переважанням енергоємних галузей з низькою доданою
вартістю виробництва, що знижує національну конкурентоспроможність та обмежує темпи
соціально-економічного розвитку.
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МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
КУЛІНІЧ Л. Ю., студентка
МАЛЮТА І. А., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Університет митної справи та фінансів
На сучасному етапі світового економічного розвитку вся система міжнародних відносин
зазнала серйозних змін. Цілком природним та обґрунтованим процесом є збільшення впливу та
взаємозалежності різних сфер та економічних факторів. Поступове накопичення змін у
розвитку світової економіки призвело світ до економічного зростання та до вищого етапу
інтернаціоналізації – глобалізації.
Глобалізація – один із основних процесів розвитку світової економіки, тобто новий етап у
розвитку інтернаціоналізації господарського життя. Наслідки цього процесу можуть бути як
позитивними, так і негативними, однак кращої альтернативи наразі не існує. Також варто
розуміти, що будь-яка комерційна трансакція торкатиметься внутрішньої економіки,
виробництва, екології, соціальних відносин, політики тощо [1].
Процеси глобального розвитку, в рамках яких змінюються та стають взаємозалежними
структури національного виробництва та фінансів, прискорюються в результаті збільшення
кількості укладених та реалізованих зовнішніх угод.
Наразі жодна національна економіка, незалежно від розміру та рівня розвитку країни, не
може бути самодостатньою лише на основі існуючих виробничих факторів та технологій.
Жодна держава не в змозі доцільно реалізовувати економічну стратегію розвитку, не зважаючи
на пріоритети основних учасників світогосподарської діяльності [2].
Процес глобалізації переважно охоплює такі сфери світової економіки:
 міжнародна торгівля (товарами, послугами);
 міжнародний рух факторів виробництва (капіталу, робочої сили, технологій);
 міжнародні фінансові та валютно-кредитні операції, операції з цінними паперами;
 виробниче, науково-технічне, технологічне, інформаційне співробітництво.
З огляду на нерівномірність розподілу вигід від глобалізації, негативні наслідки
глобалізаційних процесів суттєво залежать від місця певної країни у світовій економіці. У
зв‘язку з цим можна виділити три основні групи загроз та потенційних проблем, що виникають
на сучасному етапі розвитку інтернаціоналізації економічної діяльності залежно від того, в яких
країнах вони можуть поширитися. Як правило, найбільш болючі наслідки глобалізації
відчувають саме слабо розвинені країни. Більшість держав, що беруть участь в
інтернаціоналізації як постачальники сировини та виробники трудомісткої продукції,
виявляються у всебічній залежності від передових держав і мають значно менші і досить
нестабільні доходи, залежно від кон‘юнктури світових ринків.
Варто зазначити, що промислово розвинені країни, котрі здатні зменшити виробничі витрати
і зосередитись на виробництві найвигідніших високотехнологічних продуктів, отримують
більше переваг від глобалізації. Але такі країни також можуть отримати негативні наслідки
цього процесу – такі як зростання безробіття, нестабільність на фінансових ринках
тощо [3, с. 325].
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Глобалізація вплинула на широке використання логістичних методів у формуванні та
подальшому розвитку міжнародних економічних відносин на світовому ринку. Саме
глобалізація допомагає оптимізувати розподіл ресурсів, розширити асортимент товарів та
поліпшити їх якість.
Сучасна світова криза, викликана пандемією COVID-19, вже встигла трансформуватися в
економічну, ставши викликом не тільки для окремих національних економік, а й в цілому для
всього світового господарства.
На даний момент найбільш актуальним є питання, яким буде «постковідний» світ. Пандемія
COVID-19 виступає тільки в ролі каталізатора змін і змушує нас звернути на них увагу. Процес
трансформації світової економічної системи почався давно, проте довгий час залишався
непомітний для більшості пересічних громадян. Пандемія значно посилила існуючі соціальноекономічні проблеми в розвинених країнах, привернувши до них увагу кожного [4].
Разом з тим, не будемо забувати про те, що ця довгострокова тенденція диктується цілком
об‘єктивними макроекономічними факторами. Можна зробити висновок, що поточне
ослаблення тенденції до глобалізації світової економіки носить лише тимчасовий характер. У
наступні роки ми, ймовірно, зможемо спостерігати відновлення цього процесу у дещо
видозміненій формі. Нинішній рівень розвитку інформаційних технологій і логістики робить
цей процес майже неминучим.
Отже, на сьогодні глобалізація є невід‘ємним процесом в міжнародних відносинах,
заснована на принципово новому рівні взаємодії країн світу. Важливу роль в цьому процесі
відіграють ТНК, як суб‘єкти міжнародних економічних відносин; логістичні системи, які
забезпечують ефективність взаємодії ринкових суб‘єктів та ключові аспекти концепції сталого
розвитку.
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Галузь телекомунікацій є однією із стратегічних галузей національної економіки. Доступні
та якісні телекомунікації формують основу для здійснення бізнес-процесів, технічного прогресу
в суспільстві та державної безпеки. Рівень конкурентоспроможності телекомунікаційних
підприємств віддзеркалює стан інноваційності, технологічності і правового регулювання в
країні. Розвиток телекомунікаційних підприємств, як пріоритетної складової інформаційної
інфраструктури держави, є стратегічно важливим вектором економічного добробуту
суспільства [4, с. 115].
Відповідно до сучасних реалій світового масштабу, викликаних пандемією, сфера
телекомунікаційних послуг набула статусу першочергової необхідності та потребує всебічного
наукового аналізу.
За даними кабінетного дослідження, підготовленого громадською організацією «Центр
прикладних досліджень» у співпраці з «Економічною правдою» за підтримки Представництва
Фонду Конрада Аденауера в Україні в рамках проєкту «Наслідки епідемії COVID-19 та
карантинних заходів для провідних секторів економіки України», роль та значення
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телекомунікаційної сфери значно зростає внаслідок глобальної пандемії COVID-19 та жорстких
епідеміологічних обмежень. Через карантин і перехід більшості співробітників як приватного
так і державного сектору на віддалену роботу, українці стали набагато більше користуватись
Інтернетом.
Фахівці «Vodafone» відмічають органічне зростання трафіку, зокрема, за рахунок збільшення
спілкування в месенджерах й соціальних мережах. Однак глобально, трафік мобільного
Інтернету із введенням карантину практично не змінився в порівнянні з докарантинним
періодом, що говорить про те, що користувачі в умовах дистанційної роботи віддавали перевагу
саме використанню домашнього фіксованого Інтернету. Значну частину роботи українського
сегменту всесвітньої мережі забезпечують точки обміну трафіку. З початком карантину обсяг
трафіку на UA-IX та Giganet збільшився приблизно на 2530%, що змусило збільшувати
пропускну здатність каналів. Провідні провайдери (Pautina, Vega, Воля), що інвестували в
розвиток інфраструктури, мають достатній запас ємності мережі [3]. Натомість на початковому
етапі карантину (у березніквітні 2020 року) проблеми мали онлайн-сервіси та сайти, що не
очікували великої кількості відвідувачів. Проте на початок літа 2020 року подібних прецедентів
поменшало. Також провайдери відзначають ріст навантаження на служби підтримки
абонентів [1, с. 3233].
Згідно рейтингу Forbes, оприлюдненого 02 жовтня 2020 року, до 100 найбільших приватних
компаній України увійшли дві компанії з надання телекомунікаційних послуг. 27 місце у
рейтингу посів «Київстар» з виручкою 22,2 млрд грн та прибутком у 9 млрд грн. На 34 місці
опинився «Vodafone» з виручкою 15 млрд грн та прибутком у 2 млрд грн.
Варто зауважити, що компанії першої сотні відзвітували про приблизно 94 млрд грн річного
прибутку, причому серед компаній з найбільшим прибутком (Interpipe – 21 млрд грн, Ferrexpo –
10 млрд грн, «Метінвест», Південний ГЗК – 9 млрд грн) знаходиться телеком-оператор
«Київстар» (9 млрд грн).
За інформацією річного звіту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері звʼязку та інформатизації, незважаючи на світові тенденції у економіці, спричинені
пандемією COVID-19, телекомунікаційна галузь залишається в тренді збільшення доходів та
обсягів наданих послуг.
Динамічний розвиток сфери зв‘язку підтверджується доходами від надання послуг зв‘язку в
2020 році – майже 79 млрд. грн. Найбільшу частку 93,3 % традиційно склали доходи від
надання телекомунікаційних послуг з ростом у 10,9 % порівняно з попереднім роком.
Мобільний зв‘язок продовжує забезпечувати найбільше зростання доходів галузі
телекомунікацій, доходи від надання якого зросли на 12,1 % і склали 46,9 млрд грн, з часткою в
структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг – 63,7 %.
Стабільно у 2020 зростав обсяг послуг доступу до мережі Інтернет. Доходи від надання
послуг з доступу до Інтернет мережі мобільного зв‘язку завдяки розбудові мережі 4G зросли на
18,5 % і склали 28,1 млрд грн.
Доходи від послуг доступу до фіксованої мережі Інтернет збільшилися на 10,9 % і склали
13,87 млрд грн, частка яких мала максимальний приріст у загальному обсязі доходів
телекомунікацій. Варто відмітити ріст підключень до фіксованої мережі Інтернет, насамперед у
сільській місцевості, де кількість ліній (точок) зросла на 36,5 % . Загальна кількість досягла 7,8
млн ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет.
За словами партнера компанії Deloitte Global в Україні та керівника групи з надання послуг
клієнтам у сфері ТМТ Володимира Юмашева: «Україна не залишається осторонь технологічних
трендів 2021, що, зокрема, проявляється в розвитку онлайн-відеодосвіду споживачів. Як в
індустрії фінансів (банки, страхові компанії), так і в індустрії здоров‘я для українських
споживачів компанії пропонують рішення, які дозволяють оснастити продукти засобами
відеоідентифікації. Наприклад, отримати банківську картку і почати нею користуватися, не
виходячи з дому, чи проконсультуватися з лікарем у відеорежимі. Зважаючи на конкурентність
ринку та зміни способу життя, зумовлені COVID-19, ми сподіваємось, що в 2021 Україна
продовжить демонструвати високу швидкість розвитку передових технологій задля досягнення
лідерських позиції в запуску нових сервісів – як для внутрішнього, так і для зовнішнього
ринку».
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Зазначимо, що Компанія «Делойт» в Україні входить до складу міжнародної галузевої групи
об‘єднання «Делойт» з надання послуг компаніям у сфері високих технологій, телекомунікацій,
розваг і ЗМІ. «Делойт» об‘єднує понад 7 000 партнерів, генеральних директорів і старших
менеджерів. Серед клієнтів – 91% найбільших телекомунікаційних компаній, що входять до
рейтингу Fortune Global 500, провідні світові розробники програмного забезпечення й
комп‘ютерної техніки, оператори бездротового зв‘язку та супутникового мовлення, рекламні
агентства, медіахолдинги і виробники технологічного обладнання. В Україні клієнтами
компанії «Делойт» є найбільші оператори мобільного зв‘язку, IT-компанії, телевізійні канали та
видавництва [5].
У своєму 20-му звіті Deloitte Global спрогнозували розвиток галузі високих технологій, медіа
і телекомунікації (ТМТ) та окреслили глобальні тенденції у цих сферах та їхній вплив на
компанії та споживачів у всьому світі, зокрема визначили, що 2021 року понад 400 мільйонів
звернень до лікарів відбудуться у відеорежимі; на світовому ринку витрати на впровадження
хмарних рішень зростатимуть в сім разів швидше; кількість покупок гарнітури віртуальної
реальності зросте на 100 % порівняно з 2019 роком; світовий ринок пристроїв інтелектуальної
периферії зросте до 12 млрд доларів США тощо [6, с. 105].
Отже, очевидно, що телекомунікаційна галузь є невід‘ємною частиною сучасної української
економіки. Провідні телекомунікаційні компанії щороку демонструють підвищення прибутків,
а отже, значною мірою зростає попит з боку українських громадян на користування
телекомунікаційними послугами. З початку 2020 року спостерігається зростання ринку
телекомунікацій. Насамперед, це повʼязано з пандемією COVID-19, що змусила перейти на
дистанційну форму роботи та навчання значну кількість населення. Звідси підвищення попиту
на головні сегменти ринку: мобільний зв‘язок, Інтернет-комунікації, фіксований телефонний
зв‘язок та провідні канали Інтернет-комунікацій.
Однак, незважаючи на ріст прибутків та успішне функціонування компаній,
телекомунікаційний ринок України містить низку недоліків: проблеми роботи мереж на
тимчасово окупованих територіях, зростання конкуренції з боку постачальників послуг,
нерівномірність надання послуг особливо у гірській та сільській місцевостях, необхідність у
вкладанні інвестицій, здійснення систематичних та масових пошкоджень абонентських ліній
тощо. Тому задля глобалізації та інтеграції українського ринку телекомунікацій, а також
досягнення ним рівня розвинутих країн світу необхідно покращувати якість надання послуг,
активно залучати інвесторів та запроваджувати новітні інновації.
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РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БРАЗИЛІЇ
МАЛЮТА І. А., канд. екон. наук, доц.
КОВАЛЕНКО А. І., студентка
Університет митної справи та фінансів
Соціально-економічний розвиток країн є комплексним поняттям і характеризується
системою абсолютних та відносних показників, що відображають наявність ресурсів та
можливостей країни та її населення.
У Бразилії з січня 2019 року на посаду глави держави вступив Жаїр Мессіас Болсонару —
праворадикальний політик популістського спрямування, який перебуває на цій посаді на
сьогоднішній день. Його перемога на виборах в жовтні 2018 року викликала бурю емоцій і
суперечливих оцінок як в самій Бразилії, так і за її межами. Прийшовши до влади на хвилі
боротьби зі злочинністю та корупцією, Ж. Болсонару відзначився своїми різкими
висловлюваннями щодо лівих режимів у Латинській Америці та соціально орієнтованої
політики його попередників в Бразилії, демонстрацією симпатій до військового правління, а
також антидемократичними випадами. Будучи затятим прихильником Д. Трампа,
Ж. Болсонару закликав захистити Бразилію від глобалізації, переглянути її участь і
зобов‘язання в багатосторонніх форматах, включаючи БРІКС, різко скоротити відносини з
Китаєм і максимально переорієнтувати зовнішню політику і економічні зв‘язки на
США [1, с. 4-6].
Минулі місяці дозволяють підвести проміжні підсумки розвитку Бразилії в новому
політичному циклі і оцінити:
- наскільки виправдалися очікування різкого ―повороту‖ у внутрішню і зовнішню політику
країни;
- чи вдалося уряду Ж. Болсонару поліпшити соціально-економічну ситуацію в країні в
2019 р.;
- як вплинула глобальна криза 2020 р., спровокована пандемією COVID-19, на економіку
Бразилії.
Бразильські та міжнародні реалії об‘єктивно привели до згладжування крайнощів, які
прозвучали у висловлюваннях Ж. Болсонару на електоральній і постелекторальній стадіях.
Неминучою стала корекція його позиції і методів правління, а тісний союз нової адміністрації з
військовою елітою змусив уряд більш відповідально підходити до питань приватизації в
стратегічних секторах бразильської економіки і в цілому до ролі держави, а також приймати
більш зважені рішення в області зовнішньої політики, включаючи зближення з США.
Темпи зростання ВВП Бразилії в 2019 р. знизилися до 1,1% в порівнянні з 1,3% в 2017-2018
рр. Промислове виробництво скоротилося на 1,1% на тлі максимального за десятиліття спаду в
гірничодобувній галузі, яке сстановило 9,7%. Безробіття досягло 11,0% економічно активного
населення, причому серед молоді віком від 18 до 24 років майже кожен третій не мав
постійного доходу. Інфляція зросла до 4,3% [2].
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Незважаючи на продовження курсу на скорочення держвидатків, істотних поліпшень в
бюджетній сфері не відбулося. За підсумками 2019 р. дефіцит державного бюджету склав 5,9%
ВВП, розмір держборгу - 75,8% ВВП [3].
Зовнішня торгівля Бразилії за 2019 р. показала найгірший результат за чотири роки. Експорт
скоротився на 7,5%, імпорт в Бразилію знизився на 3,3%. Сукупний товарообіг із зарубіжними
державами склав 420,5 млрд доларів, що на 5,7% нижче, ніж роком раніше. Позитивне сальдо
торгового балансу впало на 20,5% [4].
В цілому економіка Бразилії до 2020 року дійшла в ослабленому стані. Низькі темпи
зростання ВВП і ділової активності, високий рівень безробіття, бюджетний дефіцит, нестійкі
позиції на світовому ринку товарів і послуг - все це негативно відбилося на ситуації в країні в
2020 р. і суттєво посилило ризики, пов‘язані з глобальною кризою, викликаною COVID-19.
У 2020 році економіка Бразилії, як і вся світова економіка, увійшла в рецесію через
поширення нової коронавірусної інфекції COVID-19, масштаб якої більше, ніж під час світової
кризи 2008-2009 рр. В результаті відбулося різке зниження ділової активності і глобального
попиту на товари і послуги, руйнування ланцюжків поставок, падіння цін на нафту і відтік
капіталу з країн, що розвиваються.
На погіршення епідеміологічної ситуації позначилася нерішучість федеральної влади.
Особливо слід відзначити позицію Ж. Болсонару, який недооцінив небезпеку коронавірусу,
знехтував рекомендаціями ВООЗ та МОЗ Бразилії, проводив публічні зустрічі та протидіяв
введенню обмежувальних заходів губернаторами штатів. Президент активно критикував
заходи, що обмежують торгівлю і послуги в бразильських штатах для боротьби з поширенням
COVID-19, і виступав за необхідність «вертикальної ізоляції», при якій тільки громадяни з
групи ризику і старше 60 років повинні залишатися вдома. В результаті конфлікт президента і
регіональних влад через різні підходи до боротьби з епідемією став предметом розглядів,
поставивши країну на грань соціально-політичної кризи.
Очевидно, що режим самоізоляції в Бразилії, як і в інших країнах світу, негативно
позначиться на економіці, призведе до скорочення економічної діяльності, втечі капіталів,
зростання курсу долара. Для боротьби з наслідками COVID-19 уряд Бразилії 16 березня 2020 р.
анонсував комплекс заходів з підтримки економіки і населення на три місяці на суму майже 30
млрд доларів.
Бразилія має багаті природні ресурси та відносно диверсифіковану економіку. Країна є
найбільшим у світі виробником кави, цукрової тростини та апельсинів, а також одним з
найбільших світових виробників сої. З лісами, що покривають половину країни та найбільшими
у світі тропічними лісами, Бразилія є четвертим у світі експортером деревини. Країна цікава
для багатьох транснаціональних груп у галузі харчової та біопаливної промисловості. Тим не
менше, хоча сільське господарство становить 40% експорту, воно сприяє відносно невеликому
зростанню ВВП (4,4%) і зайнято в ньому лише 9,12% населення. Незважаючи на те, що на
бразильську економіку глибоко вплинула пандемія COVID-19, сільськогосподарський сектор,
зокрема експортне сільське господарство, залишалося найбільш стабільним сектором протягом
2020 року. Це було головним чином завдяки тому, що ключові експортні культури отримали
вигоду від реального знецінення обмінного курсу та збільшення попиту. Однак, незважаючи на
очікуване незначне зростання галузі, слід зазначити, що пандемія негативно вплинула на
дрібних фермерів.
Бразилія є великою промисловою державою, відома своїм багатством мінеральних руд.
Країна є другим за величиною експортером заліза у світі та одним з основних світових
виробників алюмінію та вугілля. Як виробник нафти, Бразилія прагне найближчим часом стати
енергетично незалежною, із запасами, які можуть ввести її в п‘ятірку найбільших виробників
нафти у світі. Крім того, країна дедалі більше заявляє про себе в секторах текстильної,
повітроплавної, фармацевтичної, автомобільної, металургійної та хімічної промисловості.
Багато великих світових виробників автомобілів створили виробничі заводи в Бразилії.
Промисловий сектор вносить 17,9% до ВВП і зайнято в ньому 19,59% населення.
Сфера послуг становить 63,25% ВВП Бразилії, в ній зайнято 71,28% економічно активного
населення. В останні роки країна розпочала виробництво послуг із високою доданою вартістю,
особливо у галузі аеронавтики та телекомунікацій. Туризм також зростав, що зробило його
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важливим сегментом галузі. Однак найбільше постраждав сектор послуг під час пандемії
COVID-19, особливо такі послуги, як повітряний транспорт, туризм, бари, ресторани та
роздрібна торгівля. Тим не менше, за даними Reuters [5], сектор послуг почав відновлюватися у
вересні 2020 року, вперше почалось зростання з лютого.
Таким чином, Бразилія все ще працює над відновленням після рецесії, яка сталася в 2015
році, коли економіка скоротилася майже на 7%. З тих пір економіка не змогла зростати такими
ж темпами, як протягом десятиліття до початку спаду. Однак бразильська економіка
переживала повільне, але стабільне відновлення, доки не вдарилася пандемія COVID-19,
спричинивши прогнозований її спад. Та попри ці всі негативні фактори Бразилія має дев‘яту за
розміром економіку у світі.
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ВПЛИВ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА СВІТОВУ І ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ
МАРИНЧАК Л. Р., канд. екон. наук, доц.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Сьогодні увесь світ переживає доволі складний період, пов‘язаний із світовою пандемією –
поширенням вірусу COVID-19, що зумовило появу нових викликів і проблем, з якими країни
вже давно не стикалися. Мова йде про особливий режим життя у період карантину та
розв‘язання низки проблем, що виникли внаслідок ситуації довкола факту оголошення
пандемії. Епідеміологічна ситуація відноситься до форс-мажорних обставин, які ми не можемо
передбачити, не маємо на них прямого впливу, тому часто виявляємось попросту неготовими
до них. Подібна ситуація потребує негайної оцінки можливих наслідків, а відтак –
якнайшвидшої реакції і прийняття антикризових заходів для мінімізації можливих ризиків,
адже наслідки COVID-19 виявились зовсім неочікуваними для усього людства.
У зв‘язку із надшвидким поширенням вірусу та великою кількістю заражених і загиблих
людей у різних країнах було оголошено світову пандемію, що призвело до багатьох негативних
наслідків. Насамперед, це закриття кордонів більшістю країн та оголошення суворого
карантинного режиму, що передбачає тимчасове призупинення нормального функціонування
багатьох сфер життєдіяльності суспільства: бізнес перестав працювати в звичному режимі,
припинено транспортне сполучення, деякі заклади вимушено перейшли на дистанційний режим
роботи, а багато й зовсім припинили працювати на невизначений термін, оскільки карантин
продовжували залежно від епідеміологічної ситуації.
Як наслідок, світова економіка переживає глибоку рецесію: за 2020 рік країни втратили не
менше 4,36% свого ВВП (рис. 1), що склало значно більші втрати, ніж прогнозувалося, та
суттєво перевищило втрати під час світової кризи 2008 р. Також знижені прогнози темпів
приросту світового ВВП на 2021 рік, за якими до кінця 2021 року світова економіка може
втратити більше 6 млрд. USD (за даними Statista, OECD).
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Рис. 1. Приріст реального світового ВВП (у відсотках) [1]
Навіть раніше міжнародна торгівля скорочувалася на 2% щороку через послаблення
економіки та торгову війну між Китаєм і США. Наразі очікується, що цей показник зменшиться
на 13%. Обвал торгівлі найбільше вражає економіку країн, що розвиваються. Вважається, що
цього року коронавірус коштуватиме цим країнам 37—79 мільярдів доларів втраченого обсягу
виробництва через торгові втрати, порушення ланцюга доданої вартості та інші фактори (за
даними Світового банку). Понад 90 країн, що розвиваються (майже половина країн світу),
звернулися по фінансову допомогу до МВФ, а щонайменше 60 країн шукали можливості
скористатися програмами Світового банку.
Світовий рівень безробіття також стрімко зростає. Міжнародна організація праці (МОП)
вважає, що доходи, які отримують працівники у всьому світі, впали більше, ніж на 10% за 2020
рік через пандемію коронавірусу. Це понад 3,5млрд. доларів, або 5,5% від світового ВВП.
Понад 400 мільйонів підприємств, які складаються з компаній та самозайнятих людей,
належать до таких «вразливих» секторів, як виробництво, роздрібна торгівля, ресторани та
готелі [2].
Щодо України, то, за підсумками 2020 року падіння економіки склало 7,2% [3]. Рівень
споживчої інфляції наразі складає 8,5% річних, що вище прогнозного показника. Через
запровадження карантину зниження доходів підприємств і скорочення працюючих створило
майже катастрофічну ситуацію, особливо для мікропідприємств та малого і середнього бізнесу
(рис. 2).
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Рис. 2. Втрати українського бізнесу внаслідок карантину
Джерело: складено на основі [4]
Погоджуємось із думкою економіста А. Амеліна, який вважає, що «Україна – це країна, що є
елементом глобальної економіки, а глобальна економіка зараз залежить від формату
карантинних заходів, які будуть застосовувати різні країни. Це впливає на логістику, на
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економічну активність, на попит товарів, які Україна експортує та виробляє. Відновлення
економіки залежить від плану антикризових заходів – як підтримка економіки на період
карантину, так і стимулювання економіки після карантину. Пакет заходів має бути не меншим
від 10% ВВП, це не соціальна допомога, а саме стимулювання розвитку економіки через
кредитування, податкові канікули, створення робочих місць, через реалізацію
інфраструктурних проєктів. Це зробити реально, питання лише в ефективності українського
менеджменту. А українська державна система показує низьку якість менеджменту, країна не
має ні стратегії розвитку, ні точок зростання української економіки»[5].
Зниження споживчого попиту в країнах Європейського Союзу та тимчасове закриття
кордонів дійсно негативно позначається на обсязі їхнього імпорту з України. Експорт товарів з
України скоротився за минулий рік на 1,7% і склав 49,2 млрд. доларів США. Через набагато
істотніше скорочення імпорту негативне сальдо в торгівлі скотилося з 10,7 млрд. дол. США до
4,8 млрд. дол. США. Вплив пандемії на міжнародну торгівлю послугами був очікувано більш
шкідливим. Експорт послуг скоротився аж на 28,5% - до 11,2 млрд. дол. США [2].
Економіка країни, як і усіх інших країн, відчуває на собі наслідки скорочення обсягу
виробництва, порушення торгових ланцюжків, скорочення обсягу інвестицій. Тому уряди країн
світу взяли на себе зобов‘язання зі створення та імплементації економічних програм по
боротьбі з наслідками пандемії COVID-19 і стабілізації економіки. Найбільш масштабною є
програма уряду США – її обсяг склав 2,3 млрд. USD (близько 11% ВВП країни).
Проаналізувавши основні положення державних програм стабілізації економіки США, Канади,
Німеччини, Польщі, Китаю [4], можна стверджувати, що ці країни виділяють колосальні суми
на підтримку бізнесу і населення в цей скрутний для всіх час.
Щодо України, то сьогодні уряду важко знайти додаткові кошти на незаплановані
першочергові витрати (підтримка медичної галузі, програма вакцинації). В даному випадку ми
можемо отримати гроші лише від міжнародних донорів, насамперед від МВФ. Проте
традиційно ці кошти спрямовуються в основному на вирішення проблеми дефіциту державного
бюджету, а не на фінансову допомогу національній економіці, тому її відновлення буде
потребувати не менше 4-6 років.
За таких умов конкурентоспроможність українських підприємств дуже різко знижується,
адже вони не мають можливості отримати дешеві ресурси, і їхня головна ціль - це не
розвиватися, а хоча б вижити. Тоді, як у всьому світі держава через банківську систему
фінансує бізнес, щоб економіка не впала, в Україні підприємства вирішують свої фінансові
проблеми самостійно. Особливо це стосується малого бізнесу, де кількість ймовірних
банкрутств є найвищою.
Однак, незважаючи на такі загрози, що негативно вплинули на вітчизняний бізнес під час
пандемії, як зниження купівельної спроможності споживачів, порушення міжнародних
ланцюгів поставок, закриття бізнесу, значне скорочення персоналу, є і ряд можливостей, які
відкриваються у зв‘язку із новими умовами виживання в карантинному режимі. До них можна
віднести: перспективи інвестування в окремі галузі, що з‘явилися через подешевшання акцій на
ринку, розвиток нових напрямків бізнесу, пов‘язаних із дистанційним обслуговуванням
клієнтів. Всесвітньо відомий економіст Роман Шеремета зазначає, що криза і карантин змусили
бізнес підвищити свою ефективність шляхом введення режиму економії та одночасного
освоєння нових технологій майбутнього: за час пандемії значно зросла кількість онлайнпідприємців, а дистанційна робота в певних галузях показала себе більш ефективною, ніж в
офісі. Відбулися важливі структурні зміни на ринку товарів і послуг, які суттєво змінили попит
і пропозицію на окремі товари і послуги, зокрема у сфері торгівлі, медицини, консалтингу,
маркетингу).
Отже, у підсумку варто зазначити, що несподівана епідемія COVID-19 негативно вплинула
на світову економіку загалом, і на вітчизняну зокрема. Зниження споживчого попиту в країнах
Європейського Союзу та тимчасове закриття кордонів відповідно позначається на обсязі
українського експорту. Економіка України, як і усіх інших країн, відчуває на собі наслідки
скорочення обсягу виробництва, порушення торгових ланцюжків, скорочення обсягу
інвестицій, зниження купівельної спроможності населення. Усе це спричинило зниження
конкурентоспроможності підприємств, однак внаслідок змін з‘являються також нові
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можливості для розвитку бізнесу, пов‘язані із сучасними технологіями, які здатні підвищити
його ефективність та забезпечити тіснішу взаємодію різних економічних агентів для розвитку
національно орієнтованого виробництва та вирішення глобальних проблем.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
МАРОЧКО О. В., студентка
МАЛЮТА І. А., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Університет митної справи та фінансів
Міжнародний валютний фонд - це міжнародна фінансова організація, заснована в 1944 р., до
складу якої входять сьогодні 190 країн [1]. Фонд має статус спеціалізованого агентства ООН і
його метою є регулювання грошово-кредитних відносин країн-членів, надання
короткострокових та середньострокових позик в іноземній валюті для подолання проблем з
платіжним балансом.
Україна стала членом МВФ відповідно до закону України "Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної
фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по
гарантіях інвестицій" від 3 червня 1992 року.
Україна активно співпрацює з МВФ з 1994 р., використовуючи фінансові та технічні ресурси
фонду для досягнення макроекономічної стабілізації та створення необхідних умов для
економічних реформ. Така співпраця відбувалась переважно в рамках восьми спільних програм
- STF (позика на трансформацію системи), "Stand-By" (стабілізаційна позика), розширене
фінансування (позика на підтримку розвитку), профілактична "Stand-By" [2].
Після дворічної "перерви" у відносинах, у лютому 2014 року український уряд звернувся до
МВФ з проханням розпочати переговори про новий кредитний договір між фондом та
Україною. 30 квітня 2014 року Рада МВФ затвердила нову спільну програму на випадок
непередбачених ситуацій на наступні два роки на суму 17,1 мільярда доларів США, з яких два
транші були отримані в 2014 році - у травні на суму 3,2 млрд. дол. США та у вересні на суму
1,4 млрд дол. США.
У січні 2015 року було досягнуто домовленості про надання фінансової підтримки Україні
шляхом заміни існуючої програми МВФ «Stand-by», на випадок непередбачених ситуацій,
інструментом довгострокового розширеного механізму фінансування Extended Fund Facility
(EFF).
11 березня 2015 року рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішила перейти до
довгострокової програми розширених позик (EFF) та виділити Україні 17,5 млрд дол. США. Ця
чотирирічна програма передбачає фінансування заходів щодо стабілізації економічного та
фінансового становища України.
Перший транш кредиту становив 5 млрд дол. США й надійшов до України в березні 2015
року. 31 липня 2015 року відбулося чергове засідання Ради Директорів МВФ, під час якого
було вирішено виділити Україні другий транш у розмірі 1,7 млрд. дол. США [2]. Фонд
допомагає Україні відновити свої фінансові можливості, пропонуючи максимальну реалізацію
програми реформ.
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Співпраця з Міжнародним валютним фондом на сучасному етапі також відкриває
можливості для отримання фінансування від інших міжнародних фінансових установ
(Світового банку, ЄБРР, ЄІБ та інших) та урядів інших країн, включаючи США, ЄС,
Німеччину, Канаду, Японію, тощо.
Найбільша частка позик МВФ за весь період співпраці з Україною була спрямована на
поповнення резервів Національного банку, а саме 65%, тобто 21049,29 млн дол. Це може бути
пов‘язано з тим, що при наявності достатніх резервів у НБУ склалася сприятлива ситуація на
валютному ринку, що було викликано подальшим прискоренням економічного зростання та
стабільним надходженням іноземного капіталу в країну. Значну частку в структурі позик має
також поповнення Державного бюджету України, а саме 26%, тобто 8495,41 млн дол. Це,
звичайно ж, пояснюється тим, що в Україні існує постійний дефіцит бюджету, який
покривається за рахунок позикових коштів, включаючи позики МВФ. Що стосується підтримки
курсу національної валюти, яка займає лише 6% (1935 млн дол.), ця проблема також впливає на
всі макроекономічні показники в країні і безпосередньо залежить від ситуації в країні та від
подій на міжнародній арені. А підтримка платіжного балансу, яка займає 3% (763,1 млн дол.
США) - результат першого траншу, який Україна отримала від МВФ на початку співпраці, був
зумовлений незбалансованістю зовнішніх платежів, а також тим, що грошова система країни
була досить нестабільною. Результатом цього траншу стало збільшення експорту та, певною
мірою, подолання інфляції [3].
Але, на жаль, співпраця України з МВФ також має негативну сторону. Комісія МВФ, як
правило, надає транш Україні лише за попередньо оголошеними умовами. Це може бути
виражено у підвищенні тарифів на газ та електроенергію для населення; заморожуванні
поточного рівня соціальних програм та пільг, балансу бюджету та стабільного курсу валют, що
також можуть бути згубними для економічного становища країни.
Але задля отримання чергового траншу, уряду доводиться погоджуватися на всі умови
МВФ. Якщо український уряд потрапить у залежність від міжнародної організації, він втратить
свою автономію та самостійність у прийнятті рішень, що призведе до часткової втрати
суверенітету.
Також, після отримання кредитів від МВФ, з часом постає питання повернення коштів. На
думку аналітиків, для погашення боргу доведеться брати все нові і великі кредити, у зв‘язку з
чим Україна стане частиною фінансової піраміди. Крім того, економіка країни не може
розвиватися лише за рахунок отримання зовнішніх ресурсів. Не слід очікувати стійкого
економічного зростання, поки сальдо зовнішньої торгівлі не буде позитивним, а внутрішнє
виробництво не зміцниться.
Тому основною метою уряду має бути не відновлення співпраці з МВФ, а зміна економічної
політики, що насправді призведе до стабілізації, зростання експорту, участі в міжнародній
кооперації виробництва, зменшення зовнішнього боргу. Потрібно розуміти, що позики ніколи
не зможуть бути засобом виходу з кризи [4].
Отже, співпраця з МВФ сприяє підвищенню кредитного рейтингу країни на світовому
фінансовому ринку й стабілізує банківську та грошово-кредитну систему держави. Співпраця з
МВФ коригує поточний платіжний баланс та запобігає збоям в економіці країні. Однак вимоги
МВФ щодо подальшої співпраці з Україною негативно впливають на добробут населення в
довгостроковій перспективі.
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ЗВІТНІСТЬ ЗІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ВАРІАНТИ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
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ТАЛОВЕР В. А., канд. екон. наук, ст. викл.;
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сьогодні компанії прагнуть налагодити організоване ведення звітності та забезпечити
досягнення поставлених цілей у сфері стійкого розвитку. Генерування інформації щодо
потенційних вигод та втрат за умови досягнення компанією стійкості дозволяє охопити всі
наслідки економічних дій.
Якщо виходити з того, що мета кожного підприємства полягає у знаходженні власної
унікальної позиції на ринку. Відомо, що звіт зі стійкого розвитку може мати певний вектор
спрямування, залежно від характеру діяльності організації та її бізнес моделі. Однак існує ризик
перекосу в той чи інший бік. Щоб цього уникнути, підприємствам потрібно обрати один з
можливих варіантів позиціонування звітів зі стійкого розвитку.
Узагальнивши теоретичні підходи та практичний досвід з даного питання, наведемо модель
визначення позиціонування звітності (рис. 1).

Рис. 1 Модель позиціонування звітності
Джерело: узагальнено авторами на основі [1-3]
Основами моделі (великого трикутника) є три компоненти стійкого розвитку, зображені у
вигляді менших трикутників всередині основного, а саме: суспільство, навколишнє середовище
та економіка. Єдність трьох складових слугує наочним відображенням стійкого розвитку
(центральний трикутник), який являє собою процес управління різними потоками капіталу
таким чином, щоб забезпечити безперервну вигоду для нинішніх і майбутніх поколінь. Вперше
такий підхід застосували А. Кляйне і М. Гауф [1] з метою аналізу трендів стійкого розвитку.
При цьому використовується модель п‘яти капіталів (теоретична конструкція, розроблена
британською організацією «Форум майбутнього» [2]), згідно якої, різні типи капіталу
(природний, соціальний, людський, виробничий та фінансовий) закріплені за кожним з
/напрямків /забезпечення /стійкого розвитку. Варто зазначити, що задача компанії полягає у
збільшенні перелічених капіталів, а не їх виснаженні. Схожий трикутник для визначення
стабільності ведення бізнесу можна зустріти у працях Т. Ділліка і Кая Хокертса [3, с. 136].
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Побудова моделі дає змогу виділити 10 областей позиціонування звітів зі стійкого розвитку:
соціальну (1), екологічну (2), економічну (3), соціально-екологічну (4), соціально-економічну
(5), еколого-економічну (6), переважно соціальну (7), переважно екологічну (8), переважно
економічну (9) та соціально-еколого-економічну зону (10), що знаходиться на перетині трьох
основ.
Як видно з рисунку, на початкових етапах впровадження нефінансової звітності, компанії
можуть обрати один з пріоритетних напрямків відповідальності (екологічно-економічну,
соціально-екологічну чи соціально-економічну). Це дозволить розкривати інформацію за
наведеною на рисунку тематикою та призведе до зменшення кількості описової інформації за
тією сферою, яка представлена компанією найменше (наприклад, підприємства, діяльність яких
не несе прямої шкоди екології (банки, юридичні фірми, провайдери тощо) зможуть
зосередитися на соціально-економічній діяльності, а не вдаватися до описової інформації щодо
кількості зекономленого паперу/електроенергії/водних ресурсів та ін.).
Таким чином, за умов поступового переходу до стійкого розвитку, нефінансова звітність
повинна розглядатись вітчизняними підприємствами не як доважок до основного бізнесу, а як
його невід‘ємна частина.
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Information security enterprises at the present stage economic market development plays a huge
role in the globalization of society. Continuous informatization covers all spheres society, economy
and finance, public infrastructure and therefore raises the question of a general approach to the
problem of information security. The problem of information security has become especially important
in our time. Protection of information space is directly related to the concept of information security.
The general approach to ensuring the security enterprise provides effective and balanced protection
against both external and internal threats. At the same time, the results of research show that the
information security services of economic entities pay enough attention only to external threats, while
the actions employees of the enterprise are not controlled at all. Such an imbalance leads to serious
financial losses due to misuse enterprise resources and, more importantly, to the leakage of
confidential information.
In the latter case, the status the company often suffers - and this is often more difficult to measure
in economic terms [1, p.123].
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The task organization protection and data security enterprise is to provide a set organizational and
technical measures and personnel work aimed at maintaining trade secrets. Accordingly, all measures
to protect information can be divided into three groups (Fig. 1).

Fig. 1. Measures to protect enterprise information
Most protections come in the form programs or software packages that extend the capabilities
standard operating systems as well as database management systems. To purely technical means of
information protection in the automated system, scientists include document encryption.
At the technological level, security measures can be data access control, management and security
information authorization. The main way to prevent threats of enterprise data loss is to implement
consistent levels control over access to the site, system and files. Creating an accountability
mechanism makes it possible to determine who is working in the system and what they are doing at a
particular point in time, and to record events that have occurred in the computer information system of
the enterprise.
A key driver globalization transformations is the widespread deployment the latest information and
communication technologies through the widespread use of networked Internet resources.
Information security is a public legal relationship regarding the process organization of creation,
support, protection and defense safe living conditions necessary for a person, enterprises,
organizations; public relations are related to the organization technologies for the creation,
dissemination, storage and use information to ensure the functioning and development of information
resources of man, enterprises and organizations, the state [2,p.320].
According to domestic researchers V. Bondarenko and O. Litvinenko [3], the main goals of
information security policy in Ukraine are as follows:
1) realization of the constitutional rights of citizens, society and the state to information;
2) protection the information sovereignty of Ukraine, in particular, the national information
resource, systems formation of public consciousness;
3) ensuring the level information sufficiency for decision-making by state institutions, enterprises
and citizens;
4) the proper presence the country in the global information space.
Based on this, the objectives of information security policy can be considered:
a) identifying, assessing and predicting the behavior sources of threats to information security,
which is carried out through operational monitoring of the information environment;
b) development, coordination and introduction of a unified state policy in the field information
security;
c) creation and operation the information security systems;
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d) development, coordination and implementation a unified state policy in the field of international
information relations, in particular in the direction forming the image state [3,p.172].
Currently in Ukraine, a significant part databases containing confidential information is made
using minimal means protection and delimitation of access and does not provide the necessary level
information protection, because databases are the most important source of information. To ensure a
high degree information protection, it is necessary, first of all, to solve the following tasks:
- to develop the same requirements governing the safety of communications and other electronic
equipment;
- provide state bodies with relevant documentation; develop services in the acquisition, installation
and determination use the information security and communication systems;
- to collect data on the current state of affairs to prevent information leakage and close
communication channels in government agencies;
- make efforts to assist domestic industry in the development of communication systems with a
high degree of security.
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ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УКРАЇНІ
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МИТРОФАНОВА О. М., провідний економіст
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Головною умовою досягнення параметрів стійкого водокористування є формування
сучасного еколого-економічного механізму, що дозволяє забезпечити фінансування
водогосподарського сектору, активізацію інвестиційного та інноваційного процесів, залучення
коштів позабюджетних джерел фінансування і матеріальне забезпечення відповідальності
водокористувачів і водоспоживачів за шкоду, заподіяну людині та навколишньому середовищу
в результаті аварій на водогосподарських об‘єктах. Без створення такого механізму і системи
дієвої державної підтримки неможливо забезпечити стале функціонування та розвиток
регіонального водогосподарського комплексу.
Якщо розглядати економічний механізм як сукупність структур, інститутів, форм і методів
господарювання, за допомогою яких здійснюється погодження й корегування суспільних,
групових і приватних інтересів [1, с. 458], то його ефективне впровадження можливе за умови
застосування притаманного йому інструментарію – системи фінансування, оподаткування та
кредитування природоохоронних заходів, економічної відповідальності за вододеструктивне
господарювання тощо. Вибір цих елементів ускладнюється специфікою водних ресурсів:
багатоцільовим характером використання; динамічністю, що обумовлює нерівномірний їх
розподіл в просторі і часі (сезонні зміни); здатністю до самовідновлення і частковою, а деколи і
катастрофічною її втратою.
Суттєвим фактором при виборі інструментарію та механізмів фінансово-економічного
регулювання використання підземних вод (ПВ) є те, що їх формування та впровадження має
передбачати прийняття та імплементацію нормативно-правових актів, розроблених з
урахуванням положень законодавства Європейського Союзу, зокрема, водних директив ЄС. Це,
в свою чергу, дозволить: 1) вдосконалити та розширити на основі залучення норм та стандартів
європейського законодавства базу стягнення існуючих платежів і зборів за водокористування,
224

екологічних податків за скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти; 2) справедливо
розподіляти кошти, отримані за водокористування, контролювати їх використання та
проводити моніторинг ефективності фінансування ними заходів, а також створити систему
відповідальності посадових осіб за цільове використання фінансових ресурсів.
Також слід взяти до уваги, що економічні інструменти забезпечення раціонального
використання поверхневих і підземних вод різняться лише внаслідок певних особливостей
останніх, зокрема, відносно високою вартістю та складністю оцінки, територіально
розпорошеним використанням ресурсу, що збільшує витрати на моніторинг управління,
затримкою в часі впливу на ресурс позитивних чи негативних факторів, залежністю ступеня
впливу забруднювачів від характеристик уразливості водоносного горизонту [2, с. 44].
Зазначені особливості пояснюють меншу увагу до розробки та використання фінансовоекономічних та інших інструментів управління підземними водами, що, в свою чергу,
підтверджує їх недооціненість на сьогоднішній день. Проте, разом зі зростаючим дефіцитом
води економічна цінність підземних вод і, відповідно, вигода від інвестування в управління
ними, буде зростати.
Отже, першочергові заходи зі створення умов покращення інвестиційного клімату в сфері
користування ПВ, мають включати як економічно обґрунтовану примусово-обмежувальну
складову (платежі за понаднормоване використання водних ресурсів, платежі за скиди
забруднюючих речовин, штрафи за екологічні порушення, екологічний податок, квоти на
забруднення тощо) так і стимулюючо-компенсаційну (виплати з екологічних фондів, система
екологічних пільг, система пільгових кредитів, бюджетне фінансування інвестиційних
водогосподарських проектів, плата за екосистемні послуги, екологічне страхування, пільгове
оподаткування).
Алгоритм ефективного впровадження механізмів та інструментів фінансово-економічного
регулювання використання підземних вод має реалізуватись поступово та включати:
 обов‘язковий перегляд існуючої системи платежів та зборів за користування підземними
водними ресурсами, що має охоплювати всі галузеві господарські напрями та створення
відповідного колегіального дорадчого органу з представництвом всіх зацікавлених сторін;
 проведення порівняльної оцінки існуючої системи з найкращими усталеними світовими
стандартами та визначення оптимальної моделі системи платежів та зборів за користування
підземними водними ресурсами;
 аналіз законодавчої основи щодо функціонування цієї сфери та відповідність як існуючих,
так і впроваджуваних в майбутньому фінансових ти фіскальних систем європейським
директивам, імплементація яких передбачається чи триває;
 проведення об‘єктивної попередньої оцінки найбільш водоємних галузей народного
господарства, пов‘язаних з найбільшим забрудненням підземних вод або потенційними
ризиками їх забруднення та системи пільгових умов користування підземними водами;
 проведення повного та обов‘язкового для всіх споживачів аудиту користування
підземними водами (в першу чергу стратегічних горизонтів), на предмет наявності свердловин,
їх кількості, відповідності документації їх фактичним параметрам та технічного стану,
відповідності параметрів їх експлуатації обсягу відповідних податків та зборів, що
здійснюються водокористувачами, відповідність задекларованої водокористувачем сфери
використання підземних вод фактичним умовам їх експлуатації. Це дасть можливість отримати
повну оцінку обсягів та тривалості вилучення вод різних підземних горизонтів для отримання
об‘єктивних розрахункових балансів щодо їх відбору та поповнення; визначити частку
промислових, сільськогосподарських суб‘єктів та особистих господарств в загальному обсязі
відбору підземних вод стратегічних горизонтів; мінімізувати, чи хоча б визначити ризики
забруднення підземних водних тіл для розробки подальших природоохоронних заходів;
відкорегувати фіскально-економічну стратегію у цій сфері відповідно до результатів аудиту;
 впровадження європейських стандартів в напрямах – посилення відповідальності
водокористувачів за забруднення та наднормативні витрати підземних водних горизонтів;
розробку прозорої системи використання коштів, отриманих за користування підземними
водами; створення систем спостереження за якісними та кількісними показниками водоносних
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горизонтів; визначення індикаторів ефективності фінансування певних заходів і програм з
розвитку водогосподарського комплексу та контролю використання залучених відповідними
зборами коштів.
Такі кроки у сфері фінансово-економічного регулювання використання підземних вод
дозволять сформувати оновлену, прозору та економічно обґрунтовану систему зборів та
подальшого цільового використання коштів, моніторингу виконання природоохоронних
заходів. Це, в свою чергу, визначатиме актуальні напрямки інвестування у сфері сталого
використання та збереження підземних вод, оптимальну схему перерозподілу видатків між
державним та місцевими бюджетами в рамках реалізації водоохоронних завдань.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
МИХАЙЛОВА К. В., аспірант
ПУШКАР Т. А., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна
В Україні, як і в усьому світі, хмарні технології стають не просто трендом, а можливостями
хмарних рішень як для бізнесу так і органів державного та місцевого самоврядування. Все
більше компаній роблять «хмари» невід‘ємною частиною бізнес-моделі. Якщо раніше великі
компанії сперечалися про те, чи варто займатися хмарними технологіями, то сьогодні вони вже
вирішують, де вигідніше зберігати дані, як максимально ефективно використовувати
потужність Data processing center (Центрів обработки данних) і які функції ІТ перевести в
«хмару».
Виклики 2020 року підштовхнули до використання хмарних рішень по всьому світу. Саме
COVID-19 прискорив їх перехід в хмарну інфраструктуру.
Україна робить впевнені кроки до врегулювання питань впровадження хмарних технологій,
зокрема Міністерство цифровий трансформації спільно з комітетом з питань цифрової
трансформації розробили законопроект «Про хмарні послуг». [1]
Український ринок хмарних технологій в 2019 році, за різними оцінками, склав $ 37-49 млн,
тоді як у розвинених країнах рахунок йде на мільярди доларів. При цьому вітчизняна індустрія
виросла на 43-45%, що стало одним з найвищих показників у світі.
За оцінками аналітиків з Canalys, за минулий рік глобальна галузь хмарної інфраструктури
виросла на 37,6% - до $ 107,1 млрд.
У планах України на 2021 рік прийняти Закон про «хмари», який відкриє ринок хмарних
технологій для зберігання даних. [2]
За останні три роки в нашій країні можна було спостерігати стабільне зростання ринку
хмарних послуг. [3]
За відсутності кардинальних змін за структурою і динамікою закупівель, сукупні витрати
державного сектора на IТ закупівлі в період 2020-2024 рр. досягнуть 100 млрд грн. [4]
У разі хоча б часткової реалізації стратегії Cloud First (приблизно 50% потреб в IТ сфері буде
задовольнятися за рахунок хмарних послуг, а не капітальних інвестицій), сукупна економія
може досягти 40 млрд грн за період 2020-2024 рр. [4]
Територіальна розрізненість органів місцевого самоврядування і необхідність стабільних
каналів зв‘язку на території всього міста для обміну великим обсягом даних обумовлюється
доцільність зберігання основного масиву даних на території створюваного центру обробки
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даних, реалізовуючи обмін інформацією безпосередньо з робочого місця органів державного та
місцевого самоврядування забезпечуючи синхронність запитів, тим самим збільшуючи якість
надання відповідних послуг.
Якщо уряд дозволить використання «хмар» в державному секторі, то Україна стане
найбільшим ринком в Центральній і Східній Європі.
Використання хмарних технологій дозволяє більш повно використовувати переваги
урбанізації як з точки зору розвитку міст та держави, так і з точки зору отримання населенням
необхідних товарів та послуг, соціальних гарантій, дозволяє посилити значимість
впроваджуваних заходів и сформувати таким чином позитивну оцінку дій влади у населення,
прокрашуючи таким чином імідж міста, так і залучення додаткових інвестицій, необхідних для
подальшого розвитку, в тому числі дозволяє стримувати прояви кризових факторів у сучасних
умовах.
Незважаючи на те, що в Україні так і не сформоване офіційне ставлення до «хмар», їх вже
багато же використовують. Зокрема, такі сервіси, як «Дія», Prozorro і E-Health працюють з
використанням тих самих хмарних технологій.
Враховуючи високий потенціал України, компанія Oracle спільно з провідним
дистриб‘ютором MUK, що працює за моделлю дистрибуції з доданою вартістю ( Value Added
Distributor, VAD) в Україні та країнах СНД, запускає Центр підготовки фахівців в сфері
хмарних технологій в Києві. Цей центр покликаний допомагати партнерам Oracle в Україні і
країнах Центральної Азії (Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Киргизстані, Молдові,
Монголії, Туркменістані та Узбекистані) впроваджувати і розвивати проекти цифровий
трансформації у замовників Oracle. Доступ до Центру підготовки фахівців в сфері хмарних
технологій отримають всі партнери Oracle в регіоні, які зацікавлені в поглибленні знань і
розширення можливостей по впровадженню рішень і послуг на основі технологій Oracle.[5]
Україна на сьогодні – це остання країна в Європі, в якій немає певної позиції з приводу
хмарних сервісів. Головними перешкодами є наявність певних стереотипів про безпеку в хмарі
та відсутність ліцензій та легального програмного забезпечення.
Якщо наша країна нарешті подолає невизначеність по відношенню до хмарних сервісів, то
країну чекає вибухове зростання індустрії.
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ОЦІНКА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ДІЯЛЬНІСТЮ

КОНОПЛІНА О. О., канд. екон. наук, асистент
МІЗІК Ю. І., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Поняття ділової репутації вітчизняною наукою на сьогодні не достатньо вивчене. Це
відповідно породжує недостатність методів визначення рівня ділової репутації. Проте оскільки
ділова репутація є нематеріальним активом підприємства, питання визначення її рівня з метою
побудови ефективної моделі управління потребує детального вивчення.
На основі систематизації підходів до оцінки рівня взаємодії визначено, що багатьма
вченими [1, 2, 3] досліджуються питання впливу на зацікавлені сторони, розробляються моделі
управління ними та інструментарій для обчислення міри їх впливу на формування ділової
репутації підприємства. Однак, здійснення оцінки ділової репутації ускладнюється
різноплановістю інтересів як окремих груп, так і інтересів всередині окремої групи
зацікавлених осіб. Ці фактори ускладнюють процес виявлення пріоритетних груп стейкхолдерів
і розробки стратегії взаємодії з ними. Тому необхідність розробки методики оцінки рівня
ділової репутації на основі обчислення коефіцієнтів взаємодії стейкхолдерів з підприємствами
водопостачання та водовідведення є актуальним завданням та ключовим елементом в
управлінні ними.
Оскільки, як уже зазначалось, єдиного підходу до оцінки рівня ділової репутації та рівня
взаємодії стейкхолдерів з підприємствами водопостачання та водовідведення не існує,
представлену оцінку пропонуємо здійснювати на базі методів експертного з використанням
інтегрального показника рівня взаємодії.
Після визначення пріоритетних на певному етапі діяльності стейкхолдерів підприємств
водопостачання та водовідведення необхідно здійснити оцінку рівня ділової репутації.
Систематизувавши чинні підходи до оцінки рівня ділової репутації підприємства [4, с. 84],
для оцінки рівня взаємодії кожної групи зацікавлених осіб з підприємствами водопостачання та
водовідведення було обрано метод таксономічного аналізу.
Значення інтегрованого показника рівня взаємодії використовується для розробки та
впровадження тієї стратегії управління діловою репутацією підприємств водопостачання та
водовідведення, що залежно від значення показника, буде застосована. Отже, значення
інтегрального показника рівня взаємодії відображають потенційні можливості діяльності
підприємства за різними напрямами.
Наступним і заключним кроком у визначенні ділової репутації є розрахунок репутаційних
індексів підприємств ВКГ, що визначається наступним чином:
ІДР = і*Ісп.+ і*Ікер. + і*Іорг.вл. +і* Іін.к+і* Іпр,
(1)
де: ІДР – рівень ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення
(репутаційний індекс);
Ісп. - рівень взаємодії споживачів з підприємствами водопостачання та водовідведення;
Іорг.вл. - рівень взаємодії органів місцевої влади з підприємствами водопостачання та
водовідведення;
Ікер. - рівень взаємодії керівництва з підприємствами водопостачання та водовідведення;
ІP - рівень взаємодії працівників з підприємствами водопостачання та водовідведення;
Іін.к - рівень взаємодії інвесторів та кредиторів з підприємствами водопостачання та
водовідведення;
Іпр. - рівень взаємодії працівників з підприємствами водопостачання та водовідведення;
і – вагомість взаємодії з цільовою групою для формування ділової репутації.
Що стосується репутаційного індексу, то його значення може коливатися від 0 до 1.
Проаналізувавши репутаційні індекси за підприємствами водопостачання та водовідведення
України, можна отримати чітке уявлення про загальну репутацію певного підприємства та
застосувати ці показники для аналізу й порівняння з більш розвиненими підприємствами цієї
галузі інших регіонів України.
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Для інтерпретації отриманих результатів на базі шкали Харрінгтона [5, с. 340]
запропоновано шкалу значення показника ділової репутації, що варіюється від 0 до 1 (табл. 1).
Таблиця 1
Інтерпретація значень показників ділової репутації
Значення показника
рівня ділової репутації
0,00-0,2
Дуже низький рівень

0,2 - 0,37
Низький рівень
0,37 - 0,64
Середній рівень
0,64 - 0,8
Високий рівень
0,8-1,0

Характеристика
Відображає стан підприємства, в якому відсутні можливості до взаємодії із
цільовими групами або репутація формується «стихійно», без втручання
апарату управління. Нульове значення показника рівня ділової репутації є
характерним для підприємств, які не здійснюють діяльності.
Характеризується початком формування ділової репутації, налагоджуванням
взаємозв‘язків, визначенням пріоритетних груп зацікавлених осіб для
подальшої взаємодії.
Характеризує базис сформованої ділової репутації, здійснення заходів,
необхідних для формування певного ступеня довіри зацікавлених осіб, вибір
пріоритетів для закріплення здобутого рівня та його підвищення.
Значення показника рівня ділової репутації у даних межах характеризують вже
сформовану позитивну репутацію, що дає потенційні можливості
підприємствам ВВ щодо розширення кола зацікавлених осіб та її рівня.
У цьому випадку рівень ділової репутації є максимальним. Отже, взаємодія
підприємств ВВ із зацікавленими особами здійснюється за всіма можливими
групами і напрямами, що не потребує додаткових коштів для розробки та
реалізації програм налагоджування зв‘язків з потенційними та існуючими
групами зацікавлених осіб. Проте здійснюється постійний моніторинг рівня
ділової репутації для своєчасного реагування на можливі загрози щодо її
погіршення.

У ситуації, що склалася, підвищення тарифів є об‘єктивною необхідністю для подальшого
функціонування підприємств водопостачання та водовідведення. Тож зниження тарифів до
рівня, прийнятного для споживача, є неможливим. Проте необхідним є формування такої
взаємодії з цією групою, яка б сприяла зниженню відсотка несплат за спожиті послуги та
підвищенню рівня довіри до підприємств.
Проте необхідним є формування такої взаємодії з цією групою, яка б сприяла зниженню
відсотка несплат за спожиті послуги та підвищенню рівня довіри до підприємств. За
отриманими значеннями показників рівня ділової репутації запропоновано систему заходів
щодо її постійного моніторингу та коригування за певними параметрами та напрямами
взаємодії. Регулюючи площу репутаційного радару, підприємства водопостачання та
водовідведення можуть регулювати ефект від підвищення ділової репутації за тими напрямами,
які є актуальними на даному етапі діяльності.
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МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗВІТНОСТІ ЗІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
ОДІНЦОВ М. М., д-р екон. наук, проф.
ДІДУР С. В., д-р екон. наук, проф.
ВАРЕНІКОВА С. П, студентка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Форми звітності еволюціонують по мірі зміни очікувань суспільства. Ті компанії, які не в
змозі відповісти на необхідні та очікувані зміни, виходять з бізнесу. Традиційна орієнтація
звітності на розкриття фінансових показників залишилася в минулому. Сьогодні досягти успіху
можуть лише соціально відповідальні компанії.
Традиційний фінансовий облік включає тільки внутрішні ресурси і потоки та економічні (і
деякі соціальні та екологічні) наслідки діяльності. На рис.1 у вигляді двох додекаедрів подано
порівняння факторів впливу на діяльність підприємства, що розглядаються традиційним
фінансовим обліком (а) та обліком у сфері стійкого розвитку (б).

Рис. 1 Порівняння охоплення факторів впливу на діяльність підприємства фінансового
обліку (а) та обліку у сфері стійкого розвитку (б)
Джерело: узагальнено авторами на основі [1-3]
Як видно з рис. 1, облік у сфері стійкого розвитку спрямований на вивчення усіх трьох
вимірів впливу у повному обсязі. З цією метою розукрупненню підлягають внутрішні рахунки
доходів та витрат, пов‘язаних з економічною, соціальною та екологічною ефективністю.
Розглянемо більш детально механізм переходу від звичайного фінансового обліку до обліку
у сфері стійкого розвитку. Особливу увагу потрібно звернути на такий фактор як «локація
впливу». Існуюча практика фінансового обліку значну увагу приділяє внутрішнім потокам. У
країнах ЄС та в Україні звітність фінансової діяльності організації за певний період втілюється
у звіті про прибутки і збитки (P & L). Зазвичай даний звіт представляє інформацію в форматі,
який становить найбільший інтерес і цінність для акціонерів. Для багатьох користувачів
фінансової звітності, фінансовим результатом буде прибуток до оподаткування.
Таким чином, згідно облікових підходів у сфері стійкого розвитку, благополуччя організації
залежить не тільки від виробництва та фінансового капіталу, але і людського, соціального та
природного капіталів. Це означає, що виплати працівникам, витрати на охорону навколишнього
середовища та соціальні програми можуть бути повторними інвестиціями в активи організації і
як такі сприятимуть покращенню благополуччя компанії.
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ЕНТРОПІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ НЕРІВНОМІРНОСТІ
РОЗВИТКУ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

ЕКОНОМІЧНОГО

ПАРШИН Ю. І., д-р екон. наук, доц.
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Нерівномірність економічного розвитку цікавить вчених протягом декількох сотень років.
Серед відомих дослідників, які займалися дослідженням цієї проблеми імена таких вчених як
А. Сміт, Дж. М. Кейнс, К. Маркс. Вони розглядали переважно нерівномірність економічного
розвитку у світовому масштабі, і ними було зазначено на важливість регулювання цього
процесу.
Нерівномірність економічного розвитку зберігається і на сучасному етапі в межах окремо
взятої держави, і несе в собі небезпеку різних криз, конфліктів між окремими регіонами, бізнес
угрупованнями та іншими всілякими економічними організаціями. Також можна помітити, що
у той час як в одних регіонах спостерігається економічний підйом, в інших – застій або навіть
деградація, у зв‘язку з чим виникає питання про ступінь вирівнювання рівнів економічного
розвитку в даній системі. Форми прояву нерівномірності також змінюються.
Серед сучасних учених, які займаються проблемами оцінки нерівномірностей і дисбалансів
розвитку національного господарства, необхідно відзначити В. Гейця, Б. Данилишина,
О. Амошу, Т. Клебанову, С. Солодухіна, О. Комеліну, О. Лайко, В. Вішнякова, Р. Лєпу,
О. Раєвневу, А. Бойко та ін.
Незважаючи на наявні напрацювання і фундаментальну базу з цих питань оцінка
нерівномірності розподілу ресурсів і їх вплив на ефективність національного господарства
залишаються затребуваними і актуальними, і тому вимагає подальших досліджень.
Зазначимо, що будь-яка відкрита система піддається впливу флуктуації (коливання,
обурення, рух тощо). Тобто під дією зовнішніх флуктуацій (впливів) різних видів, змінюються і
внутрішні флуктуації в самій системі, що й приводять економічну систему до різного стану.
Для економічних систем у якості таких флуктуацій можуть бути розглянуті такі параметри як:
різні види потенціалу, обсяги інвестицій, попиту, ВРП тощо.
Іманентною особливістю систем які еволюціонують є також нерівність [1], тобто будь-який
еволюційний процес породжує розмаїтість у своєму розвитку, а це у свою чергу впливає на
нерівномірність розвитку окремих елементів системи які розглядаються.
При розгляді потенціалу національного господарства зазначимо, що здатність його
здійснювати роботу багато в чому залежить не тільки від його кількості, але і його якості,
зокрема від його щільності зосередження. Маємо на увазі, що більш зосереджений потенціал
(сконцентрований у певних підсистемах) здатний принести більш високі результати ніж
потенціал, який розосереджений і який знаходиться під різними секторами впливу та
знаходиться у різних підсистемах національного господарства.
Якщо потенціал розосереджений по підсистемах, то він має високу ентропію
(високоентропійний потенціал), і відповідно його ефективність у цьому випадку буде низькою.
Робота (віддача) від такого потенціалу буде нижче, ніж від потенціалу, який зосереджений
більш щільно. Внаслідок цього можна стверджувати, що рівномірно розподілений потенціал
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між регіонами має низьку ефективність, і, отже, такий розподіл його є економічно недоцільним,
а прагнення до абсолютної рівномірності можна розцінювати як утопію.
При дослідженні були взяті до уваги наступні види потенціалів: промисловий, науковий,
фінансовий, кадровий, трудової, природно-ресурсний, споживчий, інноваційний та
інвестиційний, абсолютні значення складових параметрів яких, були отримані на основі
статистичних даних [2].
З огляду на різноманітність параметрів і різну масштабність розглянутих значень, було
виконано нормалізацію їх значень. Сума нормалізованих значень по кожному виду потенціалу
була прийнята до подальших досліджень.
Як нами було зазначено національний потенціал будемо розглядати як енергію, яка потрібна
для виконання певної роботи. У цьому випадку підійдемо до дослідження потенціалу з позиції
термодинаміки. Вважаємо, що якість потенціалу визначає його енергія, і відповідно може бути
описана за допомогою показника ентропії. Ця функція може бути виражена логарифмом
відносин загальної кількості потенціалу (М), до кількості яка розглядається (m) [3]:
M
(1)
s(m)  log
1 m
де s(m) – питома ентропія потенціалу (віднесена до одиниці), яка представлена даною сумою
m.
Зазначимо, що поведінка ентропії трактується наступним чином: з її збільшенням у системі
рівень хаосу і безладу підвищується, і навпаки – з переходом системи на якісно високий рівень
організації значення ентропії зменшується. Найбільш ефективне використання потенціалу
характеризується мінімальним виробництвом ентропії тому що встановлюється така організація
виконуваних процесів, при якій швидкість генерації ентропії досягає найменшого свого
значення при використанні наявного потенціалу. Таким чином під ентропією будемо розуміти
міру дезорганізації потенціалу.
Необхідно також зазначити, що для підтримки порядку у будь-якій системі, а національне
господарство розглядається нами як відкрита система, необхідно докласти певних зусиль.
Виконувана таким чином робота буде зменшувати міру хаосу у системі, і як наслідок ентропію
даної системи.
Розглянемо з точки зору термодинаміки ефективність виконуваної роботи, яка у фізичних
системах трактується як безрозмірне відношення здійсненої роботи до витраченої енергії. За
аналогією до потенціалу визначимо ефективність як відношення приросту ентропії у процесі
його витрачання, до мінімального (кінцевого) значення його питомої ентропії [1, с. 61]:
s s
s
(2)
  2 1  1 1
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де s1 – питома ентропія потенціалу підсистеми у більш зосередженому стані, s2 – у
кінцевому, більш розосередженому стані (максимальне значення ентропії у підсистемах
прийнятих до розгляду).
З урахуванням перерозподілу енергії між втратами у самій системі (необоротні процеси) і
зовнішнім навантаженням (корисна робота) загальне рівняння, що визначає ефективність
потенціалу має вигляд:


s 
  1   1 
(3)
 s2 
де  – параметр, який показує рівень дисипативних втрат між діючою системою і зовнішнім
об‘єктом впливу.
Якщо параметр  = 0,5 то у цьому випадку маємо рівний розподіл, при забезпеченні
задовільного компромісу між ефективністю і швидкістю процесу.
Задамося питанням – у якій мірі повинен бути розподілений потенціал національного
господарства за підсистемами, щоб його ефективність з комплексною точки зору була найбільш
ефективна. З теоретичної точки зору у випадку коли весь потенціал зосереджено у одній
підсистемі його ефективність буде максимальною, але враховуючи, що такий випадок є поперше суто теоретичний, а по-друге створить багато інших проблем включаючи соціальні та
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екологічні. Отже необхідно знайти такий розподіл потенціалу за підсистемами коли його
віддача даватиме найбільший ефект не викликаючи негативних збурень.
Оскільки у соціально-економічних системах рівномірності бути не може у принципі, і
виходячи з максимальної ефективності зосередження потенціалу, визначимо діапазони змін
ентропії для можливості їх оцінки. Так, досліджуючи соціальні системи і зокрема доход
населення О. Ксьонжек відзначає [3], що «лінія середнього доходу умовно ділить суспільство
на дві нерівні частини. Менша частина, ніколи не перевершує одну третину населення, отримує
не менше двох третин сукупного доходу суспільства».
Оськін А.Ф. розрахунковим шляхом визначив точку «переходу» зі стану стабільності у стан
мінливості, на діапазоні зміни ентропії від 0 до 1, і отримав її значення на рівні 0,38 [4].
Дерев‘янко Т.А. досліджуючи вплив зовнішніх імпульсних впливів на процес реалізації
проекту, виділила три інтервалу значень відносних ентропій: 1-й – від 0 до 0,385; 2-й – понад
0,385 до 0,55 і 3-й – понад 0,55 до 1 [5]. При цьому автор зазначає, що перший ентропійний
інтервал – це інтервал стабільного стану функціонування системи. Необхідно також відзначити
і універсальний прояв структурної гармонії, яке носить назву «золотого перетину», яке відоме з
часів Піфагора. У округленому відсотковому значенні пропорції частин цілого співвідноситися
як 62% на 38% і це співвідношення діє у формах простору і часу.
Таким чином, у своїх дослідженнях умовно приймаємо три рівнозначних інтервалу, у
одному з яких (умовно назвемо його перший інтервал) має бути зосереджено дві третини всього
потенціалу національного господарства.
При детальному розгляді першого інтервалу, і задавшись питанням «зміщення до якої з меж
необхідно прагнути» – до більш високої щільності потенціалу, або меншої щільності,
зазначимо наступне: скупчення потенціалу в окремо взятому регіоні надасть більш високу
економічну ефективність, проте зростають ризики підвищення соціальної напруженості в
суспільстві.
З метою визначення взаємозв‘язку між ентропією 1-ї групи і ефективністю всієї системи
було проведено експеримент, який розглядає розподіл потенціалу від «повної рівності» з
одного боку, до зосередження його в одній групі підсистем – з іншого. Таким чином, за
початковий стан досліджень прийнято умову рівномірного розподілу потенціалу за всіма
підсистемами, надалі виконувалось визначення значень ентропії та відповідно значень
ефективності використання потенціалу. Потенціал підсистем прийнятий в умовних одиницях, в
реальних же дослідженнях передбачається використання тільки нормалізованих їх значень.
Враховуючи проведені дослідження слід зазначити, що для підвищення економічної
ефективності необхідно приділяти увагу перетворенням у системі національного господарства і
перш за все з питань структурних співвідношень, величин і пропорцій наявного потенціалу.
Такі дії найкращим чином вплинуть на процеси функціонування всієї системи національного
господарства.
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РОЛЬ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В ЕКОНОМІЦІ КИТАЮ
ПУГАЧОВА А. М., студентка
ПЕТРЕНКО І. В., студентка
МАЛЮТА І. А., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Університет митної справи та фінансів
У сучасній світовій господарській практиці вільні економічні зони (ВЕЗ) є невід‘ємною
частиною міжнародних економічних відносин. ВЕЗ в Китаї створювалися за моделями вже
існуючих вільних економічних зон на Тайвані, в США і Сінгапурі, але досвід функціонування
ВЕЗ в КНР підтверджує їх значні відмінності [1].
Основні особливості китайських ВЕЗ є:
1. Самостійний економічний розвиток базується на принципах ринкового регулювання.
2. Залежність від іноземних інвестицій. Цей принцип декларований, але він ще не
реалізований. Так, протягом 1980-х років в Шеньчжені бюджетні асигнування сягнули 10 %
всіх інвестицій, кошти центральних і провінційних агентств, а також китайських підприємств –
7 %, накопичення зони – 37 %, внутрішні кредити – 22 %, іноземні інвестиції – 24 %.
3. Головним сучасним пріоритетом галузі є промисловість.
4. Експортна орієнтація виробництва, широке залучення імпортної сировини.
5. Включення величезних національних регіонів.
6. Податкова система диференційована за регіональними особливостями ВЕЗ [2].
Із існуючих в світі ВЕЗ (їх більше 1000) лише приблизно третина визнаються
функціонуючими та дійсно успішними. Інші зазнають збитків. В цих умовах економічні
результати китайських ВЕЗ заслуговують на особливу увагу.
Політика зовнішній відкритості зіграла ключову роль в тому, що Китай був визнано
територією, сприятливою для міжнародного інвестування. Навіть сьогодні вклад іноземних
інвесторів на невеликій території чотирьох ВЕЗ (526 кв.км) забезпечує приблизно 40% від
загальної суми іноземних інвестицій в Китаї [3].
Розглядаючи темпи розвитку іноземних капіталовкладень, слід зазначити, що, якщо на
початку 80-х рр. іноземні інвестиції займали незначне місце в економіці Китаю, то з
покращенням правової основи іноземних капіталовкладень, обсяги інвестицій з кожним роком
зростають.
ВЕЗ стали вдалою формою використання сприятливого трудового потенціалу Китаю, його
особливостей і переваг. Як відомо, для китайців характерне працелюбство, схильність до
кропіткої праці, висока трудова дисципліна, відсутність деяких шкідливих звичок та інше.
В КНР виникли також значні зміни в товарній структурі експорту. Загальна тенденція
характеризується стабільним скороченням частки сировини і напівфабрикатів і збільшенням
відсотку готових промислових виробів.
За обсягами виробництва таких споживчих товарів, як холодильники, пральні машини,
електричні праски, електричні вентилятори, електричні батареї, велосипеди, кераміка,
порцеляна, шкіряне взуття, Китай вийшов на перше місце в світі. А також у виробництві
текстилю, включаючи виробництво пряжі, бавовняних і вовняних тканин, одягу, шовкових
виробів. За обсягами виробництва хімічного волокна займає друге місце в світі [4].
Розвиток транспорту вважається пріоритетним в Китаї. У період з 1992 по 2003 рік в Китаї
було прокладено понад 11 000 км залізниць, електрифіковано понад 2 000 км доріг, побудовано
145 000 км нових автомагістралей і 30 000 мостів. До кінця 2001 року протяжність доріг в
країні становила 1,186 млн км. До середини 1999 року нова технологічна форма зв‘язку оптично-волоконні лінії - становила в Китаї 820 000 км, а розвиток телефонної мережі Китаю в
1998-1999 роках вже вийшов на друге місце в світі [3].
Позитивні фактори функціонування ВЕЗ в Китаї забезпечили країні різкий прорив у
розвитку національної економіки з виходом на перший план низки важливих промислових
продуктів (наприклад, товарів легкої промисловості та електроніки; вугілля, будівельних
матеріалів, продукції машинобудування, сталі, хімічної промисловості, сільського
господарства, туризму, послуг).
234

На початок 2002 року Китай мав 6 спеціальних економічних зон, понад 30 державних зон
економічного і технічного розвитку, 14 відкритих портів, а також інші зони вільної торгівлі,
митні зони, райони і території зі спеціальним податковим і торговим статусом. 4 з 6 ВЕЗ
розташовані на південно-східному узбережжі.
ВЕЗ Шеньчженя складається з 17,5 тисяч підприємств із загальним обсягом інвестицій у
розмірі 22,4 мільярда доларів, з яких 85% - у Гонконзі. Основні напрямки інвестування: атомна
енергетика, електроніка, машинобудування, інфраструктура, фінанси, високі технології.
Експорт промислової продукції в 1999 році становив $ 7,5 млрд.
ВЕЗ Чжухай має близько 4980 підприємств з іноземними інвестиціями. Інвестиції
спрямовуються на послуги, важку промисловість, електроніку, портове та дорожнє будівництво
тощо 80% капіталу – це інвестиції з Гонконгу, Макао, Тайваню та Сінгапуру.
ВЕЗ Сямень – 4150 підприємств з іноземним капіталом вартістю $15 млрд, з яких 80% - з
Тайваню. Основними інвестиційними секторами є електроніка, текстиль, харчова
промисловість, хімічна промисловість.
ВЕЗ Шаньтоу – більше 3000 проектів із залученням іноземного капіталу в регіоні нафтохімії,
портової та іншої інфраструктури, виробництва одягу, взуття та електроніки. Іноземні
інвестиції - $3,5 млрд, з яких 95% надходять від китайських співвітчизників в Гонконзі,
Тайвані, Сінгапурі.
ВЕЗ Хайнань – 7320 підприємств, загальний обсяг задекларованих інвестицій - $22,3 млрд.
ВЕЗ Пудун (початок 1990-х років, частина Шанхая) - 5405 проектів в автомобілебудуванні,
електроніці, приладобудуванні, телекомунікаціях, високих технологіях, енергетиці, щоб
інвестувати $27,3 млрд [5].
Функціонування ВЕЗ показує, що така форма управління передбачає можливість
раціонального використання матеріальної і живої сили, а також наукового персоналу. ВЕЗ є
потужним фактором у покращенні розвитку всієї національної економіки Китаю та його
активному включенні до міжнародного розподілу робочої сили. Вільна економічна зона стала
основним каналом залучення коштів, сучасних технологій та найкращого управлінського
досвіду з-за кордону.
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
РАДІОНОВА Л. О., канд філософ. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Сьогодні українська держава активно намагається впровадити реформи та сформувати нову
управлінську систему, яка могла б гідно представити інститут держави, відповідала вимогам та
стандартам Європейського союзу, була високоефективною в частині виконання завдань та
функцій держави, захисту прав і законних інтересів громадян. На порозі інформаційного
суспільства, покликаного змінювати уявлення про соціальну дійсність, вже зараз змінюється
природа суспільства, підвищуються його вимоги до людини і людини до суспільства.
Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках
зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань.
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Тому особливої актуальності набирає питання підвищення ефективності та результативності
державного управління, насамперед, засобами реформування кадрового забезпечення. Існує
гостра необхідність у нових кадрах-професіоналах, здатних компетентно, відповідально та
якісно виконувати свої функціональні обов‘язки.
Службовцям різного профілю органів державної влади та різних рівнів (центральних органів,
територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади) потрібні значною мірою різні
знання, професійні вміння та навички. Професіоналізм сьогодні можна визначити, як вищий
ступінь досконалості, визначений вид діяльності, найвищий рівень майстерності, здійснення
справи на високому рівні. Професіоналізм є глибоким та всебічним знанням та володінням
практичними навичками в певній галузі суспільно корисної діяльності.
І. І. Нинюк визначає поняття «професіоналізм державних службовців як якісно-ціннісний
комплекс поєднання глибоких різносторонніх знань, умінь, професійних управлінських
навиків, практичного досвіду, загальнолюдської культури, що відображає ступінь
самоорганізації особи, рівень її професійної діяльності, забезпечує ефективність державної
служби та сприяє зростанню її авторитету» [1, с. 3]
С. Білорусов зазначає, що «професіоналізм державних службовців можна визначити, як
здатність знаходити, враховуючи умови і реальні можливості, найбільш ефективні шляхи та
способи реалізації поставлених завдань у межах наданих повноважень, використовувати фахові
технології, що застосовуються в демократичних суспільствах, мати постійну мотивацію до
роботи та задоволення від неї, досягати високих результатів у процесі виконання своїх
функціональних обов‘язків, дотримуватись відповідних етичних норм, мати і усвідомлювати
перспективу свого майбутнього професіонального розвитку та прагнути до нього» [2, с. 34].
З вищенаведених понять випливає визначення професіоналізму державного службовця.
Професіонал - державний службовець володіє глибокими аналітичними здібностями,
навичками планування та прогнозування, вміти системно мислити, бути креативним,
ініціативним, уважним до деталей. Професійні якості державного службовця-професіонала
базуються на загальнолюдських цінностях та моральних якостях (ввічливість, тактовність,
скромність, коректність, шанобливість тощо), знання ділового етикету, мовленнєвого етикету,
професійної етики.
Найчастіше фахівці з державного управління наголошують на таких професійних та
особистих рисах, які мають бути притаманними для державних службовців та складати основу
їх особистого іміджу як гуманізм, гуманітарна освіченість, компетентність, ерудованість,
динамізм, активність, працелюбність, послідовність, швидка реакція на ситуацію, моральна
надійність, дотримання етикету, дисциплінованість, вміння впливати на людей справою,
словом і зовнішньою естетичною привабливістю.
Професіоналізація є процесом оволодіння необхідними професійними знаннями, уміннями й
навичками, адаптацією до професійного середовища. Це цілісний безперервний процес, який
починається з моменту вибору професії і завершується, коли людина припиняє свою
професійну діяльність.
Професіоналізацію можна розглядати в трьох аспектах: законодавчому – законодавче
окреслення сфери професійної діяльності державного службовця; освітньо-професійному –
фахова підготовка службовців на постійній чи дистанційній основі спеціалізованими
закладами; науковому – вивчення питань професійної діяльності та розроблення спеціальних
заходів на науковому рівні.
Однією з складових професійних якостей державного службовця є організація руху
інформації та документообігу не лише відповідно до загальнодержавних інтересів, а й у
громадянському правовому полі, що забезпечується Конституцією держави. Тому професійним
обов‘язком державних службовців є вміння відбирати, обробляти, аналізувати інформацію,
захищаючи права і гідність людини й пускати в обіг лише таку, без якої не можна розв‘язати
завдання саме в інтересах людини і держави. Дуже часто, під час виконання професійних
обов‘язків виникають ситуації коли, у разі нестачі правового підґрунтя щодо певного
управлінського рішення, та, для того, щоб не втратити авторитет та довіру громадян, державні
службовці використовують свої професійні якості, підкріплені ініціативністю, творчістю та
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рівнем державницького мислення згідно з чинною Конституцією України, гідно вирішують
конфліктні ситуації, що дає можливість у очах громадськості зберегти позитивний імідж.
Моральні якості та сумління державного службовця, як вияв культури державного
управління, полягає не у загальноприйнятому «гідному» ставленні до своїх обов‘язків, а у
професійному вмінні доводити правову норму до життя, максимально ефективно
використовувати її потенціал відповідно до конкретної ситуації, конкретного управлінського
завдання.
Можна привести такий приклад, який нерідко зустрічається у роботі державних службовців
соціальної сфери. Під час впровадження в дію нових норм Законів України, соціальних
стандартів, інформування громадян представниками «вищих щаблів державної влади»
проводиться з позитивної точки зору та з обіцянками швидкого та значного підвищення
життєвого рівня. Наразі, під час втілення зазначених змін, розрахунок розміру підвищення в
кожному конкретному випадку не відповідає задекларованому, як правило значно менше, чим
викликає обурення у громадськості діями державних службовців на місцевих рівнях, що значно
знижує довіру громадян та впливає на імідж державного службовця. Але ж під час бесіди з
громадянином, державний службовець повинен переконати громадянина у правомірності та
вірному розрахунку у його конкретному випадку, за допомогою своїх професійних та
моральних якостей, таким чином, що б думка громадянина кардинально змінилась та не
потягла б за собою збільшення кількості звернень та зниження рівня довіри до влади. За для
цього, в першу чергу, необхідно постійно підвищувати рівень професійного розвитку
персоналу державної служби, що має забезпечуватися активним функціонування та високим
ступенем організації науково-методичного керівництва системою підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців.
Укомплектування кадрового резерву державної установи професійними та освіченими
робітниками є запорукою якісного, професійного та своєчасного виконання покладених на
установу обов‘язків. Не більш важливим є питання відповідності знань, отриманих під час
навчання професійній потребі та успішній практичній реалізації. Але ж останнім часом під час
працевлаштування на державну службу, як правило, на професійний рівень і освіту звертають
все менше уваги. Ця ситуація зумовлена невідповідністю рівня заробітної плати великим
навантаженням. С кожним роком все менше кваліфікованих кадрів працевлаштовуються на
роботу, а ті професійні кадри вже настільки віддані праці на державній службі, що вважають за
зраду звільнення з її лав.
Підводячи підсумки можна сказати, що професіоналізм – це багатогранне поняття, що
включає в себе цілу низку різнопланових якостей працівника, який повинен бути невід‘ємною
рисою кожного державного службовця. При цьому, слід велику увагу приділити моральному
аспекту, який має в управлінському професіоналізмі особливе навантаження, оскільки йдеться
про постійне існування неадекватності державної функції, правового нормативу й реального
життя. Необхідними умовами становлення державного службовця як професіонала є внутрішні
здібності та потенціал, емоційний інтелект, соціально-психологічні та моральні якості,
навчання, мотивація.
Слід зауважити, що для якісного виконання посадових обов‘язків, стабільності державної
служби, невід‘ємною та основною якісною позитивною характеристикою державного
службовця є професіоналізм , який полягає у постійній готовність до підготовки та реалізації
рішень із складних завдань, який покликаний забезпечити можливість підвищення своєї
кваліфікації, формування якісного кадрового резерву та сприяти формуванню його позитивного
іміджу.
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ГРОШОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ДЕТЕРМІНАНТА БЛАЗІРОВАНОСТІ МІСТА
РАДІОНОВА Л. О., канд філософ. наук, доц.
РАДІОНОВА О. М., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Сутність блазірованості є притуплення сприйняття відмінності речей, не в тому сенсі, щоб
відмінності сприймалися неправильно, як це буває з тупоумними людьми, а в тому, що
значення і цінність різниці між речами, а отже і самі речі здаються незначними. Вони
представляються людині з притупленими почуттями одноманітно тьмяними і сирими, нічого не
вартими, негідними ніякої переваги перед іншими [1].
Такий душевний стан створює справжнє суб‘єктивне відображення всепроникаючого
грошового господарства. Одноманітно оцінюючи всі різновиди речей, висловлюючи якісні
відмінності між ними одним критерієм кількості, стаючи безбарвною і байдуже загальною
мірою для всіх цінностей, гроші стають також найстрашнішим нівелюючим фактором. Гроші
рішуче відкидають ядра речей, їх своєрідність, їх специфічну цінність, їх незрівнянні
особливості. В окремих випадках це забарвлення, або, вірніше, знебарвлення речей їх
грошовим еквівалентом може бути непомітно мале, але те ставлення, яке виявляє сучасний
багач до придбаних ним за гроші предметів, є звичайно характерним для відносин всього
суспільства до цих предметів.
Тому великі міста, центри грошового господарства, де продажність речей набагато більша,
ніж в невеликих місцевостях, стали типовими місцями блазірованості. У них досягається
надзвичайний результат того скупчення людей і предметів, яке збуджує індивіда до найбільшої
витрати нервових сил. Але чисто кількісне збільшення подібних умов призводить до прямо
протилежного результату: до того своєрідного пристосування блазірованості, при якому нерви
знаходять останню можливість примирення із вмістом і формами життя великих міст, в тому,
що вони остаточно відмовляються реагувати на них. Це самозбереження відомих натур, що
купується ціною знецінення всього об‘єктивного світу, під кінець неминуче призводить до
почуття такого ж знецінення і власної особистості.
У той час як для такого існування суб‘єкту доводиться рахуватися лише з собою самим, для
його самозбереження потрібно, з його боку, не менш негативної поведінки в соціальних
відносинах до великого міста. Внутрішні відносини жителів великих міст один до одного
формально характеризуються замкнутістю, відособленістю [2]. Якби безперервним зовнішнім
зносинам з безліччю людей мали б відповідати так само багато внутрішніх реакцій, як в
маленькому місті, де знаєш майже кожного зустрічного і до кожного маєш безпосереднє
відношення, якби це було так, внутрішній світ розпався б на атоми, і душевний стан став би
просто неможливим. Частково це психологічна обставина, частково – право на недовіру, яке ми
відчуваємо до швидкого, що проходить повз нас, ледь зачіпаючи нашу увагу, елементів життя
великого міста, що змушують нас до тієї замкнутості, внаслідок якої ми часто не знаємо навіть
на вигляд своїх багаторічних сусідів, замкнутості, яка нерідко змушує жителів маленького
міста вважати нас холодними і байдужими.
Весь внутрішній устрій таких людських відносин складається з надзвичайно різних ступенів
симпатії, байдужості і відрази найкоротшого або найтривалішого характеру. Область
байдужості при цьому зовсім не така велика, як це на перший погляд здається, діяльність нашої
душі відповідає більш-менш певним відчуттям на кожне нове враження, що отримується від
іншої людини, і тільки неусвідомленість, швидкоплинність і швидка зміна цих відчуттів
призводить до видимої байдужості. Вона допомагає створити відстані між людьми і відділення
їх один від одного, без чого життя в таких містах було б неможливим. Але ця замкнутість з
панівною в ній прихованою відразою є знову – таки лише формою або зовнішністю загальної
духовної сутності великого міста. Справа в тому, що вона приносить індивіду таку особисту
свободу і в таких великих масштабах, що до цього не можна провести ніякої аналогії з іншою
областю. Найперша стадія соціальних утворень, яка названа як історією, так і сучасністю,
наступна: щодо невеликого кола, різко обмеженого від сусідніх, чужих чи ворожих кіл, тісніше
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замкнутого в самому собі, воно представляє кожному окремому члену тільки обмежене поле
для розвитку своїх особистих якостей і для вільної, під власної відповідальністю, діяльності.
Маленьке місто як в давнину, так і середніх століттях створювало особистості межі: її
пересуванню і зовнішнім відносинам, її самостійності і внутрішньої диференціації. Межі, в
яких сучасна людина задихнулася б, житель великого міста, який переселився в маленьке, і
зараз ще відчуває сором. Чим менше таке коло, що становить наш осередок існування, тим
тісніші межі відносин до інших, тим більше стежить він за поведінкою, життям, думками
індивіда, тим швидше кількісна або якісна своєрідність зруйнувала б рамки цілого. В цьому
відношенні античний поліс мав, мабуть, цілковитий характер маленького міста. Постійна
небезпека з боку ворогів, ближніх і дальніх, викликала тісне політичне і військове єднання,
нагляд громадянина за громадянином, ревниве ставлення цілого до особистості, приватне
життя якої було абсолютно пригнічене.
Надзвичайна рухливість і неспокій, які тільки й надавали своєрідні барвисті переливи
афінського життя, пояснюються, можливо, тим, що народ, який складається з різко окреслених
індивідуальностей, постійно боровся проти зовнішнього і внутрішнього тиску з боку безликого
маленького міста. Це викликало завжди напружену атмосферу, в якій слабші придушувалися, а
сильні викликалися до пристрасної боротьби за самозбереження. Саме завдяки цьому досягло
розквіту в Афінах те, що слід, через брак більш точного вираження, назвати
«загальнолюдським» в нашому духовному розвитку.
Бо це і є той зв‘язок, який ми визнаємо дійсним і історичним фактом: найобширніші і
загальні змісти і форми життя найтіснішим чином пов‘язані з найбільш індивідуальним, і ті і
інші мають свою загальну первинну стадію розвитку і свого загального антагоніста в тісних
союзах і групах, які з почуття самозбереження захищаються від більш широкого і загального,
від вільної діяльності і індивідуальності всередині.
Подібно до того, як в пору феодалізму «вільним» вважався той, хто підкорявся
загальногромадянським правам. Праву великих соціальних груп, а невільним – той, чиїм
правом було виключно закон вузької феодальної групи, – подібно до цього і зараз житель
великого міста «вільний» (в духовному, витонченому сенсі) порівняно з дріб‘язковістю і
забобонами, що зв‘язують жителя маленького міста. Справді, незалежність індивідуума, що є
результатом взаємної замкнутості та байдужості, що становлять умови духовного життя наших
широких кіл, ніде не відчувається так сильно, як в тісному гармидері великих міст, тому що
фізична близькість і скупченість тільки підкреслюють духовну віддаленість. Адже це,
очевидно, тільки зворотний бік тієї ж свободи, що при цьому ніде не відчуваєш себе таким
самотнім і покинутим, як саме серед загальної тисняви великих міст. Тут, як і взагалі, аж ніяк
не потрібно, щоб свобода людини відбивалася в його духовному житті відчуттям благополуччя.
Якщо велике місто можна вважати осередком індивідуальної і соціальної свободи, яка є
результатом всесвітньо-історичного процесу взаємодії між розширенням території і зростанням
потреби в особистій свободі, то це залежить не від одних тільки безпосередніх наочних ознак
великого міста, не від однієї лише просторості території і не від одного тільки величезного
числа його жителів, цьому в значній мірі сприяла також та обставина, що великі міста постійно
були осередком космополітизму.
Зростання багатства, яке, як відомо, досягнувши відомої висоти, починає збільшуватися як
би само собою надзвичайно швидким темпом, може служити прикладом для зростання
кругозору господарських, особистих і духовних відносин в великому місті, для зростання його
духовного округу, все це за відомими межами зростає в геометричній прогресії. Будь-яке
досягнуте ним в його розвитку розширення служить підставою для подальшого, хоч і не
однакового, але більш значного розширення, до кожної нитки, випряденої з процесу його
розвитку, приростають ніби самі собою нові нитки, точнісінько як поземельна рента в місті
зростає сама собою від одного лише розвитку обміну і повідомлення. Тут саме кількісні
показники життя безпосередньо переходять в якісні.
Сфера життя маленького міста звичайно замкнута в собі і обмежена собою [3]. Для великого
ж міста вирішальним є та обставина, що його внутрішнє життя хвилеподібно широко
поширюється по державі і поза нею. Найсуттєвіше значення великого міста полягає в його
функціональному значенні за межами його фізичних кордонів, і цей його вплив віддається
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назад і робить життя великого міста значним, важливим і відповідальним. Якщо людина не
вичерпана межами свого тіла або області, яку вона безпосередньо заповнює своєю діяльністю, а
лише сумою впливу, яку він надає в часі і в просторі, так і місто дорівнює сукупності наданого
ним за його найближчими межами впливу. Це тільки і є його справжній обсяг, в якому
виражається його буття.
Відповідно до збільшення своїх розмірів, місто являє все більше умов для поділу праці: воно
створює коло, яке внаслідок своїх розмірів здатне вмістити величезну масу найрізноманітнішої
праці, тоді як одночасне скупчення людей і їх боротьба за покупця змушують окрему
особистість до спеціалізації праці, при якій вона важче може бути витіснена іншою.
Вирішальним тут є те, що міське життя перетворило боротьбу з природою за їжу в боротьбу
за людину, що вигода, за яку борються, виходить не від природи, а від людини. Бо тут справа не
зводиться до однієї лише зазначеної спеціалізації, але до чогось глибшого, продавець повинен
завжди прагнути викликати в клієнтів нові і особливі потреби. Необхідність спеціалізувати
роботу, щоб знайти ще невичерпане джерело доходу, нелегко заміщується працею, що впливає
на диференціацію, витонченість, більше багатства і потреб публіки, що, з свого боку, має в її
середовищі привести до очевидного збільшення індивідуальних особливостей.
А це веде до духовної, в прямому розумінні слова, індивідуалізації духовних якостей, і в
цьому напрямку впливає, відповідно своїми розмірами, і місто. Можна назвати тут же цілий ряд
факторів. Перш за все труднощі придбати значення при величезному масштабі життя великих
міст. Коли кількісне збільшення його значення і його енергії доведені до вищої межі, тоді
починають звертатися до якісних особливостей, щоб таким чином шляхом порушення вражень
різниці, залучити як-небудь на свою сторону увагу соціального кола, в кінці кінців це
призводить до умисних дивацтв, до специфічних для великого міста екстравагантних,
самоуособлень, капризів, претензійності, сенс якої полягає вже не в змісті тієї чи іншої
поведінки, а тільки в його формі, в тому, щоб бути схожим на інших, щоб виділитися і тим
стати помітним. Для багатьох це, втім, єдиний засіб, завдяки увазі інших, самому почати
цінувати себе і усвідомлювати, що займаєш якесь місце. У цьому сенсі впливає один
непомітний, але в сумі своєї дії помітно виявляється момент: стислість і рідкість зустрічей один
з одним порівняно зі стосунками в маленьких містах. Ця обставина викликає намагання
показати себе різкіше, повніше, можливо більш характерна, в набагато більшому ступені, ніж
там, де чітке уявлення про особистість дають вже часті і довгі зустрічі.
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ВПЛИВ КРИЗИ COVID-19 НА ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
СЕРЬОГІНА Д. О., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Основною функцією будівельної галузі є створення, ремонт та поліпшення середовища
мешкання. Це здається простим, але коли ми прагнемо дати визначення, все ускладняються,
оскільки, як і більшість галузей, вона пов‘язана зі значною кількістю інших галузей. Будівельна
галузь відіграє важливу роль в економіці, оскільки забезпечує попит на виробництво товарів та
послуг з інших суміжних галузей, створюючи матеріальну базу виробництва. Діяльність
будівництва також є основою досягнення національних цілей соціально-економічного розвитку
щодо забезпечення житлом, модернізації основних засобів, розвитку інфраструктури та
створення робочих місць. Будівельна діяльність впливає майже на всі аспекти економіки і
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виступає одним із рушійних факторів зростання економіки, особливо в країнах, що
розвиваються, в країнах з перехідною економікою, оскільки вона може створити основу для
руху країни до розвитку, маючи ефективно функціонуючу інфраструктуру, яка забезпечить
відповідне робоче середовище, в якому вони зможуть рости, а також створити вихідну точку
для енергоефективної країни, стійкої в екологічному контексті.
Пандемія коронавірусу призвела до кардинальних заходів стримування, що впливають на
економічну діяльність, у тому числі в будівельному секторі. Відбулось скорочення світового
ВВП на 4,8% у 2020 році після глобального економічного зростання на 3,2% та 2,5% у 2018 та
2019 роках відповідно[1]. Заходи блокування в першій половині 2020 року в основному
вплинули на роботу будівельних майданчиків. Незважаючи на те, що ці обмеження
впроваджувались у різній мірі в різних регіонах світу, деякі робочі місця не відновились до
своїх можливостей до Covid-19 через існуючі медичні протоколи та обмеження, пов‘язані з
віддаленою роботою. Динаміка кризи та вплив на відновлення будуть різними залежно від
сегментів будівельної галузі, незважаючи на проциклічність сектору. Очікується, що більшість
будівельних проектів у приватному секторі будуть відкладені або навіть скасовані через
економічну невизначеність, зростання безробіття в багатьох частинах світу та падіння доходів,
що вплине на рішення про придбання та інвестування. Через цей подвійний шок попиту та
пропозиції у 2020 році, за оцінками компанії Global Data [4], будівельна діяльність у всьому
світі, як очікується, скоротиться на 1,4%.
Будівельна індустрія та її ширша екосистема зводить будівлі, інфраструктуру та промислові
споруди, які є основою нашої економіки та необхідними для нашого повсякденного життя.
Успішно реалізуючи все більш складні проекти - від підводних тунелів до хмарочосів, галузь
також протягом тривалого періоду працювала незадовільно у багатьох відношеннях, і пандемія
COVID-19 може стати черговою кризою, яка спричинить хаос для галузі, яка, як правило,
особливо вразлива до економічних циклів. Економічний вплив COVID-19 буде сильно
відчуватися в усій екосистемі. На даний момент в світі панує високий рівень економічної
невизначеності, якщо все піде добре, вірус буде стриманий протягом декількох місяців і буде
реалізована правильна економічна політика, то економічна діяльність може повернутися до
докризового рівня до кінця 2021 року. Але довгострокові блокування, навіть якщо вони
періодичні, суворі обмеження, що тривають до розробки вакцинації, можуть привести
економіку до значного і стійкого спаду – економічна активність повернеться до рівня 2019 року
лише в 2024 році або навіть пізніше [2, 3, 5].
Будівельна галузь значно більш мінлива, ніж загальна економіка, і вона може отримати
користь від державних програм стимулювання. Оскільки економічна діяльність відступає,
зменшується потреба у нових комерційних або промислових структурах, невизначеність
гальмує інвестиції, а втрати доходів та нижча довіра споживачів шкодять житловому
будівництву. Окрім цього, потреба у новій будівельній діяльності також дуже чутлива до
зростання ВВП у довгострокових моделях, спад протягом п‘яти років може суттєво зменшити
частку будівництва у ВВП, хоча й ця криза, на відміну від глобальної фінансової рецесії 2008–
2009 років, не є насамперед кризою нерухомості. З іншого боку, COVID-19 також ускладнює
постачання, адже потенціальні працівники не завжди можуть перетинати кордони, будівельні
робітники не завжди можуть дістатися або працювати на робочих місцях, і всі працівники
деякий час повинні діяти відповідно до чітких протоколів. Деякі ланцюги постачання
будівельних матеріалів перериваються.
Світова будівельна галузь почала відчувати початок кризового становища ще до пандемії
COVID-19. У найближчі роки фундаментальні зміни, можливо, будуть спричинені змінами в
ринкових характеристиках, таких як дефіцит кваліфікованої робочої сили, постійний тиск на
витрати з боку інфраструктури та доступні ціни на житло, більш жорсткі норми щодо безпеки
робочих місць, а також зміни, які виникають у потребах споживачів та власників.
Індустріалізація та нові матеріали, цифровізація продуктів та процесів, а також поява нових
учасників, сформують майбутню динаміку галузі. З 2014 по 2019 рік приватні інвестиційні
компанії залучили більше 388 мільярдів доларів на фінансування інфраструктурних проектів, у
тому числі лише в 2019 році 100 мільярдів доларів, що на 24 відсотки більше порівняно з 2018
роком, набувають пріоритетності розумні будівлі, енергетична та експлуатаційна ефективність,
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а також гнучкість та пристосованість будівельних конструкцій. Також зростають сподівання
серед споживачів, які хочуть простих цифрових взаємодій, а також більш адаптованих
структур.
Галузь стикається з постійним тиском на витрати через обмежений державний бюджет та
проблеми з доступністю житла. Аналіз Мак-Кінсі виявив, що до 2035 року для підтримки
очікуваного зростання ВВП знадобляться 69,4 трильйони доларів США глобальних інвестицій
у інфраструктуру та що кожне третє глобальне міське домогосподарство не може дозволити
собі гідне місце для проживання за ринковими цінами [6]. Економічні наслідки кризи COVID19 збільшують питання вартості та доступності.
Будівельний сектор також, ймовірно, буде однією з ключових галузей, що дасть змогу
запустити економіку, коли світ почне виходити із руйнівних наслідків COVID-19. Цілком
ймовірно, що урядові заходи стимулювання сприятимуть зростанню сектору завдяки
податковим пільгам, внескам капіталу та, ймовірно, швидкому відстеженню основних
інфраструктурних проектів. У цей час невизначеності тарифи на будівельну галузь можуть
диктувати, як швидко економіка відновлюється від наслідків COVID-19. Забезпечення безпеки
будівельних працівників та здорового фінансового стану будівельних компаній є критично
важливими для загального відновлення економіки.
Для будівельної галузі обмеження, пов‘язані з COVID-19 спричинили значні негативні
наслідки у бізнесі. У 2021-2022 роках, коли світ почне повертатися з кризи, багато людей
будуть розраховувати на будівельну галузь, щоб очолити економічне відновлення. Оскільки
приватні особи та компанії починаючи нові будівельні проекти, тим самим створюють робочі
місця по всій країні. Ці проекти, як правило, допомагають економіці як на місцевому, так і на
національному рівні, створюючи ефект пульсацій у різних галузях промисловості. Ринок житла,
зокрема, відіграє вирішальну роль у стимулюванні економіки, адже коли люди купують нові
будинки, вони, як правило, роблять інші великі покупки, включаючи меблі та побутову техніку.
Збільшення обсягу продажів житла створює можливості для ряду постачальників послуг:
покупці та будівельники потребують послуг агентів з нерухомості, покрівельників, бухгалтерів,
банкірів, озеленювачів та юристів. У минулому будівельна галузь була ключовим гравцем у
розвинутих країнах у важкі часи, цього разу процес буде не таким однозначним, відновлення
буде тривалим, повільним процесом. Будівельна галузь у майбутньому відіграватиме значну
роль у відновленні світової економіки.
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Одним з найважливіших завдань функціонування сучасних підприємств є стійке зростання
темпів розвитку підприємства та формування позитивних результатів його фінансової
діяльності. Для досягнення цього вкрайважливим є формування ефективної системи фінансовоекономічної безпеки на підприємствах для запобігання зовнішнім загрозам, які здатні вплинути
на фінансові результати господарської діяльності. Сучасні вітчизняні реалії, нажаль сприяють
тому, що суб‘єкти господарювання незалежно від форми власності та видів економічної
діяльності, знаходяться під постійним ризиком та загрозами. Такі ризики та загрози пов‘язані
як з зовнішніми, так і внутрішніми факторами.
Реалізація повноважень власником (керівником) підприємства та набуття ним досвіду
господарювання вимагає виконання цілеспрямованих контрольних заходів на підприємстві. До
них відносяться заходи, що виконують функціональні структурні підрозділи з контролю –
управління, бюро, відділ, служба тощо.
У сучасних умовах господарювання такий спеціальний підрозділ має назву служби
внутрішнього аудиту. Згідно з Глосарієм термінів Міжнародних стандартів аудиту внутрішній
аудит – це діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб‘єкта господарювання як
відділ цього суб‘єкта господарювання. Його функції охоплюють, серед іншого, перевірку,
оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності внутрішнього контролю.
Однак, на сьогодні в нашій державі лише невелика кількість підприємств розуміє
необхідність та користь запровадження у себе внутрішнього аудиту.
Причини цього явища полягають у наступному:
- незначний строк діяльності внутрішнього аудиту зумовлює невелику, на даний момент,
кількість кваліфікованих аудиторів, здатних виконувати завдання внутрішнього аудиту;
- до підприємств не застосовуються фінансові санкції за відсутність внутрішнього аудиту;
- утримання в штаті фахівців-внутрішніх аудиторів з високою оплатою праці збільшує
витрати підприємства тощо.
Використання внутрішнього аудиту як складової ефективного управління діяльністю
підприємства дасть можливість забезпечити та збільшити рівень точності бухгалтерської та
фінансової інформації підприємства, здійснювати оперативний контроль над усією виробничогосподарчою діяльністю підприємства. Результати використання внутрішнього аудиту є
винятково внутрішнім інструментом управління. Таким чином, для проведення внутрішнього
аудиту принципово різних напрямів, виникає потреба в фахівцях різної кваліфікації та
спрямування. Однак, практична користь від створення відділу внутрішнього аудита для
кожного окремо взятого підприємства буде різнитися. Створення служби внутрішнього аудиту
на малих підприємствах не принесе великої користі, тому що зазначена процедура є доволі
витратною (через необхідність мати у своєму складі спеціальних фахівців). Доцільним є на
середніх і великих підприємствах створювати служби внутрішнього аудиту, які можуть дати
суттєвий поштовх у системі вдосконалення забезпечення економічної безпеки підприємства.
У розвинутих країнах внутрішньому аудиту приділяється така ж пильна увага, як і
зовнішньому. Інститут внутрішніх аудиторів США так визначає внутрішній аудит і його мету:
«Внутрішній аудит – незалежна оцінка всередині організації для перевірки і визначення
ефективності її діяльності. Ціль внутрішнього аудиту - допомогти членам організації ефективно
виконувати свої обов‘язки. Внутрішній аудит представляє їм для цього дані аналізу, оцінки,
рекомендації, поради й інформацію про об‘єкти, що перевіряються». [1, с.35]. Але, зарубіжні
автори відзначають, що «діяльність і висновки незалежних аудиторів поки що не можна
вважати бездоганними, вони є не досить точними, а сам аудит не застерігає керівництво від
неправильного рішення» [2, с.35].
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Внутрішній аудит для сучасної української практики поняття нове, але все більше
підприємств переконується в тому, що служба внутрішнього аудиту відіграє важливу роль і як
власного консультанта, і як невід‘ємний елемент управління.
В 2011 році Наказом Міністерства фінансів від 04.10.2011 № 1247 затверджено Стандарти
внутрішнього аудиту на основі міжнародних стандартів. Терміни «внутрішній аудит»,
«внутрішній контроль» та «об‘єкти внутрішнього аудиту» вживаються у значеннях, що
застосовуються у Бюджетному кодексі України.
В банках вперше були створені відділи внутрішнього аудиту згідно з Положенням правління
НБУ «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України» від 20.03.1998 р.
№ 114.
Саме в 2011 році було прийнято низку документів, які регламентують обов‘язковість
створення структурних підрозділів внутрішнього аудиту для суспільно значущих підприємств
До Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ (зі змінами та доповненнями) 02.06.2011 р. було
додано статтю 151, відповідно до якої «вищий орган управління або наглядова рада фінансової
установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для
проведення внутрішнього аудиту (контролю)» [3].
Внутрішній аудит (контроль) передбачає:
1) нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;
2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління;
3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової установи;
4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її
працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;
5) виконання інших передбачених законами функцій, пов‘язаних з наглядом та контролем за
діяльністю фінансової установи.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання
утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та
бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади» затверджено порядок, який визначає механізм утворення
структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту [4].
Наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 затверджено Кодекс етики
працівників підрозділу внутрішнього аудиту [5], а від 04.10.2011 № 1247 - Стандарти
внутрішнього аудиту [6], де наведено визначення відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу
України від 08.07.2010 року M 2456-V I [7]:
- внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для
забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів,
досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо
діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ;
- внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі,
спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок
чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ,
поліпшення внутрішнього контролю.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наказом від 19.07.2012 року № 996
зі змінами від 29.04.2014 року № 577 затвердила «Положення про особливості організації та
проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють
професійну діяльність на фондовому ринку».
Таким чином, створення структурних підрозділів внутрішнього аудиту в Україні є
обов‘язковим для банків, державних та бюджетних установ, а також фінансових установ.
Фінансова криза продемонструвала слабкість систем управління підприємством, зокрема
систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю. Тому останнім часом,
незважаючи на законодавчу необов‘язковість, на окремих великих корпораціях (насамперед
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тих, які вже вийшли або готуються до виходу на міжнародні ринки) створено служби
внутрішнього аудиту.
Маючи за підґрунтя відпрацьовану й описану практику та методологію, такі служби
достатньо швидко вийшли на рівень кращих світових зразків. Сьогодні внутрішні аудитори
самостійно об‘єднуються в неформальні організації для спілкування та обміну досвідом.
Бажаючі підвищують фаховий рівень, готуючись до іспитів на отримання міжнародного
сертифікату внутрішнього аудиту СІ A (Certified Internal Auditor, або дипломований внутрішній
аудитор).
Порівняльний аналіз основних нормативних вимог до внутрішнього аудиту,
загальноприйнятих у світовому суспільстві та розроблених Міжнародними інститутами, з
відповідними регулюючими документами України дозволяє зробити висновок, що нормативна
база для створення й організації діяльності з внутрішнього аудиту в нашій країні повністю
відповідає міжнародним вимогам. Нормативні документи, розроблені регулюючими органами
України в частині, що стосується питань визначення внутрішнього аудиту та його основних
цілей, відповідають Міжнародним професійним стандартам внутрішнього аудиту, розробленим
та впровадженим у практику Міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів.
Таким чином, у нашій країні є усі законодавчо передбачені передумови для впровадження
внутрішнього аудиту на основі кращих практик провідних країн світу та організації його
ефективної роботи. Однак на теперішньому етапі розвитку внутрішнього аудиту в Україні
недостатньо наукових досліджень та розроблених практичних рекомендацій щодо
вдосконалення методологічних засад внутрішнього аудиту, навчання та сертифікації
внутрішніх аудиторів України.
Список використаних джерел:
1. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к
их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3 (21). – С. 11-19.
2. Соколенко Т. М. Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки /
Т. М. Соколенко // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку» (19-21 травня 2011 р.). –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tmekonomichnabezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон
України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ, станом на 01.01.2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
4. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення
такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних
органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р.
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ОЦІНКА СПРИЯТЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО
ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «КУП’ЯНСЬКИЙ МКК»

БІЗНЕСУ

ДЛЯ

ФЕДОТОВА Ю. В., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Інструментом оцінювання сприятливості бізнес-середовища приймаючої країни для суб‘єкта
міжнародного бізнесу та обґрунтувати рішення щодо її вибору є індексний метод, який
ґрунтується на узагальненні результатів експертно-аналітичних досліджень міжнародних
економічних процесів та є підставою для формування рейтингів країн за відповідними
критеріями порівняння.
Підґрунтям для вибору приймаючої країни є результати аналізу її позицій у поширених
рейтингових системах:
1) індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index);
2) індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom);
3) індекс залучення країн світу до міжнародної торгівлі (Enabling Trade Index);
4) індекс легкості ведення бізнесу (Doing Business).
Глобальний індекс конкурентоспроможності (ГІК) – дуже широкий індекс для оцінки
національної конкурентоспроможності, який бере до уваги мікроекономічні і макроекономічні
основи національної конкурентоспроможності [1, с. 115].
Індекс економічної свободи – показник, котрий щорічно розраховується Wall Street Journal і
Heritage Foundation для більшості країн світу починаючи з 1995 року. В основі розрахунку
Індексу – 12 факторів, котрі є основою економічної свободи країн світу, згрупованих у 4
категорії:
 Верховенство права (права власності, ефективність судочинства та цілісність уряду);
 Рівень втручання уряду (податковий тягар, державні витрати та фіскальне здоров‘я);
 Ефективність регулювання (свобода бізнесу, свобода праці та монетарна свобода);
 Відкритість ринку (свобода торгівлі, свобода інвестування та фінансова свобода).
Індекс залучення країн світу до міжнародної торгівлі складається із наступних субіндексів.
Перший субіндекс вимірює торговельну політику відкритого доступу іноземним товарам у
країну і застосовує доступ до зовнішніх ринків для експортерів країни. Другий субіндекс
оцінює дії митної адміністрації, яка полегшує вхід і вихід товарів, третій субіндекс бере до
уваги розвиток транспорту та інфраструктури зв‘язку, які необхідні для полегшення руху
товарів у межах країни та за кордон. Четвертий субіндекс оцінює якість діяльності уряду, яка
спрямована на створення в країні безпечного бізнес-середовища для активізації діяльності
імпортерів і експортерів.
Індекс легкості ведення бізнесу базується на десяти внутрішніх індикаторах:
 початок бізнесу – процедури, час, витрати та мінімальний капітал для заснування
підприємства;
 робота з дозволами на будівництво- процедури, час та витрати на будівництво складу;
 отримання електропостачання – процедури, час, витрати на отримання
електропостачання;
 реєстрація майна – процедури, час та витрати на реєстрацію комерційної нерухомості;
 отримання кредиту – міць юридичних прав, глибина кредитної інформації;
 захист прав інвесторів – відкритість фінансових показників, відповідальність керівництва
та легкість судових позовів від інвесторів;
 сплата податків – кількість податків, час на підготовку податкових звітів, загальний
податок як частка прибутку;
 міжнародна торгівля – кількість документів, витрати та час необхідний для експорту та
імпорту;
 забезпечення контрактів – процедури, час та витрати на примушення сплати боргу;
закриття підприємства – відсоток відшкодувань, час та додаткові витрати на закриття
неплатоспроможної фірми.
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З метою вибору оптимальної приймаючої країни необхідно здійснити ранжування
потенційних приймаючих країн за агрегованим показником, що дозволяє оцінити сприятливість
національного середовища для міжнародного бізнесу за окремими його складовими. Структура
агрегованого показника стану бізнес-середовища країни представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Структура агрегованого показника оцінювання бізнес-середовища [2, с. 58]
Складова бізнесІндикатор
середовища
S1 Макроекономічне 1. макроекономічна стабільність
середовище
2. розмір ринку
3. монетарна свобода
S2 Ступінь
1. доступ до внутрішнього ринку
економічного
2. доступ на зовнішні ринки
лібералізму
3. ефективність ринку товарів
4. фіскальна свобода
S3 Інституціональне 1. ефективність урядової політики
середовище
2. етика та корупція
3. зловживання впливом
4. приватні інститути
5. ефективність і прозорість
прикордонного управління
6. право власності
S4 Підприємницьке
середовище

1. діловий клімат
2.конкурентоспроможність
3. реєстрація підприємства
4. реєстрація власності
5. оподаткування
6. написання контрактів
S5 Фінансово1. розвиненість фінансового ринку
інвестиційне
2. отримання кредитів
середовище
3. захист інвесторів
4. свобода інвестицій
S6 Інфраструктурне 1. наявність та якість транспортної
середовище
інфраструктури
2. наявність та якість транспортного
сервісу
3. наявність та використання ІКТ
4. Інфраструктура електрики та
телефонії
5. Рівень технологічного розвитку
6. Інноваційний потенціал
S7 Ринок праці
1. ефективність ринка праці
2. вища освіта та профпідготовка
3. свобода праці

Посилання на ресурс
GCI: Macroeconomic environment
GCI: Market size
IEF: Monetary Freedom
ETI: Domestic market access
ETI: Foreign market access
GCI: Goods market efficiency
IEF: Fiscal Freedom (Health)
GCI: Institutions: Public-sector
performance
GCI: Institutions: Ethics and corruption
GCI: Institutions: Undue influence
GCI: Institutions: Private institutions
ETI: Efficiency and transparency of border
administration
IEF: Property Rights
ETI: Operating environment
GCI: Business sophistication
DB: Starting a Business
DB: Registering Property
DB: Paying Taxes
DB: Enforcing Contracts
GCI: Financial market development
DB: Getting Credit
DB: Protecting Minority Investors
IEF: Investment Freedom
ETI: Availability and quality of transport
infrastructure
ETI: Availability and quality of transport
services
ETI: Availability and use of ICTs
GCI: Electricity and telephony
infrastructure
GCI: Technological readiness
GCI: Innovation
GCI: Labor market efficiency
GCI: Higher education and training
IEF: Labor Freedom

Перелік потенційних приймаючих країн, бізнес-середовище яких підлягає аналізу,
визначається на основі:
 наявної географічної структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 перспективних, але не присутніх у поточній структурі зовнішньоекономічної діяльності
підприємства закордонних ринків збуту, виходячи зі специфіки товарної групи та
конкурентного середовища потенційних приймаючих країн.
Агрегований показник стану бізнес-середовища країни розраховується за формулою:

І

1
N

N

1 N

 kij
i 1 Mi j 1
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,

(1)

де I – агрегований показник стану бізнес-середовища приймаючої країни;
N – кількість складових бізнес середовища країни;
kij – оцінка j-го індикатору i-тої складової бізнес-середовища країни (j=1, …, Mi);
Mi – кількість індикаторів оцінювання стану і-тої складової бізнес-середовища країни.
З урахуванням того, що методики формування індексів відрізняються системою оцінювання,
для співставлення результатів та розрахунку агрегованого показника пропонується враховувати
наступні рекомендації (табл. 2).
В якості прикладу розглянемо ПрАТ «Куп‘янський МКК», який експортує свою продукцію
до Узбекистану, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Туркменістану, що знайшло своє
відображення у наведеному нижче аналізу.
Ранжування країн за агрегованими показниками проводиться шляхом порівняння оцінок, що
знаходяться в діапазоні від 1 (min) до 7 (max).
Таблиця 2
Результати оцінювання бізнес-середовища країн, у які експортує ПрАТ «Куп‘янський МКК»
(станом на 2019 р.)
Назва індексу
Індекс глобальної конкурентоспроможності
The Global Competitiveness Index
Азербайджан
Вірменія
Грузії
Молдова
Туркменістан
Узбекистан
Індекс економічної свободи
Index of Economic Freedom
Азербайджан
Вірменія
Грузії
Молдова
Туркменістан
Узбекистан
Індекс залучення країн світу до міжнародної торгівлі
Enabling Trade Index
Азербайджан
Вірменія
Грузії
Молдова
Туркменістан
Узбекистан
Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business
Азербайджан
Вірменія
Грузії
Молдова
Туркменістан
Узбекистан
Агрегований показник стану бізнес-середовища країни
Азербайджан
Вірменія
Грузії
Молдова
Туркменістан
Узбекистан
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Прийняте значення індикатора
1…7
4,69
4,19
4,28
3.99
0
0
0…100
Значення індикатора поділити на
14,29
65.40
67,70
75,90
59,10
48,40
53,30
1…6
4,3
4,3
4,8
4,2
0
0
190..1 (місце в рейтингу)
78,64
73,19
83,28
73,13
0
67,40
3,88
3,81
4,29
3,56
1,38
2,89

Отримані результати оцінки сприятливості бізнес-середовища потенційних закордонних
ринків збуту необхідно додатково обґрунтувати. Висновки щодо вибору оптимальної
приймаючої країни у мають бути підтверджені з використанням інформації та статистичних
даних щодо статистичних даних щодо сучасних тенденцій зовнішньоторговельних відносин
України з обраною країною, актуального стану політичних, соціально-економічних та
галузевих факторів в приймаючій країні, аналізу ринкової кон‘юнктури. Отже, як видно за
даними таблиці 2, найбільш сприятливе бізнес середовище для ПрАТ «Куп‘янський МКК» має
Грузія (агрегований показник стану бізнес-середовища країни дорівнює 4,29), Азербайджан
(3,88) та Вірменія (3,81). Узбекистан та Туркменістан мають обмежений перелік статистичних
даних, тому їхнє бізнес-середовище не можна вважати сприятливим.
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ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕЛІОСИСТЕМ ТА
ПРОГНОЗ ОБ’ЄМУ ЇХ РИНКУ НА 2022 РІК
ШПІЛЄВСЬКИЙ О В, молодший науковий співробітник
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
На сьогодні відновлювана енергетика є досить привабливою галуззю для міжнародних,
національних, і колективних інвесторів, особливо в розвинених країнах, де інвестування в неї,
є менш ризиковим.
Розвинені країни зацікавлені в збільшенні частки відновлюваної енергетики з кількох
причин:
- виконання зобов‘язань за міжнародними договорами;
- зменшення споживання викопних енергоресурсів;
- забезпечення енергетичної безпеки за рахунок диверсифікації джерел енергії;
- відновлювана енергетика, є важливою складовою розподіленої енергетики.
Сонячна генерація на сьогодні відповідає як вимогам інвесторів, так і інтересам
держав [1, 2]. Починаючи з 1990-х років зростання популярності відновлюваної енергетики
взагалі і сонячної генерації зокрема, призвело до виникнення і бурхливого розвитку ринку
геліосистем.
Основою фотоелектричної геліосистеми (далі ФГС) є який завдяки фотоелектричному
ефекту перетворює сонячне випромінювання в електроенергію. Кілька фотоелементів які
зібрані в єдину конструкцію є сонячною панеллю (сонячною батареєю).
Світовий ринок геліосистем характеризується постійною, динамікою зростання, як
виробництва, так і встановлення потужностей, табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка встановлених потужностей та виробництва фотоелектричних геліосистем у світі за
2012-2018 роки, гВт [1, 4, 5, 6, 7]
Роки
2012
2013
2014
2015
2016
2017 2018
Виробництво геліосистем
36,7
40
47
61
80
105 116
Встановлені
потужності
35
38,9
41
50
76
100 106
геліосистем
З табл. 1 видно, що у 2018 році, річне виробництво геліосистем у 3,1 рази перевищило рівень
виробництва 2012 року, при рості встановлених потужностей у 3,16 рази.
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Виробництво фотоелектричних геліосистем з 2012 по 2018 рік характеризується стабільною
динамікою і високими темпами.зростання обсягів. Окремо слід відзначити що у 2017 році
спостерігався стрибок зростання виробництва геліосистем – на 68%, по відношенню до
попереднього року.
На привабливість геліосистем впливають такі фактори.
1. Зусилля світової спільноти щодо запобігання глобальному потеплінню в рамках Паризької
угоди та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які передбачають орієнтири, для
досягнення яких організовано системну роботу зі зниження викидів парникових газів що також
сприяє розвитку сонячної генерації;
2. Підтримка і податкове стимулювання розвитку генерації відновлюваної енергії з метою
забезпечення її конкурентоспроможності у порівнянні з енергією традиційних джерел [7, с. 6].
Обсяг ринку ФГС. Обсяг світового ринку фотоелектричних геліосистем можна оцінити за
допомогою показника загальної встановленої потужності. Загальний обсяг встановлених
потужностей фотоелектричних геліосистем у світі у 2012-2018 роках, представлено на рис. 1
гВт
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Рис. 1. Динаміка встановлених потужностей фотоелектричної сонячної генерації у світі за
період 2012-2018 роки, на основі даних [1, 8, 9, 10, 11]
З рис. 1 видно, що за 7 років (2012-2018), в світі було введено в експлуатацію
фотоелектричних геліосистем загальною потужністю 512 гВт. При цьому 412 гВт, тобто 80,5%
встановлених потужностей фотоелектричних геліосистем введено в експлуатацію за 6 років
(2013-2018), що свідчить про високі темпи зростання ринку та його привабливість.
Країни-лідери світового ринку фотоелектричних геліосистем. На 2017 рік можна виділити 10
країн лідерів за кількістю встановлених у них потужностей фотоелектричних геліосистем. На
основі даних і прогнозів міжнародних організацій, до сфери діяльності яких входить
відновлювальна енергетика (InterSolar, Global Solar Council, REN21, IEA і ін.), ідентифіковані
позиції країн-лідерів які активно використовують фотоелектричні геліосистеми, а також
складено зведений середньостроковий прогноз розвитку геліоенергетики, табл. 2.
На основі інформації зібраної в табл. 2 можна виділити кілька тенденцій розвитку світового
ринку фотоелектричної генерації.
Сукупний обсяг потужностей 10 країн-лідерів фотоелектричної сонячної генерації за 2017
рік – 366 гВт, частка яких склала 85% від загальної світової встановленої потужності.
Для шести з десяти країн-лідерів геліоенергетики до 2022 року прогнозується зростання
встановлених потужностей більш ніж на 100%, що свідчить про зацікавленість цих держав у
розвитку даної галузі. Так, Китай у перспективі може наростити встановлені потужності
геліоенергетики до 2022 року на 156%. Індія може стати лідером по темпам приросту
встановлених потужностей оскільки до 2022 року планує їх збільшення у 4, 41 рази [5, 7].
Прогнозується, що до 2022 року у порівнянні з 2017 роком загальносвітовий приріст
встановлених потужностей фотоелектричних геліосистем складе 156% [7, с. 88].
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Таблиця 2
Прогноз розвитку фотоелектричних геліосистем у 10-ти країнах лідерах, Саудівській Аравії,
та України на 2022 рік, за даними [4-6]
№

Країна

1
2
3
4
5
6
7
8

Китай
США
Японія
Німеччина
Італія
Індія
Велика Британія
Франція

9

Австралія

10
11
12

Туреччина
Саудівська Аравія
Україна
Усього

Встановлені
Прогноз встановлених
потужності у 2017 потужностей на 2022 рік,
році, гВт
гВт
130,8
339,8
51,5
114,2
49,3
78,6
43,0
63,2
19,4
26,9
19,0
97,4
12,7
14,7

Прогноз зростання
встановлених потужностей
гВт
%
209,0
159,8
62,6
121,6
29,3
59,5
20,3
47,2
7,5
38,8
78,4
411,5
2,1
16,3

8,0

19,7

11,7

146,3

7,3
3,4
0,019
1,15
344,4

23,0
14,3
7,1
4,43
711,2

15,7
10,9
7,1
3,23
454,5

214,3
318,7
37110,5
280
156

Зважаючи на вище викладене, можна очікувати що приріст загальної встановленої
потужності фотоелектричної генерації в Україні у 2022 році складе біля 3,2 гВт або на 280% до
рівня 2017 року. Даний прогноз є досяжним, якщо держава і надалі буде стимулювати розвиток
відновлюваної енергетики, а конкретно продовжуватиме застосування коефіцієнту зеленого
тарифу «2+» та забезпечить виконання положень Нової енергетичної стратегії 2035 року яка
декларує нарощування частки відновлюваної енергетики до 25%.
Також слід зазначити що ціна енергії ФГС має одну визначну специфіку – вона не залежить
від коливань цін на традиційні енергоносії (природний газ, вугілля, нафту), це робить її
передбачуваною, а отже і додатковим чинником інвестиційної привабливості даного сектору
електрогенерації.
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СЕКЦІЯ 5
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ
УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВА

ІНФОРМАЦІЙНИМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

КОМУНІКАЦІЙ

БОНДАРЕНКО В. О., студент
БУРМАКА Т. М., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Комунікації підприємства в процесі функціонування змінюються під впливом внутрішніх і
зовнішніх факторів. Такі випадки можуть призвести до ситуації, коли кількісні зміни
параметрів системи призведуть до якісного ефекту - порушення надійності функціонування
підприємства і як наслідок втрати працездатності та ймовірного погіршення діяльності.
Управління ефективним інформаційним забезпеченням комунікацій підприємства в сучасних
умовах полягає, по-перше, у виборі параметрів системи комунікацій, які найкращим чином
характеризують її стійкість, по-друге, в побудові безлічі стійких станів системи, по-третє, в
знаходженні запасу стійкості системи комунікацій.
Для визначення стійкості комунікативної системи пропонується використовувати два
параметра: надійність керуючої системи (RC) і надійність керованої системи (RO), значення
яких можна визначити, наприклад, за допомогою програмного продукту Cisco Systems (Unified
Communications Manager) [1]. Можливі значення стану комунікативної системи можуть бути
представлені на площині , яка визначається параметрами RC і RO значення яких належать
інтервалу від 0 до 1.
Побудова безлічі стійких станів комунікативної системи здійснюється шляхом виділення
меж стійкості. Для її визначення можна застосувати математичний апарат теорії комунікацій.
На підставі обробки засобами інформаційних технологій статистичних даних щодо основних
комунікацій підприємства ПрАТ «ХПЗ» побудована потенційна функція V моделі системи:
1
1
(1)
V  a2 Пр4  (a1  RС RО ) Пр2  a0 Пр
4
2
де Пр – продуктивність системи комунікацій, грн./люд.; а0, а1, а2 – параметри розраховані
методом найменших квадратів, значення яких відповідно дорівнює 0,56, 0,19, 0,06.
При порівнянні отриманої функції V з типовими функціями комунікацій виявлено, що
найбільш адекватною в даному випадку є каспоїдна комунікація "збірка". Використовуючи
математичний апарат теорії комунікацій, межа стійкості комунікативної системи для ПрАТ
«ХПЗ» визначається наступним співвідношенням:
2

1

3 3
a0  a23  a1
3
4
RO 
RC

(2)

Запас стійкості комунікативної системи визначається на площині можливих станів за
допомогою знаходження найкоротшого відстані (довжина перпендикуляра) від поточного стану
системи (задається параметрами RС і RО) до кордону стійкості.
Управління інформаційним забезпеченням комунікацій підприємства має здійснюватися в
динаміці (представляє собою функціонал), тому що саме відхилення від вихідного стану несуть
в собі інформацію про наближення до межі стійкості або видаленні від неї. Певна величина
запасу стійкості забезпечує необхідний ресурс часу, який дозволяє виявити причини, які
зумовлюють наближення стану комунікативної системи до межі стійкості, своєчасно здійснити
розробку і впровадження заходів щодо запобігання порушенню стійкості системи комунікацій
підприємства.
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Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності будь-яких суб‘єктів
економічних відносин слід розглядати як цілеспрямований вплив на їх діяльність через
відповідні сучасні канали комунікацій з метою перетворення існуючої інформації, поданої у
вигляді даних, в нові знання шляхом прийняття і реалізації ефективних управлінських рішень в
умовах невизначеності, враховуючі вимоги зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів.
При цьому процес управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності
організацій представляє собою перетворення існуючих інформаційних ресурсів з
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в ефективні управлінські
рішення, спрямовані на забезпечення сталого розвитку організації завдяки досягненню
поставлених цілей. Виходячи з цього метою управління інформаційно-комунікаційним
забезпеченням діяльності організації є раціональне використання її сукупного потенціалу
шляхом прийняття результативних управлінських рішень на основі ефективного використання
сучасних комунікаційних технологій в управлінні суб‘єктами економічних відносин,
спрямованих на досягнення ними цілей сталого розвитку [1].
У інформаційно-комунікаційним забезпеченням суб‘єктів економічних відносин передбачає
здійснення впливу керуючої системи управління організації на керовану, яка забезпечує
виконання основних видів діяльності через відповідні канали комунікацій. Інформація (дані)
щодо результатів діяльності організації за основними видами діяльності представлена в
електронному вигляді формує відповідну базу даних та використовується для подальшого
опрацювання та оцінювання результатів діяльності.
Розглядаючи процес управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності
організації, слід виділити його основні функції, а саме: прогнозування варіантів досягнення
довгострокових цілей сталого розвитку організації; планування основних кількісних та якісних
показників діяльності організації та засобів їх досягнення; організація системи інформаційнокомунікаційного забезпечення сталого розвитку організації; мотивація до ефективної та
результативної праці співробітників організації; контроль за виконанням поставлених завдань;
моніторинг результатів діяльності організації; корегування результатів діяльності організації.
Базовою функцією управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності
організації є прогнозування варіантів досягнення ними довгострокових цілей сталого розвитку
здійснюється з метою підвищення основних результатів діяльності.
Після прогнозування здійснюється планування основних кількісних та якісних показників
діяльності організації, визначаються засоби їх досягнення, типи й обсяги інформації (у вигляді
даних), які необхідні для реалізації функції планування.
Функція організації передбачає здійснення організації процесу управління станом
інформаційно-комунікаційного забезпечення. Організація належного стану інформаційнокомунікаційного забезпечення діяльності організації можлива лише за умови відповідного
управлінського й технічного супроводу [2]. Управлінський супровід має сприяти:
 визначенню обсягів і структури інформації, необхідної керуючій системі управління
діяльності організації для прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на
досягнення сталого розвитку;
 забезпечення ефективної системи акумулювання інформації, тобто створення
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внутрішньої бази даних щодо усіх аспектів діяльності організації;
 встановлення параметрів і налаштування системи обміну інформацією, тобто створення
ефективних комунікаційних зв‘язків між елементами системи управління організацією
 використання
ефективних
і
надійних
технологій
захисту
інформації
(у вигляді даних), тобто забезпечення безпеки інформації шляхом управління всіма
компонентами системи інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності організації;
 використання адаптивної і трансформованої інформації для обґрунтування та прийняття
ефективних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку організації.
Технічний супровід системи інформаційно-комунікаційного забезпечення передбачає
використання в організаціях сучасних засобів комунікацій та новітньої комп‘ютерної техніки.
Функція мотивації передбачає підвищення зацікавленості співробітників організації до
ефективної і результативної праці, передбачає цілеспрямований вплив на працівників з метою
підвищення зацікавленості в результатах праці, спонукання їх до поліпшення результату
власної діяльності, спрямованої як на досягнення цілей сталого розвитку організації в цілому,
так і на сталий розвиток окремих співробітників.
Для гарантування ефективності управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням
керуючій підсистемі організації необхідно забезпечити суцільний неперервний моніторинг
зовнішніх параметрів і внутрішніх показників діяльності організації з дотримання основних
цілей сталого розвитку. Крім моніторингу необхідно також виконувати коригування –
дослідження факторів зовнішнього середовища, які впливають на сталий розвиток організації,
та прийняття управлінських рішень, спрямованих на адаптацію діяльності організації та
усунення перешкод, що виникають при досягненні запланованих цілей сталого розвитку.
Ефективне управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності суб‘єктів
економічних відносин з метою досягнення сталого розвитку можливе тільки при дотриманні
відповідних умов. Основною умовою виникнення і вдосконалення можливостей досягнення
сталого розвитку організацій освіти виступає наявність розгалуженої, багаторівневої
інформаційно-комунікаційної мережі, першочерговим завданням якої є координація взаємодії
зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів суб‘єктів економічних відносин.
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Цифрова економіка задає вектор, по якому будуть розвиватися соціально-економічні
системи мікро-, мезо-, макрорівні на довгострокову перспективу, що викликає необхідність
дослідження і всебічного аналізу процесів цифрової трансформації. Якщо раніше
діджиталізація булп пріоритетом для окремих інноваційних компаній, то сьогодні цифрова
трансформація стала масовим явищем, а відповідні проекти - життєво важливими для успіху не
тільки окремих підприємств, але також регіонів і країн. При цьому сама ця трансформація тісно
пов‘язана з тенденцією сервісізаціі соціально-економічних систем і багато в чому реалізується
на її основі.
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Значущу роль в системі інформаційного забезпечення соціально-економічних процесів
суб‘єктів господарювання відіграє бухгалтерський облік з його функціоналом збору, обробки та
надання економічної інформації про діяльність господарюючих суб‘єктів.
Спеціалізовані бухгалтерські продукти, такі як «1С: Підприємство», «БЕСТ», «Парус»,
зазвичай не спрямовані на ведення управлінського обліку, що не фокусується тільки на
розрахунку собівартості. Такі програми можуть бути адаптовані для ввода в систему первинних
документів, імпорту і проведення облікових документів, а також виправлення помилок, що
виникли під час роботи. Істотним же недоліком таких програм з точки зору управлінського
обліку є відсутність можливості спрогнозувати ризики і ймовірні наслідки впровадження різних
інвестиційних проектів, сформувати безліч звітів, на основі яких будуть прийматися
управлінські рішення.
ERP-системи управління підприємством дозволяють в умовах складного виробництва,
розгалуженої філіальної мережі, великого асортименту продукції, що випускається і
підвищеного обсягу складських операцій об‘єднати кілька завдань: можна об‘єднати всі бізнеспроцеси за єдиними правилами в рамках однієї системи, оперативно отримувати інформацію
про всі сторони діяльності підприємства, планувати і контролювати діяльність організації [1].
Однак процес впровадження ERP-системи включає в себе проблему суміщення і конвертації
всіх даних підприємства. ERP-системи не є аналітичними інструментами, вони покликані
відповідати за якість облікових даних [2].
Іншим сучасним напрямком автоматизації бухгалтерського обліку є обробка і зберігання
інформації в Інтернеті, тобто хмарні технології. Безсумнівно, воно має низку переваг: не
потрібно первісних інвестицій, зручні в доступі, немає обмежень в користувачів. Разом з тим,
істотний недолік перекриває всі достоїнства цієї технології – безпека і зберігання даних
знаходиться в залежності від постачальника послуг.
Таким чином, існуючими технологіями ведення обліку притаманні такі недоліки:
– ризики загибелі спотворення інформації;
– розрізненість і низьку якість даних;
– відсутність можливості автоматизованого формування обліково-аналітичної інформації з
урахуванням тимчасової вартості грошей;
– орієнтація на потребу діючих методик обліку;
– відсутність інтеграції в міжнародну систему обліку.
Новий етап розвитку інформаційних технологій - штучний інтелект, машинне навчання,
технологія блокчейн - дозволять нівелювати зазначені проблеми.
Вже сьогодні такі технології як блокчейн, є передумовою трансформацій в методах
реєстрації облікових даних. Блокчейн (англ. Blockchain) – це цифровий регістр, у якому
транзакції записуються у хронологічному порядку, його можуть переглядати всі, у кого є
доступ.
Про блокчейн найчастіше кажуть представники фінтеху – галузі високотехнологічних
підприємств, які конкурують із постачальниками традиційних послуг фінансового сектору
економіки. При цьому на побутовому рівні блокчейн тісно пов‘язаний із криптовалютами, і
насамперед із найвідомішою з них – біткоїном. Дійсно, блокчейн є технологічною основою
криптовалют, але сфера його застосування є значно ширшою. І один із найприйнятніших для
впровадження блокчейну бізнес-процесів – бухгалтерський облік.
У науковій літературі та ЗМІ блокчейн рідко пов‘язують із бухгалтерським обліком, але
якщо розібратися в сутності блокчейну, то стане зрозумілим, що він заснований на давно
відомій бухгалтерській технології – подвійному або потрійному запису однієї й тієї ж
господарської операції усіма учасниками транзакції.
Простіше кажучи, блокчейн - це захищена від фальсифікацій розподілена цифрова книга. Він
був породжений зростанням криптовалют як основа системи реєстрації, яка дозволяла всім
користувачам криптовалют реєструвати та відстежувати свої транзакції 3. Але сьогодні він
стає найбільш актуальною технологією цифровізації такого бізнес-процесу як бухгалтерський
облік.
Актуальність блокчейн як інформаційної технології в обліку пов‘язана з проблемами обліку
та існуючою недовірою до облікових даних, яка ґрунтується на наступних тезах:
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1. «Подвійний запис» у бухгалтерському обліку контролює одна людина;
2. Завжди існує загроза недовнесення транзакцій за рахунком до облікової системи
(помилкового чи навмисного);
3. Загроза змінення проведень в обліковій системі (свідомого чи помилкового);
4. Приховання транзакцій в обліковій системі.
Тематика блокчейну лише стає предметом вивчення в бухгалтерському співтоваристві. Але
міжнародні бухгалтерські корпорації, зокрема компанії «Великої четвірки», сьогодні вже
проводять ґрунтовні дослідження можливості застосування блокчейну під час ведення обліку й
аудиту [4].
Необхідність цього зрозуміла з огляду на глобальну цифрову трансформацію бухгалтерської
професії та аудиторської діяльності. Так спеціалісти погоджуються з тим, що відбудеться зміна
акцентів у роботі: для аудиторів - з підтвердження подій до підтвердження їх класифікацій у
бухгалтерському обліку; для бухгалтерів - перебуватиме у площині формування облікової
політики, правильної класифікації та інтерпретації подій, а також застосування професійних
суджень [4].
Блокчейн, що застосовується до обліку, ґрунтується на наступних принципах:
1. Децентралізація (усі дані зберігаються в усіх);
2. Доступність і прозорість (дані доступні всім учасникам приватного блокчейну в межах
прав доступу);
3. Трастлесс (немає потреби в довірі учасників блокчейну один до одного);
4. Безпека (зміни до приватного блокчейну не можна додати ззовні);
5. Незворотність (незворотність транзакції, неможливість зміни);
6. Консенсус (дані, які додають учасники, перевіряє система).
Отже, блокчейн має великий потенціал в області бухгалтерського обліку. Він може
забезпечити набагато більш прозору і міцну основу для моніторингу та оцінки майна. Це здатне
суттєво спростити визначення доступності активів в режимі реального часу, а також їх вартості
і будь-який інший інформації, яка може впливати на грошовий потік в майбутньому [5].
При цьому блокчейн формує простір, яке дозволяє всім учасникам ринку однозначно
оцінити інформацію, а штучний інтелект дозволяє забезпечити складання управлінської
звітності, орієнтованої на досягнення поточних управлінських завдань, деталізованих
відповідно до поточного плану господарської діяльності, що формується у вигляді декількох
варіантів, складених для різних рівнів ризиків.
Наведемо приклади позитивних змін в випадку впровадження блокчейну:
1. У разі впровадження блокчейну усувається потреба у звірянні розрахунків з
контрагентами. Це пов‘язано з тим, що формування та списання дебіторських і кредиторських
заборгованостей сторін правочину відбуватиметься одночасно в однаковій оцінці в момент
транзакції. Підтверджувати факт транзакції та її оцінку не доведеться. Бухгалтерові залишиться
лише правильно класифікувати придбаний/переданий актив і відповідні доходи/витрати.
2. Блокчейн трансформує традиційне поняття «господарської операції» и транзакції, що
дозволить в режимі реального часу можна отримувати інформацію про рух будь-яких активів.
Тоді робота бухгалтера зводитиметься до правильної класифікації цінностей, що надійшли, та
формування вартості об‘єкта обліку. Ця технологія дозволяє організувати локальний блокчейн
усередині одного підприємства або групи компаній в рамках корпорації, тоді відпуск будь-яких
активів із місць зберігання акцептує отримувач, після чого актив автоматично списується на
відповідні рахунки.
3. Завдяки блокчейну відбуватиматься значна економія робочого часу на реєстрацію
бухгалтером первинних документів в системи, це проходить автоматично. Також прогнозується
відмирання такої складової як первинні документи (незалежно від форми). Замість неї –
фіксація транзакції в блокчейні.
Таким чином, блокчейн – це інноваційна технологія, що дозволяє розміщувати записи для
зберігання в загальнодоступній системі, яка надає можливість безпечного доступу аудиторам і
стороннім організаціям. Основна перевага розподіленого реєстру полягає в підвищенні
прозорості інформації та боротьби з шахрайством. Замість ретельного вивчення іноді
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недостовірної паперової документації аудитори і контрагенти можуть просто перевірити дані,
використовуючи записи в блокчейне [6, 7].
Незважаючи на переваги впровадження в обліковий процес блокчейн-технології, його
фактичне застосування є проблемним, в першу чергу через не відповідність діючого
законодавства сучасним реаліям. Поки факти господарського життя фіксуються первинними
обліковими документами, які має бути оформлено в паперовому вигляді або підписано ЕЦП,
міркування про застосування блокчейну в бухгалтерській роботі матимуть відсторонений
характер.
Дослідивши можливості застосування сучасний технологій в бухгалтерському обліку,
вважаємо, що модель інформаційно-аналітичного забезпечення бізнесу, в тому числі і
міжнародного, складається з трьох підсистем: обліково-аналітичного забезпечення, що включає
об‘єкти, системи, методи і принципи обліку; учасників бізнес-процесів, які отримують і
передають інформацію в єдиний інформаційний простір; єдиного інформаційного простору, де
за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання на базі інформації, що надходить з
різних джерел, відбувається перетворення інформації з метою представлення її в необхідній
формі та якості для задоволення потреб суб‘єктів бізнесу.
В умовах цифрової економіки безсумнівні переваги при прийнятті управлінських рішень
полягають в тому, що керівники суб‘єктів господарювання мають можливість отримувати
великі обсяги інформації в необхідних розрізах в найкоротші терміни.
У зв‘язку з можливостями, що відкриваються, застосування цифрових технологій в
бухгалтерському обліку буде сприяти подальшому розвитку автоматизації великої кількості
функцій, застосування криптографічного захисту для бухгалтерських записів, максимального
спрощення будь-яких процесів; підвищення операційної ефективності і прозорості
здійснюваних дій, спрощення здійснюваних операцій для міжнародного бізнесу.
Список використаних джерел:
1. Саломеева А. Что такое ERP-система. Плюсы и минусы внедрения. URL:
https://fd.ru/articles/1231- chto-takoe-erp-sistema (дата звернення: 10.04.2021)
2. Петров Е.П. ERP-системы: плюсы и минусы // Креативная экономика. 2010. № 8. URL:
https://creativ economy.ru/lib/4298 (дата звернення: 10.04.2021).
3. Schnoeckel Erich How an SME can build trust international accountant // Issue 96: november december 2017 http://www.aiaworldwide.com/sites/ default/files/InternationalAccountant96.pdf (дата
звернення: 10.04.2021).
4.
Прохоров
М.
Як
блокчейн
змінить
бухгалтерію,
2019
URL:
https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ012012 (дата звернення: 10.04.2021).
5.
Маличенко
И.
Заменит
ли
бухгалтеров
блокчейн.
URL:
https://bitcryptonews.ru/blogs/blokchejn
/zamenit-li-buxgalterov-blokchejn
(дата
звернення:
10.04.2021).
6. Петров А. Цифровая экономика: почему ей до криптовалют еще далеко URL:
https://bitcrypt onews.ru/blogs/cryptocurrency/czifrovaya-ekonomika-poch emu-ej-do-kriptovalyuteshhyo-daleko (дата звернення: 10.04.2021).
7. Мельник М.В. Развитие контрольных функций в системе управления экономическими
субъектами. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28790702 (дата звернення: 10.04.2021).

257

ІННОВАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ
ПОСЛУГ
ГЕВОРКЯН А. Ю., канд. екон. наук, доц.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Проблеми впровадження інноваційної складової в діяльність органів місцевої влади на всіх
рівнях публічного управління в Україні та, зокрема, оптимізація інформаційно-комунікаційної
системи в останні кілька років набувають особливої актуальності. На сьогоднішній день у
найвищих інстанціях влади ведеться діалог з територіальними громадами про модернізацію
політичної системи у сфері надання публічних послуг на місцевому рівні. Перехід на
інноваційні основи в організації процесу управління і здійснення своїх повноважень для
місцевого самоврядування є не менш нагальною проблемою, ніж для регіональної або
державної влади. Це необхідний крок в умовах європейської інтеграції, яка диктує нові
стандарти та порядки, а також дає поштовх для модернізації всієї системи державного
управління України [1].
Така постановка питання зумовлена не тільки орієнтованістю сучасної європейської держави
на споживача послуг з новим баченням ролі місцевого самоврядування у цьому процесі, а й
новими викликами, які постійно постають разом із виникненням та розвитком інформаційного
суспільства, яке визначає новий формат взаємодії між владою і громадянським суспільством, а
також більш високий рівень вимог членів громади щодо отримання публічних послуг. У той же
час, забезпечення доступності та якості цих послуг органами місцевого самоврядування,
комунальними установами та організаціями є однією із найважливіших задач реформування
місцевого самоврядування в Україні і має реалізовуватися не тільки із застосуванням
організаційно-правових та фінансово-економічних заходів, а й супроводжуватися формуванням
нової інформаційно-комунікаційної системи забезпечення цього напрямку діяльності, в тому
числі й на основі впровадження інноваційних технологій.
На основі проведених теоретико-методичних досліджень можна побудувати на рис. 1
комплексу інноваційну інформаційно-комунікаційну систему забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування з надання публічних послуг населенню та суб‘єктам
господарювання, яка складається з наступних взаємозалежних та взаємопов‘язаних
компонентів:
– вхід у систему – характеризується наявністю суб‘єктів надання та отримання послуг,
інформаційно-комунікаційним інструментарієм та містить критеріальний апарат системи;
– блок підсистем, який поділяються на підсистему інформаційного та консультативного
забезпечення; нормативно-правову та довідково-інформаційну підсистему; ідентифікаційну
підсистему; підсистему надання публічних послуг в електронній формі; маркетингову
підсистему; підсистему моніторингу, контролю та оцінки; підсистему електронних платежів;
– вихід із системи, функція якого є аналіз якості публічних послуг, що були надані
населенню та суб‘єктам господарювання за відповідний період.
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Інноваційна інформаційно-комунікаційна система забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування з надання публічних послуг
вхід у систему
Суб'єкти управління системою

Суб'єкти надання послуги

Суб'єкти отримання послуги

- органи місцевого самоврядування;
- комунальні підприємства, установи організації;
- інші підприємства, установи, організації

Веб-портал публічних
послуг (внутрішній та
зовнішній)

- громадянське суспільство
- суб'єкти господарської діяльності

Інформаційнокомунікаційний
інструментарій

- інформаційні вікна
- контакт (колл)-центри
- мобільні додатки
- банкомати, платіжні
термінали

Критеріальний апарат системи
1. Відкритість - дозволяє обмінюватися інформацією та ресурсами із зовнішнім
середовищем
2. Інжиніринг – процеси оновлення кадрового та управлінського складу, матеріальнотехнічної та інформаційної бази тощо.
3. Інноваційне оновлення --впровадження інноваційних технологій муніципального
управління, розвиток інформаційних та комунікаційних мереж
4. Самоорганізація - структурованість з високим ступенем самоорганізації окремих
елементів системи, що не перешкоджає самоврядуванню і саморегуляції суспільства

підсистеми управління
Підсистема
інформаційного та
консультативного
забезпечення

Нормативно-правова
та довідковоінформаційна
підсистема

Ідентифікаційна
підсистема

Підсистема надання публічних послуг в електронній формі

Маркетингова
підсистема

Підсистема
моніторингу,
контролю та оцінки

Підсистема
електронних
платежів

вихід із системи
Надання якісних і безперебійних публічних послуг громадянському суспільству та
суб'єктам господарювання за різними галузями
Освіта

Охорона
здоров'я

Культура

Житловокомунальні

Спорт та молодіжна Дорожнє господарство
політика
і транспорт

Інші
галузі

Державний наглядовий контроль за процесами надання публічних послуг

Рис. 1. Комплексна інформаційно-комунікаційна система забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування з надання публічних послуг
Джерело: розроблено автором на основі [2-6]
Таким чином, впровадження комплексної інформаційно-комунікаційної системи
забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з надання публічних послуг є, на
даний момент, ключовою умовою інноваційної оптимізації процесів державного та місцевого
управління. Центральним місцем системи є, з одного боку, розробка механізмів ефективного
інформаційного та консультативного забезпечення, а з іншого, переведення публічних послуг в
електронну форму, що сприятиме зменшенню витрат часу, збільшенню каналів розподілу,
зростанню загального соціально-економічного розвитку територій, а також поглибленню
реформи децентралізації влади й курсу інтеграції у європейський простір.
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ІННОВАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
ПРАЦІ УКРАЇНИ
ГРИШКО О. П., аспірант
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Розвиток ринкових економічних відносин в нашій країні супроводжується інтенсифікацією
інформаційних процесів, що спричинене дією закону квадратичної залежності збільшення
обсягів інформації від зростання темпів її виробництва. Зростання не тільки обсягів, а й
масштабності обміну виробничою, комерційною, соціальною інформацією формує потребу
створення відповідного інституційно-правового інформаційного середовища, яке б сприяло
широкому використанню інформації та інформаційних технологій у всіх сферах суспільства у
відповідності із закономірностями його розвитку.
Ринок праці являє собою науково обґрунтовану систему періодичного збору, аналізу та
узагальнення інформації з подальшим її використанням для прийняття стратегічних і тактичних
рішень у сфері регулювання ринку праці на місцевому, регіональному і державному рівнях.
Інститутам, причетним до формування ринку праці та зайнятості, потрібна інформація про
рівень зайнятості і безробіття, повну і часткову, легальну і нелегальну зайнятість, основні
процеси і явища та тенденції з тим, щоб сформувати та реалізувати дієву стратегію з точки зору
регуляторного впливу на функціонування і розвиток ринку праці, регулювання попиту і
пропозиції робочої сили в теперішній час і на майбутнє. Представники організацій
роботодавців та найманих працівників потребують інформації про умови праці та її оплати,
пропоноване соціальне забезпечення, плинність робочої сили та інші складові соціальнотрудових відносин. Така інформація потрібна їм для вироблення тактики і стратегії ведення
колективних переговорів при укладанні колективних і галузевих угод з питань оплати праці, а
також відстоювання економічних і соціальних інтересів у сфері зайнятості.
Отже, регулювання ринку праці передбачає збір, оброблення і перетворення значних обсягів
інформації, що потребує виконання певних процедур, в процесі яких вона трансформується. В
результаті її трансформаційних процесів формується інформаційне забезпечення регулювання
ринку праці, яке базується на постійному моніторингу стану ринку праці, що у свою чергу
являє собою науково обґрунтовану систему періодичного збору, аналізу та узагальнення
інформації з подальшим її використанням.
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З огляду на те, що основні напрямки регулювання ринку праці по горизонталі і вертикалі
ґрунтуються на інформації, використання якої забезпечує його функціонування і розвиток, така
інформація повинна мати відповідний зміст і відповідати певним вимогам щодо її якості. Серед
них виокремлюються такі: повнота, достовірність, оперативність, недопущення
невикористовуваних відомостей і шуму, прозорість, оновлюваність [1, с.138]. При аналізі
необхідно підкреслювати пріоритетність споживчих властивостей інформації, забезпечення
нею зацікавлених користувачів у репрезентативній формі з метою задоволення їх
інформаційних потреб. У зв‘язку з цим, доречною є думка І. Клименко, що інформаційне
забезпечення – це сукупність методів і засобів щодо розміщення і подання державних
інформаційних ресурсів, що містять системи класифікації і кодування, уніфіковані системи
документації, раціоналізації документообігу і форм документів, методів створення
інформаційних баз даних і баз знань [2, с.296].
Таким чином, інформаційне забезпечення регулювання ринку праці - це комплекс соціальноекономічних, науково-технічних, управлінських заходів задля створення інформаційного
середовища функціонування і розвитку ринку праці, і його складовими є джерела інформації,
інформаційні ресурси, процеси обігу інформації і учасники об‘єктно-суб‘єктної взаємодії,
здійснюваної персоналом організації та технічними електронними засобами.
Інформаційне забезпечення належить до інтегрованих багатогранних та багатовимірних
процесів, протікання яких базується на використанні інформації як організаційного ресурсу,
який відрізняється від його інших видів. До її найбільш характерних властивостей належить те,
що при використанні інформація не зникає, а тільки змінює свою корисність; інформація, що
циркулює в установах і організаціях, причетних до регулювання ринку праці, включає елементи
суб‘єктивності (оцінки, думки, настрої); функціонуюча інформація про ринок праці може
включати неадекватні, спотворені дані про дійсність, які можуть стати стереотипами,
забобонами і поширюватись в його межах, спотворюючи уявлення про його стан.
Оскільки ефективна діяльність в цій сфері вирішальним чином залежить від інституційної
приналежності та корисності інформації, то необхідно, щоб органи, які відповідають за
формування політики зайнятості, й інші суб‘єкти і користувачі встановлювали чіткі вимоги до
інформації, яка використовується для регулювання ринку праці.
Крім того, необхідно усунути фактори, які стримують інформаційний розвиток. Мається на
увазі об‘єктивна неможливість отримання та інтерпретації інформації, оскільки існують
джерела, доступ до яких обмежений. Водночас, може мати місце умисне спотворення,
замовчування, або відсутність необхідної методологічної бази для виявлення трендів,
прогнозів, оцінок ситуацій на ринку праці. Замовчування інформації також виступає важливою
об‘єктивною формою інформаційної асиметрії [3, с.27]. Не виключається вплив на якість
інформації у зв‘язку з відсутністю зацікавленості сторін, ігноруванням інформаційних
прогалин, опіру змінам, в тому числі з боку персоналу, недостатнім володінням
інформаційними технологіями, наявності факторів економії ресурсів, та інших факторів, які
можуть зменшити якість інформаційного забезпечення регулювання ринку праці та
ефективність його функціонування.
В Україні, із-за тривалої відсутності координації між державним та приватним секторами
ринку праці й розрізненості потоків інформації, суб‘єкти ринку праці не забезпечуються
актуальною інформацією про потребу у працівниках і пропозицію робочої сили з усіх
інформаційних джерел. Джерелами інформації на ринку праці є не лише Державна служба
зайнятості, а і приватні посередники ринку праці, вебсайти з пошуку роботи і персоналу,
водночас ці джерела не формують єдине інформаційне середовище про ринок праці.
Інформація про робочі місця на приватних вебсайтах, які наразі функціонують автономно від
Державної служби зайнятості, є не завжди достовірною, її реєстрація і оприлюднення
здійснюється без верифікації роботодавців, що в свою чергу впливає на зростання тіньової
зайнятості і нелегальних соціально-трудових відносин.
Отже донині на загальнодержавному рівні відсутня оперативна інформація від усіх суб‘єктів
ринку праці про попит і пропозицію робочої сили, тенденції на територіальних ринках праці,
напрямів розвитку галузей і ринкоутворюючих підприємств, залежність освітніх процесів із
зайнятістю і безробіттям. В цілому поточний стан інформаційного забезпечення ринку праці
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обмежує можливості виконання державними інститутами своїх регулюючих функцій і тому
комплексно механізм регулювання ринку праці не задіяно. Як наслідок, в повній мірі не
формується конкуренція за робочі місця, не регулюється попит і пропозиція робочої сили,
відсутній прогноз розвитку ринку праці на середню і довгострокову перспективу, не
формується у молоді поняття вибору актуальних професій і спеціальностей, з врахуванням
ринкових потреб достатньо не розвиваються у населення підприємницькі та бізнесові інтереси,
населення держави виїжджає у пошуках заробітків за кордон.
Доречним є проведення інноватизації інформаційного забезпечення регулювання
вітчизняного ринку праці, що має охопити наступні процеси: оцінку інформаційних потреб,
регулювання інформобігом, його раціоналізацію, стандартизацію і уніфікацію, типізацію
інформації і даних, вирішення проблем сумісності даних, осучаснення системи управління
ринком праці і сферою зайнятості, вимірювання досягнутих результатів.
Засади інноватизації інформаційного забезпечення регулювання ринку праці для усіх
суб‘єктів ринку праці мають будуватися на дієвій взаємодії суб‘єктів ринку праці із
забезпеченням відкритості, прозорості, багаторазовості використання, технологічної
нейтральності даних, орієнтованості на користувачів, інклюзивності та доступності,
безпечності та конфіденційності, підтримки прийняття рішень, адміністративного спрощення,
збереження інформації, оцінювання ефективності та результативності. Проведення
інноватизації забезпечить:
- прозорість і відкритість інформації про стан і процеси на ринку праці і зайнятості в
Україні;
- систематизацію і узагальнення інформації про наявні людські ресурси і пропозиції
роботи, що сприятиме ефективному обміну інформацією між суб‘єктами ринку праці;
- підвищення продуктивності процесів реєстрації і оновлення даних за рахунок підвищення
швидкодії їх обробки, створення єдиного інформаційного середовища і застосування єдиних
стандартів щодо створення і узагальнення даних, зменшення обсягів дублювання інформації та
інформаційного шуму;
- результативність та ефективність діяльності державної та приватної підсистем ринку
праці, ефективний і взаємовигідний електронний обмін між складовими інформаційного
забезпечення;
- поліпшення якості прийняття управлінських рішень за результатами аналітичної та
оперативної звітності, забезпечивши їх інтегрованість, точність, актуальність;
- удосконалення процесів збору необхідної ринку праці інформації та у сфері зайнятості і її
розповсюдження для усіх суб‘єктів ринку праці.
Збалансоване регулювання державою процесів на ринку праці наразі виступає стратегічним
пріоритетом розвитку сфери зайнятості і досягненні позитивних змін на ринку праці, і полягає в
потребі інноватизації інформаційного забезпечення регулювання ринку праці на основі
співробітництва і партнерства: державного, приватного секторів, стейхолдерів ринку праці, що
в рамках макроекономічного регулювання якісно вплине на зростання зайнятості населення і
якість робочої сили, сприятиме оптимальному розміщенню і раціональному використанню
трудових ресурсів, зменшить дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, скоротить
трудову міграцію за кордон.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В РІЗНИХ
УМОВАХ ТА СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
ДИСА К. П., студентка
ФАСОЛЬКО Т. М., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Управлінські рішення — надзвичайно важлива складова будь-якої сфери людської
діяльності, адже це основний і початковий момент в організації діяльності кожного керівника.
Прийняття рішення є основою управління. Правильно прийняте і обґрунтоване наукове
рішення стимулює покращення виробництва, а несвоєчасно прийняте рішення – знижує
продуктивність праці та зменшує результати виробництва. Саме через це обрана тема завжди
залишається актуальною.
Прийняття управлінських рішень є надзвичайно важливою функцією управління, що є
результатом вибору суб‘єктом управління найкращої альтернативи, спрямованої на розв‘язання
певної управлінської проблеми. Приймаючи управлінське рішення, необхідно забезпечувати
виконання всіх функцій. Я погоджуюся з думкою В. Мирошнікова, що недооцінка ролі будьякої з них на практиці призводить до нерозуміння цілей та завдань, які поставлені перед
конкретними колективами, неузгодженостей в діях, безініціативності, а також порушення
трудової дисципліни. Тому потрібно контролювати дотримання і належне виконання всіх
функцій [2].
Якщо взяти до прикладу прийняття управлінських рішень в екстремальних умовах
діяльності, то можна сказати, що це психологічний процес, який залежить від багатьох якостей
особи що приймає рішення. До таких якостей відносяться пам‘ять, висока працездатність і
опірність до фрустрації, креативність, компетентність, емоційна врівноваженість і
стресостійкість, гідність, відповідальність, надійність і любов до управління, незалежність і
потреба ставити для себе складні цілі, енергійність, почуття нового, уміння ризикувати,
здатність до суджень, інтуїції, сензитивність (чутливість), проникливість, домінантність,
товариськість, комунікабельність, рефлексію. Важливо підкреслити, що в екстремальних
умовах всі завдання потрібно вирішувати за ступенем наростаючої складності [8]. Щодо
прийняття управлінських рішень в органах публічної влади, без суттєвого досвіду та знань
прийняти управлінське рішення в таких умовах неможливо. Управлінське рішення – це вибір
альтернативи, а при конфліктній ситуації дуже важко дійти згоди. Ефективність процесу
ухвалення управлінських рішень в умовах конфліктної ситуації забезпечується не лише
технологічним підходом до його розробки й реалізації, а й залежить від моральних та
особистісних якостей керівника, від його внутрішньої готовності до діяльності в таких умовах.
Як зазначає О.Коломієць розв‘язування може бути частковим або непередбачуваним, коли
конфліктні дії виключаються, але спонукання до конфлікту і сама конфліктна ситуація
залишається. А також повним, якщо конфлікт усувається на рівні зовнішньої поведінки й на
рівні внутрішніх спонукань. Я вважаю, що конфліктні ситуації потрібно вміти швидко
вирішувати, інакше вони можуть принести багато серйозних проблем для підприємства [1].
Також як приклад доцільно привести проблеми прийняття управлінських рішень в закладі
охорони здоров‘я. Цілі закладу охорони здоров‘я досягаються через управлінську діяльність,
результатом здійснення якої є прийняття управлінських рішень. Практика показує, що часто
рішення приймаються, але не виконуються або не досягається бажаний результат. Саме це
зумовлює використання інноваційних методів ухвалення управлінських рішень. Застосування
раціонального підходу в прийнятті управлінських рішень в таких умовах дуже часто просто
неможливо. Керівнику може не вистачати часу і коштів на побудову відповідної моделі. На
мою думку великою проблемою дуже часто постає недостатність або неякісність інформації,
щоб визначити всі можливі альтернативні варіанти рішення [5].
Кожна людина у своїй діяльності прагне досягнути якомога кращих результатів. У такому
разі їм може допомогти ще досить нова в Україні методика прийняття управлінських рішень –
«дизайн – мислення», яка допомагає перетворити складні задачі у приховані можливості і
вирішити управлінські рішення. Зараз всі відомі компанії, такі як Google, Apple,
263

Procter&Gamble, IBM, IKEA залучають дизайнерів для генерування інноваційних рішень.
Метод «дизайн – мислення» – це інноваційний процес вирішення реальних проблем
споживачів. Особливо ефективним є використання цього методу в умовах невизначеності, коли
перед нами постає недостатньо чітке або навіть невідоме завдання, де уміння творчо підходити
до ситуації допомагає знайти рішення, яке навіть може перевершити наші очікування.
Незважаючи на те, що процес прийняття рішення є структурованим, застосування методу
«дизайн – мислення» на практиці є гнучким та інтуїтивним. Загалом, як стверджує О.
Пантелейчук [6], багаторазове відтворення процесу дизайн – мислення дає переваги, оскільки
можна значно звузити проблему, краще зрозуміти споживача та отримати бажаний результат.
Реальність сьогодення — потужний розвиток інформаційних технологій, проте
спостерігається втрата якості інформації. В основі процесу комунікації та руху інформації
закладено ланцюг, який можна представити у вигляді «відправник» – інформація – засіб
передачі – спосіб отримання інформації – «одержувач». Щоб прийняти управлінське рішення
важливо опрацювати всі дані, мати базові знання в області бухгалтерського обліку та вміти
використовувати облікову інформацію в управлінні підприємством. Саме тому А.О. Саюн у
своїй праці [7] говорить про важливість контрольного середовища для аналізу ситуації на
підприємстві. І я вважаю, що контроль на підприємстві є одним з основних завдань для його
оцінки результатів діяльності.
Наскільки ми знаємо управлінські рішення приймаються на всіх рівнях управління
підприємством. Процес прийняття рішення може бути одноразовим, а може бути й
багаторазовим, та прийняте рішення може підвергатися перепровiрцi. Поведінка людини, що
приймає рішення, та й саме рішення дуже залежить від структури та об`єктивних
характеристик ситуації. Діяльність будь-якого суб‘єкта підприємства має ризиковий характер
[3]. Найбільш вагомою причиною виникнення ризику є брак інформації. При прийнятті будьяких рішень керівник має враховувати фактори, які впливають на цей процес. Такими
факторами є особисті якості керівника, його поведінка, середовище прийняття рішень,
інформаційні обмеження, взаємозалежність рішень, очікування можливих негативних наслідків
і т.д [4]. Варто зазначити, що керівник навчального закладу має надавати серйозну увагу
моральним аспектам розробки, прийняття і реалізації рішення.
Отже, процес прийняття управлінських рішень потребує використання різних методів,
принципів та складається з декількох етапів. У свою чергу кількість та якість прийняття
управлінського рішення залежить від стилю керівника, ситуації, культури самого суб‘єкта
господарювання та інших факторів. Все це відіграє важливу роль для прийняття правильного та
обґрунтованого управлінського рішення.
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РОЛЬ,
ФУНКЦІЇ
ТА
ПРИНЦИПИ
ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ
ІВАНОВ Є. В., канд. пед. наук, ст. викл.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
В умовах інформаційного суспільства одним з основних елементів робочого місця будьякого фахівця є персональний комп‘ютер як інструмент обробки інформації. Тому кваліфікація
сучасного випускника у великій ступені визначається глибокими знаннями з сучасних
інформаційних технологій, умінням оцінити якість, повноту інформації і точність роботи
інформаційних систем. В інформаційній системі, як в будь-якому виробничому процесі,
присутня технологія перетворення вихідних даних в результат. Ця система призначена для
зберігання, пошуку і надання інформації за запитами користувачів. Для використання
інформаційної системи на робочому місці її необхідно спроектувати за допомогою
інформаційних технологій.
Сьогодні не можна заперечувати значущість інформаційних технологій у всіх сферах
суспільного життя. В управлінні та адмініструванні інформаційні технології застосовуються на
всіх етапах суспільного виробництва.
Теоретичні відомості з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій,
принципи побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організація діалогу
користувача з інформаційною системою, методи збору, обробки, пересилки і використання
транспортної та комерційної інформації представлені у праці Грицунова О.В.; основні
принципи побудови автоматизованих інформаційних систем управління персоналом вивчали
Пономаренко В. С.,. Журавльова І. В, Латишева І. Л.; інформаційні системи та технології, що
забезпечують управління зовнішньоекономічною діяльністю в цілому та функціонування
окремих сфер діяльності підприємств розглянула у своєму доробку Сазонець О. М.
Основним фактором для побудови інформаційної технології з прив‘язкою її до прийнятої
моделі управління та існуючої інформаційної інфраструктури є область функціонування
об‘єкта.
Формування та вдосконалення інформаційного управління поєднано з побудовою системи
обробки даних і відомостей, черговість їх формування до ступеня інтегрованих
автоматизованих структур управління [1, с 44].
Інформаційна технологія є основною складовою інформаційної системи організаційного
управління, безпосередньо пов‘язана з особливостями функціонування підприємства або
організації. Вибір стратегії організації автоматизованої інформаційної технології визначається
наступними факторами:
- областю функціонування підприємства або організації;
- типом підприємства або організації;
- виробничо-господарської або іншою діяльністю;
- прийнятою моделлю управління організацією або підприємством;
- новими завданнями в управлінні;
- існуючою інформаційною інфраструктурою тощо.
Інформаційні технології - це система методів і способів збору, передачі, накопичення,
обробки, зберігання, подання і використання інформації. Інформаційні технології мають велике
значення для управлінців, адже основу їх праці становить саме інформація [2, с. 6].
Інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко регламентованих правил
виконання операцій, дій, етапів різного ступеня складності над даними, що зберігаються в
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комп‘ютерах. Основна мета інформаційної технології - в результаті цілеспрямованих дій з
переробки первинної інформації отримати необхідну для користувача інформацію і прийняття
на її основі оптимального управлінського рішення [3, с. 29]. Інформаційна технологія може
існувати і поза сферою інформаційної системи.
Інформаційні технології – це також сукупність методів і програмно-технічних засобів,
об‘єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розподіл і
відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання
інформаційних ресурсів, а так само підвищення їх надійності та оперативності [4, с. 97].
Інформаційні технології в сфері управління - це комплекс методів переробки розрізнених
вихідних даних у надійну та оперативну інформацію механізму прийняття рішень за
допомогою апаратних і програмних засобів з метою досягнення оптимальних параметрів
об‘єкта управління [5, с. 37].
В управлінні на сучасному етапі використовують автоматизовані інформаційні технології,
які реалізуються за допомогою технічних і програмних засобів. На сьогоднішній день
застосування автоматизованих систем вирішує проблему тривалості строків розробки і
впровадження новітніх технологій і виробів, які значно підвищують якість управління даними
видами робіт [6, с.148]. Основними функціями інформаційних технологій управління є
наступні:
- пошук і збір даних;
- обробка даних (аналіз інформації);
- збереження даних;
- вироблення нової інформації для вирішення оптимізаційних завдань.
Крім того, виділяють наступні принципи інформаційних технологій управління:
- принцип оперативного управління - це управління, здійснюване в реальному часі;
- принцип наскрізного управління являє собою інформаційну підтримку повного циклу
управління. Сюди включається: збір і аналіз інформації про об‘єкт, моделювання і
прогнозування стану об‘єкта, планування дій, що управляють, доведення рішень до виконавців,
контроль виконання рішень;
- принцип адаптивного управління включає в себе адаптацію технології управління під
впливом зовнішнього і внутрішнього середовища;
- принцип управління в мережі визначає відносини «вертикальних» і «горизонтальних»
комунікаційних ліній і потоків діяльності. Якщо система управління заснована на
перерахованих принципах вона виконує функцію інтелектуального конвеєра.
Сьогодні в практиці управління визначають такі інформаційно-управляючі системи: 1)
система планування ресурсів (інтегрована система, яка являє собою базу даних, засновану на
єдиному додатку і загальному інтерфейсі для управління фінансовою та господарською
діяльністю); 2) система управління взаємовідносинами з клієнтами (системи управління
зовнішніми відносинами компанії, тобто вона відповідає за управління взаємовідносинами
компанії з її клієнтами (замовниками), партнерами, в цілому - з усім зовнішнім світом. Сюди ж
відносяться методи управління для підвищення ефективності роботи. 3) системи інформаційної
підтримки аналітичної діяльності (системи-сховища аналітичних даних). Сюди відносять
засоби для обробки необхідної інформації.
На сьогодні також існують гібридні інтелектуальні системи. У таких системах різні
комп‘ютерні програми вбудовуються в системи штучного інтелекту. Так само активно
розвиваються когнітивні інформаційні технології, що включають в себе інформаційні
технології, які розроблені для розвитку творчих здібностей особистості.
Отже, сучасні інформаційні технології змінюються і набувають своїх відмінних рис. Так,
якщо в момент їх появи засоби автоматизації обробки інформації застосовувалися до існуючих
управлінських процедур, то на сьогоднішній день ситуація змінюється. Вони стали
каталізатором поширення сучасних технологій управління.
Всебічне впровадження та широке застосування сучасних інформаційних технологій сприяє
застосуванню нових підходів і методів до обробки управлінської інформації. Застосування
таких технологій в роботі є необхідною умовою ефективності. Інтерес до інформаційних
технологій зростає в зв‘язку з великими технологічними можливостями в сфері обробки
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управлінської інформації, які безпосередньо впливають на економічну ефективність роботи,
підвищення конкурентоспроможності та рентабельності на ринку надання послуг.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
КОЗЛОВА Ю. А., магістрант
БОРОВИК М. В., д-р екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
В діяльності підприємств інформація виступає у якості унікального ресурсу, який дозволить
забезпечити розвиток діяльності підприємства. Одним із найважливіших призначень інформації
є усунення та зменшення невизначеності, що в результаті сприяє досягненню розвитку. Для
цього необхідно володіти повною, достовірною, своєчасною, актуальною інформацією,
отриманою на основі відповідних даних [1].
У сучасному суспільстві інформація є ресурсом, який може дати велику конкурентну
перевагу підприємствам в їх діяльності, якщо ним правильно розпорядитись. Інформаційний
ресурс – це сукупність інформації, яка накопичена у результаті будь-якої діяльності людей
(науково-технічної, економічної, політичної та т.п.). Крім того, інформація має бути подана у
формі, придатній для збору і опрацювання та зафіксована на матеріальному носії [2].
Інформаційні ресурси підприємства характеризуються: доступністю (відкрита, секретна,
обмеженого використання); носієм (паперовий, електронний); тематикою (економічні, технічні,
правові, суспільно-політичні і т.п.); формою власності (державна, муніципальна, приватна);
формою уявлення (текстова, образотворча, звукова).
Забезпечення діяльності підприємств інформаційними ресурсами, створення умов їх
ефективного використання – основне завдання інформаційної системи. Найважливіша її
складова це система інформаційного забезпечення розробки, прийняття та реалізації
управлінських рішень. В умовах конкуренції, що посилюється, швидко мінливою кон‘юнктури
і структури ринку, як вихідних ресурсів, так і продукції та послуг, зростання значення в
управлінні підприємствами усіх видів інформації (особливо інноваційної, науково-технічної)
різко зростає її вплив не тільки на ефективність, по і на інвестиційну привабливість
підприємства, що особливо важливо для забезпечення його розвитку.
Динамічність зовнішнього середовища обумовлює безперервне оновлення, диференціацію і
збільшення обсягу інформації, що відводить їй особливе місце в процесі управління діяльністю
підприємства. Інформаційне забезпечення відіграє важливу роль в будь-яких управлінських
процесах на підприємстві.
Інформаційне забезпечення підприємства здійснюється наданням необхідної інформації в
необхідне місце на основі встановлених процедур із заданою періодичністю. В будь-якій
діяльності є дані, інформація і знання, які зберігаються на матеріальних носіях і в знаннях
співробітників. Інформаційні ресурси підприємства, які зберігаються на матеріальних носіях,
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відносять до формалізованих, які зберігаються в знаннях співробітників – до неформалізованих.
Частина формалізованої інформації оформляється у вигляді документів (плани, заявки, накази,
звіти і т.п.) або має недокументований вид (звукова інформація, програми для ЕОМ, фото-,
кіно-, відеоінформація тощо).
Інформаційними ресурсами, як будь-якими іншими, можна управляти. На рівні підприємства
можна і потрібно вивчати інформаційні потреби, планувати і керувати інформаційними
ресурсами.
Управління інформаційними ресурсами підприємства це перш за все:
– оцінка інформаційних потреб на кожному рівні та в рамках кожної функції управління;
– вивчення і раціоналізація документообігу організації; стандартизація та уніфікація типів і
форм документів; типізація інформації і даних;
– подолання проблеми несумісності типів даних;
– створення системи управління даними тощо [3].
Сучасне інформаційне забезпечення діяльності підприємства представляє собою
багатофункціональну багаторівневу розгалужена систему. Організаційна структура цієї
системи, склад процесів та їх технологія, рівень централізації та автоматизації визначаються
низкою характеристик інформації: змістом, призначенням і значимістю для різних
технологічних етапів управління, ступенем формалізації, готовністю до використання і рівнем
автоматизації перетворення і використання та ін.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
КОСЯК А. П., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Інформаційні технології – давно звичні для всіх слова, бо вони дуже точно характеризують
життя та потреби сучасного суспільства. Особливістю бізнесу на початку XXI сторіччя є те, що
інформація стала виробничим ресурсом. Адже комп‘ютерні інформаційні системи докорінно
змінюють управління підприємством (фірмою).
Отже, інформаційні технології – це сукупність методів і засобів, що використовуються для
збору, зберігання, обробки і поширення інформації [1].
В теперішній час діяльність сучасної людини стала сильно залежати від інформаційних
технологій, які потребують постійного розвитку.
В процесі управлінської діяльності інформація стала більш важливим ресурсом, ніж
енергетичні, матеріальні, трудові та фінансові ресурси. У результаті технології обробки
інформації первинні відомості про виробничі та господарські операції, випуск готової
продукції, фактичного придбання та продажу товарів, знання та навички працівників, їхні
робочі обов‘язки виконують роль предметів праці. Але, слід зазначити, що отримана в наслідок
цього інформація є продуктом праці, яка використовується для аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень. Відповідно,
величезного значення набувають методи обробки та використання інформації, а також технічні
засоби, завдяки яким стало можливим перетворення інформації у важливий виробничий ресурс.
Зазначимо, що сучасні підприємства та фірми представляють собою складні організаційні
системи, окремі складові яких є основні та оборотні засоби, трудові та матеріальні ресурси, та
ін. засоби, що постійно змінюються і знаходяться в складній взаємодії один з другим.
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Функціонування підприємств (фірм) різних форм власності в умовах ринкової економіки
поставило нові завдання по вдосконаленню управлінської діяльності підприємством на основі
комплексної автоматизації управління всіма виробничими й технологічними процесами, а
також трудовими ресурсами.
Ринкова економіка призводить до зростання обсягу та ускладнення завдань, що вирішуються
в області організації виробництва, зв‘язків з постачальниками і споживачами продукції,
процесів планування і аналізу фінансової звітності, оперативне управління якими неможливо
без організації сучасної автоматизованої інформаційної системи.
Інформаційна система управління (ІСУ) – це сукупність інформації, економікоматематичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і
фахівців, призначена для обробки інформації та прийняття управлінських рішень [2].
ІСУ повинна вирішувати поточні завдання стратегічного і тактичного планування,
бухгалтерського обліку та оперативного управління підприємством. Багато облікові завдання
(бухгалтерського і податкового обліку, планування, контролю та ін.) вирішуються без
додаткових витрат шляхом вторинної обробки даних оперативного управління.
Облік є необхідним додатковим засобом контролю. Використовуючи оперативну
інформацію, отриману під час функціонування автоматизованої інформаційної системи,
керівник може спланувати і збалансувати ресурси підприємства (матеріальні, фінансові та
кадрові), прорахувати і оцінити результати управлінських рішень, налагодити оперативне
управління собівартістю продукції (товарів, послуг), виконання плану, використанням ресурсів
і т. п.
ІСУ дозволяють:
1) підвищувати ступінь обґрунтованості прийнятих рішень за рахунок оперативного збору,
передачі та обробки інформації;
2) забезпечувати своєчасність прийняття рішень по управлінню підприємствами в умовах
ринкової економіки;
3) домагатися зростання ефективності управління за рахунок своєчасного надання
необхідної інформації керівникам усіх рівнів управління з єдиного інформаційної бази;
4) узгоджувати рішення, що приймаються на різних рівнях управління і в різних
структурних підрозділах;
5) за рахунок інформованості управлінського персоналу про поточний стан економічного
об‘єкта забезпечувати зростання продуктивності праці, скорочення невиробничих втрат та ін.
Основними класифікаційними ознаками автоматизованих інформаційних систем є:
– рівень в системі державного управління;
– область функціонування економічного об‘єкта;
– види процесів управління;
– ступінь автоматизації інформаційних процесів.
Автоматизовані інформаційні системи – людино-машинні системи, що забезпечують
автоматизований збір, обробку та передачу інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень на підприємствах різних форм власності.
Слід зазначити, автоматичні інформаційні системи характеризуються виконанням всіх
операцій з обробки інформації автоматично, без участі людини, але контрольні функції
залишають за людиною.
Основною складовою частиною автоматизованої інформаційної системи є інформаційна
технологія (ІТ), розвиток якої тісно пов‘язано з розвитком і функціонуванням інформаційних
систем (ІС).
Інформаційна технологія (ІТ) – це процес, який використовує сукупність методів і засобів
реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення та обробки інформації на базі
програмно-апаратного забезпечення для вирішення управлінських завдань економічного
об‘єкта [2].
Основна мета автоматизованої інформаційної технології – отримувати за допомогою
переробки первинних даних інформацію нової якості, на основі якої виробляються оптимальні
управлінські рішення. Це досягається за рахунок інтеграції інформації, забезпечення її
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актуальності та несуперечливості, використання сучасних технічних засобів для впровадження
і функціонування якісно нових форм інформаційної підтримки діяльності апарату управління.
Інформаційна технологія (ІТ) справляється з істотним збільшенням обсягів інформації, що
переробляється та веде до скорочення термінів її обробки. ІТ є найбільш важливою складовою
процесу використання інформаційних ресурсів в управлінні.
Автоматизовані інформаційні системи для інформаційної технології – це основне
середовище, складовими елементами якої є засоби і способи для перетворення даних.
Інформаційна технологія (ІТ) є процесом, що складається з чітко регламентованих правил
виконання операцій над інформацією, що циркулює в інформаційних системах (ІС), і залежить
від багатьох факторів, які систематизуються за такими класифікаційними ознаками:
– ступінь централізації технологічного процесу;
– тип предметної області;
– ступінь охоплення завдань управління;
– клас реалізованих технологічних операцій;
– тип призначеного для користувача інтерфейсу;
– спосіб побудови мережі.
Зауважимо, що за ступенем централізації технологічного процесу ІТ в системах управління
ділять на централізовані, децентралізовані та комбіновані технології.
Тип предметної області виділяє функціональні класи задач відповідних підприємств і фірм,
вирішення яких виробляється з використанням сучасної автоматизованої інформаційної
технології. До них відносяться завдання бухгалтерського обліку і аудиту, банківської сфери,
страхової та фіскальної служби.
За ступенем охоплення автоматизованої інформаційної технологією завдань управління
виділяють автоматизовану обробку інформації на базі використання засобів обчислювальної
техніки, автоматизацію функцій управління, інформаційну технологію підтримки прийняття
рішень, які передбачають використання економіко-математичних методів, моделей і
спеціалізованих пакетів прикладних програм для аналітичної роботи і формування прогнозів,
складання бізнес-планів, обґрунтованих оцінок і висновків по досліджуваним процесам. Слід
відмітити, що до даної класифікаційної групи також належать організація електронного офісу
як програмно-апаратного комплексу для автоматизації та рішення офісних завдань, а також
експертна підтримка, заснована на використанні експертних систем і баз знань конкретної
предметної області.
За класами реалізованих технологічних операцій ІТ розглядаються відповідно до рішення
завдань прикладного характеру і наявним прикладним програмним забезпеченням, таким, як
текстові та графічні редактори, табличні процесори, системи управління базами даних,
мультимедійні системи, гіпертекстові системи та ін.
За типом призначеного для користувача інтерфейсу автоматизовані інформаційні технології
поділяються залежно від можливостей доступу користувача до інформаційних,
обчислювальних і програмних ресурсів, що відповідає використовуваної на економічному
об‘єкті автоматизованої інформаційної технології. Інтерфейс мережевий автоматизованої
інформаційної технології надає користувачеві телекомунікаційні засоби доступу до
територіально віддалених інформаційних і обчислювальних ресурсів.
Спосіб побудови мережі залежить від вимог управлінського апарату до оперативності
інформаційного обміну та управління всіма структурними підрозділами підприємства (фірми).
Підвищення запитів до оперативності інформації в управлінні економічним об‘єктом
призвело до створення мережевих технологій, які розвиваються відповідно вимогам сучасних
умов функціонування підприємства.
Так, всі вищеперераховані класифікаційними ознаки тягнуть за собою організацію не тільки
локальних обчислювальних систем але й багаторівневі (ієрархічні) та розподілені інформаційні
технології в ІС організаційного управління. Всі вони орієнтовані на технологічну взаємодію,
яка організовується за рахунок передачі, обробки, накопичення, зберігання та захисту
інформації.

270

Список використаних джерел:
1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту:
Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
2. Абдеева А.Т. Информационные технологии в управлении. – Махачкала: 2017 . – 118 с.
ВИМОГИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
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Процеси прийняття рішень в ланках ієрархічних систем управління організаціями мають ряд
особливостей:
— більшість рішень приймається в ситуаціях, які раніше не зустрічалися, оскільки збіг
ситуацій в політичній, соціальній або економічній галузі - подія малоймовірне;
— вибір варіантів рішень відбувається, як правило, в умовах високого ступеня
невизначеності, тобто при недостатності інформації про поточну ситуацію і тенденції її
розвитку, а також при неясних уявленнях про всі наслідки прийнятого рішення;
— рішення, зазвичай найбільш відповідальні, приймаються в умовах жорсткого обмеження в
часі;
— на зміст рішень істотно впливають особисті якості і інтереси людей, що приймають
рішення, при цьому інтереси різних ланок в ієрархії управління, як правило, не тільки не
збігаються, а найчастіше є протилежними.
Управлінське рішення - це сукупний результат творчого процесу керуючої системи і дій
об‘єкта управління, спрямований на дозвіл конкретної ситуації, обумовленої функціонуючою
системою. Воно визначає, які дії необхідно зробити в фактичних або прогнозованих умовах.
Процес вироблення управлінських рішень включає їх підготовку і прийняття.
Підготовка рішень передбачає:
— з‘ясування обставин, що потребують впливу суб‘єкта управління на діяльність керованого
об‘єкта; обставинами можуть бути: необхідність розробки планів технічного і економічного
розвитку або бізнес-планів, обґрунтування розвитку об‘єкта управління в часі і т.д .;
— формулювання проблем в діяльності керованого об‘єкта, зумовлених виниклими
обставинами і які підлягають вирішенню в процесі управління;
— обґрунтування спільної мети майбутніх управлінських дій; при цьому проблеми і цілі їх
вирішення можуть бути пов‘язані з удосконаленням всіх або тільки окремих сторін діяльності
об‘єкта, з поліпшенням роботи об‘єкта в цілому або деяких його підрозділів за різні періоди
часу, торкатися внутрішніх, зовнішніх зв‘язків об‘єкта;
— розробку ряду варіантів вирішення проблеми, певною мірою задовольняють вимогам
поставлених обмежень.
Ухвалення управлінського рішення здійснюється за допомогою комплексу дій, пов‘язаних з
організацією цього процесу, і включає: обговорення прийнятних варіантів; вибір з їх числа
кращого; узгодження обраного варіанту з зовнішніми організаціями; твердження
відповідальними особами.
До прийнятою управлінським рішенням ставляться такі вимоги.
1. Наукова обґрунтованість. Формування управлінських рішень з урахуванням об‘єктивних
закономірностей і законів, що діють в технічній, економічній, організаційної, соціальної,
політичної та в інших сферах діяльності.
2. Цілеспрямованість. Кожне управлінське рішення повинне мати мету, строго відповідну
стратегічним цілям організації.
3. Кількісна і якісна визначеність. Управлінське рішення повинне впливати на об‘єкт
управління і передбачати досягнення певних результатів, виражених в кількісних або, якщо це
неможливо, в якісних показниках.
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4. Правомірність. Обумовлена нормами, що встановлюють компетентність органів
управління та окремих керівників відповідно до цілей діяльності органу управління.
Компетентність дозволяє керівнику і органу управління займатися тільки тією спеціальної
діяльністю, яка входить в коло їх завдань.
5. Оптимальність. Ця вимога зумовлює необхідність вибору в кожному конкретному випадку
такого варіанту рішення, який відповідав би прийнятим критерієм ефективності організації,
наприклад отримання максимальних результатів з кожної одиниці витрат. При цьому обраний
варіант повинен задовольняти і іншим вимогам до діяльності керованого об‘єкта і до життя
його колективу: політичним, соціальним, правовим, технічним та ін.
6. Своєчасність рішень. Визначається, з одного боку, станом об‘єкта управління на даному
етапі його розвитку, з іншого - можливістю призупинити негативний вплив збурень на
діяльність керованого об‘єкта, а також співвідношенням часу, передбаченого рішенням, і часу,
яким фактично мають у своєму розпорядженні виконавці для розробки виниклої проблеми. Ця
вимога означає також дотримання термінів підготовки, доведення рішень до конкретних
виконавців, дієвого контролю виконання.
7. Комплексність. Діяльність організації передбачає взаємозв‘язок сукупності елементів, що
охоплюють техніку, технологію, організацію виробництва і праці, матеріальні та інші ресурси,
результати діяльності. Кількісні і якісні зміни одного з елементів, як правило, тягне за собою
зміну інших.
8. Реалізація стимулюючої функції рішення. Дієвість управлінського рішення визначається
виконавцем, участю в розробці рішення і зацікавленістю в його результатах.
9. Гнучкість рішення. Рішення не повинно бути жорстко прив‘язане до певних умов. Будьяке рішення може зажадати коригування в результаті впливу внутрішніх та зовнішніх обставин.
При цьому повинна зберігатися його загальна цілеспрямованість.
10. Повнота оформлення рішення. Форма викладу рішення повинна виключати нерозуміння і
подвійність в тлумаченні завдань, поставлених перед виконавцями та контролюючими
інстанціями.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
КРУПА В. Р., канд. екон. наук, доц.
КРУПА О. М., канд. екон. наук, доц.
Львівський національний аграрний університет
Аграрний сектор є однією з найважливіших ланок економічної системи України, що
визначає місце національної економіки у міжнародному поділі праці, формує динаміку ВВП та
рівень продовольчої безпеки країни. Тому головне завдання державної економічної політики є
розробка та здійснення заходів із прискорення інноваційного розвитку сільськогосподарських
підприємств. Акцент саме на інноваційний розвиток зумовлений зростаючими потребами
суспільства у якісній і, водночас доступній за ціновими параметрами сільськогосподарській
продукції, а також жорсткою конкуренцією на внутрішньому та зовнішньому
агропродовольчому ринку. Тому обов‘язковою умовою збереження стійких темпів
економічного зростання аграрних підприємств в сучасному конкурентному середовищі є
досягнення високого рівня наукового забезпечення виробництва (науки, техніки, технології,
виробничого досвіду, науково-технічних кадрів) та інтелектуалізації бізнес-процесів.
Сьогодні багато провідних агрокомпаній, активно шукають та впроваджують високоякісні
інноваційні рішення, які здатні підвищити ефективність та продуктивність їх діяльності. Над
пошуком інновацій працюють селекціонери, біологи, технологи та інші професіонали. Також
важливе місце в цьому списку займають ІТ-спеціалісти, чиї рішення за останні десятиліття
докорінно змінили та продовжують змінювати діяльність багатьох компаній з різних сфер
бізнесу. [1, с. 66]. В останні роки різко зріс інтерес ІТ-компаній до сфери сільського
господарства, що забезпечило швидке входження в аграрну галузь технологій для
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діджиталізації широкого кола бізнес-процесів з виробництва і збуту продукції, планування і
управління, обліку і контролю тощо.
У широкому розумінні термін «діджиталізація» використовується для позначення цифрової
трансформації суспільства та економіки. Він описує перехід від індустріальної епохи й
аналогових технологій до епохи знань і творчості, що характеризується цифровими
технологіями та інноваціями в цифровому бізнесі [2]. Діджиталізація бізнес-процесів сьогодні
охопила практично усі види діяльності і стала ефективним інструментом зростання
продуктивності, економії часу, оптимізації використання ресурсів, підвищення
конкурентоспроможності підприємств. Каталізатором дифузії цифрових технологій стала і
світова пандемія вірусу Covid-19, оскільки в умовах карантинних обмежень різко зросла
потреба в поліпшенні бізнес-комунікацій, підвищенні ефективності дистанційної роботи
працівників та ліквідації збоїв у ланцюгах постачання.
Результатом симбіозу найбільш перспективних галузей національної економіки – сільського
господарства та ІТ стала поява на ринку різноманітних інноваційних продуктів, покликаних
значно підвищити ефективність бізнес-процесів у сільськогосподарських підприємствах та
зменшити вплив факторів ризику на кінцеві результати їх діяльності (рис. 1).
Важливим трендом є й те, що ринок інновацій для агробізнесу наповнюється ІТ-продуктами
орієнтованими на малих та середніх виробників. Технології Smart Farming – ―розумної ферми‖
стають доступними широкому колу користувачів. При цьому багато програмних продуктів мають
комплексний характер і забезпечують виконання різних управлінських функцій, насамперед
планування, організації, аналізу, контролю, прогнозування тощо.
Серед доступних українському фермеру ІТ-рішень для автоматизації виробничих і
управлінських процесів можна виокремити такі програмні продукти як: комплексна система
обліку, планування та аналізу для сільськогосподарських підприємств «Softfarm»; система
паралельного керування та документування польових робіт «eFarmer»; система управління
технологією рослинництва «Агроконтролер», система агрономічного обліку «Агроонлайн»,
СRM-система «Бітрікс 24».
GPS тваринництво
(моніторинг поголів’я та
керування стадом)
Точне землеробство
(моніторинг якості посівів та
обробітку ґрунту)
Погодні метеостанції
(погодний моніторинг,
контроль якості ґрунтів та
пасовищ)
Гаджет-лабораторія для
експрес-діагностики якості
продукції
Досягнення науки і
технологій в частині генетики
і селекції

GPS рослинництво
(контроль витрат добрив та
пестицидів, моніторинг
доставки ресурсів та
продукції)

Автоматизовані системи
удобрення, поливу, освітлення

Інноваційні
технології у
сільському
господарстві

Хмарні платформи, Технології
Big Data
Інтернет речей

Безпілотники, дрони (функції
моніторингу, внесення
пестицидів)

Інтерактивні платформи та
інтернет-ринки для продажу
продукційї
Системи автоматизації та
оптимізації бізнес процесів,
управління ланцюгами
постаання (ERP, CRM, BPM,
SCM)

Мобільні додатки для
дистанційного управління
процесами, аналізу даних

Рис. 1. Інноваційні цифрові технології для оптимізації бізнес-процесів у діяльності
сільськогосподарських підприємств [3, с. 20]
На основі аналізу ринку інноваційних розробок для агробізнесу нами визначено декілька
ключових напрямів діджиталізації діяльності сільськогосподарських підприємств:
- діджиталізація виробничих процесів;
- застосування цифрових системи віддаленого обліку і контролю виробничих ресурсів та
робочого часу;
273

- діджиталізація управління логістикою постачання та збуту (відстеження транспортних
засобів, цифровий супровід процесу реалізації);
- діджиталізація управління взаємовідносинами з клієнтами та партнерами;
- збір, обробка та зберігання великих масивів даних (технології BigData);
- діджитал аналітика, планування, прогнозування (інтелектуальний аналіз даних,
моделювання сценаріїв);
- е-маркетинг та онлайн торгівля аграрною продукцією.
Одним із головних інструментів діджиталізації виробничих процесів є технології
дистанційного зондування землі, які дозволяють здійснювати моніторинг виконання робіт,
процесів розвитку рослин, здійснювати оцінку стану посівів, якості ґрунту, контроль сівозмін,
обґрунтовувати потребу у внесенні добрив та отрутохімікатів.
Діджиталізація створює умови для сталого розвитку малих фермерських господарств, адже
вона може полегшити їм доступ до ринків збуту, наприклад, за допомогою блокчейнтехнологій, а також знизити бюрократичне навантаження і пов‘язані з ним витрати коштів і
часу як в частині звітності перед органами влади, так і в плані отримання нових знань,
комунікації з постачальниками, консультантами тощо [4].
Саме з блокчейн технологіями, на наш погляд, пов‘язані перспективи подальшої
цифровізації бізнес-процесів у сільськогосподарських підприємствах. В їх основі – цифровий
реєстр будь-яких трансакцій, угод чи смарт-контрактів, які об‘єднані за допомогою складних
алгоритмів в неперервний ланцюг блоків. Таким чином може зберігатися інформація про
договори оренди землі, отримані кредити, дані фінансової звітності в розрізі витрат і доходів,
договори про закупівлю матеріально-технічних ресурсів, реалізації продукції тощо. Технологія
не вразлива для зовнішнього втручання і дає змогу здійснювати всі операції по реалізації угоди
без посередників. Це дозволить прискорити у кілька разів час виконання угод, підвищити якість
ділових відносин, уникати помилок в контрактах, зменшити ризики шахрайства. Також
блокчейн технологія дає змогу в реальному часі відслідковувати прогрес виконання угоди,
перевіряти історію своїх контрагентів, аналізувати дотримання ними умов контрактів.
Отже,
інновації
є
невід‘ємною
умовою
підвищення
ефективності
та
конкурентоспроможності аграрних підприємств. Окресленні нами напрями діджиталізації
бізнес-процесів не є вичерпними, оскільки кожне підприємство має свою специфіку і потребує
індивідуальних інноваційних рішень. Однак вони, безумовно, є такими, що сприятимуть
технічній і технологічній модернізації агропідприємств, зростанню їх рентабельності та
зміцненню ринкових позицій. Саме відповідно до цих напрямів, на наш погляд, повинна
формуватися державна інноваційна політика та стратегії інноваційного розвитку агрокомпаній.
Водночас прискорення діджиталізації господарських операцій на мікрорівні потребує
широкого впровадження взаємопов‘язаних і взаємозалежних машин, апаратів, приладів,
обладнання на всіх ділянках виробництва, операціях і видах робіт; забезпечення всіх
підрозділів підприємства сучасними засобами електроніки для оперативної обробки інформації
та ефективної комунікації; налагодження ефективної співпраці з ІТ-компаніями, навчальними
закладами, науково-дослідними установами, формування агроінноваційних кластерів;
інтелектуалізації праці та всебічного навчання персоналу
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
ЛЯХ Ю. І., д-р філософії, асистент
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Впровадження принципово нових інформаційних технологій в різні сфери життя сучасного
суспільства, зміна комунікативних і соціальних парадигм припускають удосконалення системи
публічного управління, в тому числі, за рахунок більш активного включення в нього громадян.
Одним з головних напрямків розвитку демократичної системи є участь громадян у
суспільному житті, прийняття та реалізація ними рішень. Все це зумовлює розвиток всіх
елементів публічного управління, адже через запити різних груп населення формуються
пріоритетні напрямки суспільного розвитку. Вирішення подібних завдань забезпечується
широким використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
В умовах сьогодення зростає інтерес до колективної діяльності в мережі Інтернет.
Актуалізується потреба у включенні в експертне співтовариство нових учасників і
професіоналів, які володіють індивідуальним баченням соціальних проблем. Так, створення
громадських інформаційних сервісів призвело до виникнення певного роду феноменів, які
трактуються по-різному: краудсорсинг або мудрість натовпу, або співучасть, громадянська
підтримка тощо.
Сутність цих технологій полягає в можливості залучення великої кількості людей щодо
участі в прийнятті управлінських рішень органами публічної влади і до спільної роботи з ними.
Європейські вчені на підставі результатів досліджень, отриманих в рамках реалізації
проєктів Університету Македонії [1] та Департаменту з прав громадян і конституційних питань
Європейського Парламенту [2], виділяють наступні форми електронної участі громадян:
надання інформації, створення груп електронної участі, проведення публічних акцій,
передвиборні кампанії з використанням Інтернету, голосування он-лайн, обговорення ініціатив
влади, проведення опитувань серед громадян.
Теоретично обґрунтувати практику можливої спільної діяльності великої кількості
віддалених один від одного людей у першій половині 2000-х рр. спробували редактор і
журналіст популярного американського видання «Wired» Джеф Хау та М. Робінсон. У своїй
статті «The Rise of Crowdsourcing» Джеф Хау вперше в світі використав термін «краудсорсинг»
і описав феномен об‘єднання людей із метою вирішення нагальної задачі без винагороди або з
невеликою винагородою. Згодом Джеф Хау об‘єднав свої думки і спостереження в книзі
«Crowdsourcing» [3]. У ній він продемонстрував історичний підхід до розуміння феномену
краудсорсингу, який генерує знання, ідеї або інформацію ґрунтуючись на зверненнях
необмеженої кількості осіб через Інтернет.
Згодом, теорію краудсорсингу перейняли деякі представники технологічного та
економічного підходів у дослідженні щодо публічного управління. Так, Д. Бребхам розробив
практику використання краудсорсингу, який представлений у ролі ефективного інструменту
щодо вирішення комунікативних проблем, і визначив можливості застосування цих практик в
управлінських рішеннях [4]. За допомогою краудсорсингу представлялося можливим
вирішення певних завдань, наприклад, голосування, проведення тестування, збір інформації,
думок тощо.
У 2008 році в Ісландії вибухнула економічна катастрофа, внаслідок якої, люди вимагали
зміни уряду. Це призвело до того, що в 2011 році уряд Ісландії анонсував свій намір створити
текст нової конституції за участю пересічних громадян країни. «…Краудсорсинг в Ісландії став
одним зі способів виходу з політичної кризи внаслідок тяжкого економічного спаду, що стався
в країні в 2008 р.» [5]. Внаслідок чого ісландському парламенту був представлений проєкт
Конституції. Кілька сотень жителів Ісландії взяли участь у перегляді існуючого законопроєкту
конституції, створеного групою з 25 осіб, до якої увійшли юристи, журналісти та вчені,
кожного з яких рекомендували як мінімум 30 громадян.
Складання конституції проводилось максимально прозоро, відкрито до політичної участі
громадян. Так, конституційна рада опублікувала перший проєкт у квітні 2011 р. на своєму сайті
і запропонувала громадянам залишити коментарі до нього через сторінку Facebook та Twitter. З
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огляду на це можна сказати, що влада країни фактично вдалася до прямої демократії, а
суспільство це гідно оцінило.
Референдум по Конституції став «показником стандарту прозорості державної політики та
участі в ній громадян» [6]. У даному випадку краудсорсингова технологія, за оцінкою
політологів, сприяла національній єдності і виходу країни з кризи. За рейтингом Всесвітнього
економічного форуму щодо мережевої готовності (NRI) Ісландія посідала лідерські позиції [5].
Отже, технологія краудсорсинг розглядається як ефективний інструмент публічного
управління щодо участі громадськості в реалізації політичних проєктів. Коли традиційні
підходи вже не змозі надати належної ефективності та оптимальності прийнятих рішень,
активно застосовується цей, доволі поширений сьогодні в розвинених країнах, інструмент
взаємодії влади та громадськості.
Так, практика показала, що розв‘язання проблем щодо вирішення владних питань на підставі
звичних форм управління не завжди є продуктивною, задля отримання більшої ефективності
існує потреба в залученні більшого обсягу думок від «сторонніх людей». Як приклад можна
представити уряд Великобританії, який у 1714 році встановив винагороду за знаходження
методу визначення довготи на морі. Замість того, щоб оплатити працю однієї людини, яка б
виконала цю роботу, уряд запропонував участь усім охочим, які здатні на це. Завдяки чому
оперативно був отриманий результат, при цьому ефективний і без значних фінансових витрат.
Згодом, такий метод, використаний владою Великобританії, отримав назву краудсорсинг, тобто
генерування ідей «народом»[7], що передбачає участь великої кількості людей, які вирішують
суспільне завдання.
Таким чином, передбачається, що технологія краудсорсинг повинна сприяти глибоким
перетворенням у всій системі публічного управління, підвищенню рівня її раціональності та
ефективності, а також подоланню кризи довіри до органів публічної влади з боку суспільства.
Розробка і впровадження технології краудсорсинг у процеси публічного управління є
необхідними із декількох причин. По-перше, складність сучасних соціальних проблем дає
підставу стверджувати, що їх вирішення неможливе без громадської участі; по-друге, щодо
публічного управління, то в динамічному соціумі зростає роль інтелектуального ресурсу, ідея
актуалізації якого закладена в основу краудсорсингу.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
МАЦУК З. А., д-р екон. наук, доц.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Світові, геополітичні, державні, регіональні кризи та негативні наслідки глобалізації
обумовлюють пошук фізичними особами та підприємцями альтернативних способів зберігання
та примноження коштів. Сучасний споживач відчуває гостру потребу в оперативних та
безпечних розрахунках, захищеності, відсутності третіх сторін, незалежності цінності грошової
одиниці від політичної ситуації в країні. Існує думка, що саме криптовалюти дозволяють
сьогодні задовольнити цю потребу. Сервіси Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Моnero [1] та
інших криптовалют зробили потужний крок уперед за невеликий проміжок час. У користувачів
немає необхідності витрачати гроші на посередників у процесі укладення торговельних угод,
оскільки можна використовувати криптогаманець на власному комп‘ютері чи зберігати кошти
онлайн на певному сервісі.
Криптовалюта - це децентралізована альтернативна валюта, спрямована на зміну чи
доповнення традиційної валюти, в основі якої є використання математичних алгоритмів, що
захищена методами криптографії. Криптовалюта існує виключно у безготівковій формі, у формі
записів в електронних базах даних. Вона не емітується і не забезпечується юрисдикціями, тому
може виконувати вищевказані функції виключно за спільною згодою в межах спільноти
користувачів віртуальної валюти.
Як віртуальна валюта це - вид грошей, які створюються безпосередньо в комп‘ютерній
мережі та є цифровою формою вартості. Цифрові валюти можуть бути регульованими та
нерегульованими. Криптовалюта - це нерегульований вид цифрових грошей, що має
електронний або цифровий носій. Її емісія та подальший облік базується на криптографії в
розподіленій комп‘ютерній мережі. Вона створюється і контролюється виключно
розробниками.
Логічно, виникає запитання: Чи може криптовалюта виконувати функції грошей? Відповідь
на це питання варто розпочати з того, що сутність грошей характеризується їх участю в різних
видах і формах суспільних відносин: в перерозподілі валового національного продукту, в
придбанні товарів та послуг, у формуванні цін тощо. Це визначає суспільну вартість грошей.
Гроші, як особливий вид економічного блага, характеризуються міновою та суспільною
вартостями. Мінова або внутрішня вартість грошей - це ринкова вартість матеріалу, що
використовується для їх створення. Її величина визначається витратами виробництва грошей.
Суспільна вартість грошей відображає економічну силу суб‘єкта, який випускає гроші, його
можливість підтримувати їх постійну купівельну спроможність, тобто здатність грошової
одиниці обмінюватись на певну кількість товарів та послуг. Таким чином, гроші існують
завдяки єдності споживчої та мінової вартості, тоді як їх еволюція - це процес постійної зміни
їх комбінацій. Окрім цього, гроші характеризуються номінальною вартістю, яка вказана на
грошових знаках. Якщо номінальна вартість збігається з міновою, то гроші вважаються
повноцінними. Як висновок до вищесказаного: будь-яка технологія може отримати статус
грошей, якщо матиме поряд з реальною вартістю достатній рівень суспільної вартості.
Якщо говорити про криптовалюту, то буде правильніше відразу розділити біткоіни і всі інші
криптовалюти, так звані альткоіни. Не можна заперечувати того, що багато ICO на основі
альтернативних криптовалют сьогодні – це форми фінансових пірамід. Ринок криптовалюти
дуже молодий, практично ніяк не регулюється, тому є безліч шахраїв, які наживаються на
популярній темі, формуючи фінансові піраміди або шахрайські схеми під виглядом нових
революційних компаній, які розробляють інноваційні фінансові технології. Найчастіше ціна
таких криптовалют базується виключно на спекуляції і обмані. Однак це зовсім не означає, що
абсолютно всі альтернативні криптовалюти – це обман. Деякі альткоіни мають повністю
прозору модель ціноутворення, зокрема, це Ether, Dash, Ripple, Litecoin, NEM, Monero, які
дійсно формують цінність, і їх вартість обумовлена не тільки чистою спекуляцією [2] .
Що стосується біткоіну, швидке зростання його вартості протягом 2020-2021 рр. (рис. 1),
звичайно ж, не перестає дивувати торговців фінансовими активами. Насправді з цим якраз все
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досить зрозуміло. Ріст призначеної для користувача бази та ріст «заповнення» цієї бази
грошима обумовлює зростає й цінність біткоіну. Аналогічно як і у будь-якій економічній
системі, ця цінність безпосередньо залежить від кількості учасників, які залучені до
функціонування цієї системи. Аксіомою є те, що обсяг економіки пропорційний квадрату
кількості учасників, а не самій кількості, відтак цінність біткоіну зростає набагато швидше,
аніж зростає призначена для користувача база. Фактично біткоін – це лише фінансовий
протокол, створений для здійснення, валідації та зберігання інформації щодо трансакції серед
учасників віртуальної мережі. Оскільки код біткоіну знаходиться у відкритому доступі, відтак
кожен учасник має можливість вивчити механізм роботи всієї віртуальної мережі. Проте одні
учасники не можуть просто так залишити за собою біткоіни інших учасників [2].

Рис. 1. Вартість ВТС/USD протягом 2013-2021 рр. [3]
За змістом біткоін – це форма цифрової валюти, яка використовується учасниками мережі.
Кількість віртуальних гаманців для її зберігання сьогодні вже перевищує 8 мільйонів по всьому
світу [2]. Звичайно ж, є значна кількість факторів, які формують ціну валюти, проте одним з
основних є обсяг попиту на валюту і кількість користувачів цієї валюти. Тому логічно, що з
розширенням мережі користувачів ціна біткоіну продовжує зростати. Це природно для будьякої валюти, в тому числі і біткоіну.
На біржі криптовалют (віртуальних майданчиках) можна обмінювати одні криптомонети на
інші. На криптовалютних біржах можна зустріти трейдерів, інвесторів і звичайних осіб, яким
знадобилося обміняти гроші. Всі вони використовують біржі або з метою заробітку, або з
метою обміну коштів. Біржі криптовалют можуть використовуватися аналогічно, як фондові, де
трейдери заробляють на них за тим самим принципом. На даному етапі вони більш привабливі
для інвесторів за традиційні аналоги, оскільки криптовалюта володіє високою волатильністю.
Якщо трейдер на традиційному ринку заробляє на коливанні курсу акцій 9% (і це вважають
хорошим показником), то на крипторинку, де валюти за день можуть зрости на 20%, інвестор,
який володіє необхідними навичками та досвідом, отримає значний прибуток. Деякі трейдери
здійснюють операції в межах не однієї, а кількох бірж. Таким чином вони заробляють не лише
на коливанні курсу валюти щодо інших, а й на різниці курсу однієї і тієї самої валюти на різних
біржах. Втім, на традиційних фондових майданчиках трейдери роблять те ж саме.
Більшість науковців та практиків вважають, що частка обсягів торгів крипровалютами у світі
буде продовжувати зростати завдяки їхнім перевагам перед традиційними фінансовими
інструментами. Криптовалюти слід регулювати, інакше ситуація ризикує вийти з-під контролю,
оскільки все більше інвесторів вкладають кошти у ці цифрові активи. Згадаймо, як у 2017 році в
Європі злочинці, використовуючи комп‘ютерний вірус, заблокували внутрішні системи даних
декількох підприємств та вимагали викуп у біткоінах. Дехто таки заплатив цим шахраям, після
чого вони обміняли ці біткоіни на іншу криптовалюту на digital платформі, база якої в
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швейцарському місті Цуг [4]. Від того, яким чином буде регулюватися цей ринок, залежить
масштаб економічного потенціалу криптовалют. Окрім цього, слід законодавчо врегулювати
статус не лише криптовалют, а й ICO, відкритих інвестиційних та біржових фондів, пов‘язаних
digital платформ і багато іншого дотичного до крипровалюти.
За даними ресурсу Coinmarketcap на початок червня 2020 року, існує більше 5,5 тисячі
різних криптовалют. Загальна ринкова капіталізація віртуальних активів становить понад 300
млрд. доларів, приблизно 75% цієї суми припадає на 20 найбільших блокчейн-проектів. Чи
зростатиме кількість криптовалют - невідомо, але їх якісна складова безсумнівно змінитися.
Виділяють два сценарії розвитку криптовалюти:
- позитивний, при якому криптовалюта буде впроваджена в світову господарську систему,
що обумовлює посилення регулювання їх обігу, прозорістю операцій та частковою втратою
криптовалюти функції захисту користувачів від надмірного контролю;
- негативний, при якому відбудеться маргіналізація крипторинку, а криптовалюта буде
використовуватися лише для сумнівних трансакцій.
Таким чином, підсумовуючи наше дослідження, відмітимо, що гроші не є статичною
категорією, вони еволюціонують та удосконалюються. Технічний прогрес впливає на зміну
форм та видів грошей, а гроші, в свою чергу, створюють умови для розвитку технічного
прогресу. Виникнення грошей як інструменту обміну та подальший їх історичний розвиток є не
що інше, як постійне прагнення розширити існуючі межі обміну. Протягом періоду еволюції
грошей спостерігається тенденція до вибору найбільш зручних форм грошей, які дозволили б
полегшити, прискорити та здешевити процес обміну. Тому виникнення нових форм грошей, в
тому числі віртуальних, на наш погляд, є цілком закономірним явищем.
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ТРЕНДИ INDUSTRY 4.0 У СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
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ДЕРІД І. О., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Сучасний період має назву Industry 4.0, що означає поєднання реального світу із
віртуальним. Ця цифрова революція характеризується технологіями, що застосовують Big Data
та штучний інтелект для розвитку автоматичних систем. Виробники, що працюють на
сучасному ринку, прагнуть шляхом компіляції, аналізу та обміну інформацією у ключових
функціональних сферах досягти досконалості у виробництві та управлінні.
Industry 4.0 має на меті забезпечення автономних процесів прийняття рішень, моніторинг
активів у режимі реального часу. Впровадження таких технологій може допомогти виробникам
досліджувати історичні тенденції, виявляти закономірності та приймати кращі рішення в
управлінні [1]. Станом на 2020 рік близько 31% виробничих процесів та обладнання, а також
невиробничі процеси вже включають інтелектуальний пристрій або вбудований інтелект. Лише
9% організацій покращили свої бізнес-моделі для підготовки до Industry 4.0, але серед
компаній, що мали зростання принаймні 20%, цей показник сягнув 30% [2].
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Рис.1 Топ-10 трендів та інновацій в Industry 4.0 у 2021 році
Джерело: [3]
У 2020 році ринок Industry 4.0 оцінювався у 86,03 млрд. доларів США, і очікується, що він
досягне 267,01 млрд. доларів США до 2026 року та зросте на 20,71% за 2021 - 2026 роки. На
рис. 1 зображено пріоритети Industry 4.0, в яких організації досягли найбільшого прогресу.
Наразі найбільшим ринком є європейський, однак найшвидшими темпами розвивається
Азіатсько-Тихоокеанський регіон [4].
Очікується, що COVID-19 ще більше сприятиме впровадженню Індустрії 4.0, це пов‘язано з
тим, що в умовах пандемії такі технології, як автоматизація та робототехніка, допомагають
зменшити потребу у людській робочій силі і дозволяють людству захищатися від цих загроз. Це
значною мірою підвищує продуктивність, запобігаючи зупинці заводів в умовах кризи. Нині
запас промислових роботів, що працюють на фабриках, знаходиться на найвищому рівні в
історії, що зумовлено ефектом впровадження розумного виробництва (рис. 2), а за останні п‘ять
років автоматизація зросла приблизно на 85% [4].
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Рис. 2. Операційний запас індустріальних роботів, тис. одиниць у 2016-2021 роках
Джерело:[4]
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Порівнюючи світові тенденції з Україною, очевидно, що пандемія значно прискорила
процеси діджиталізації, однак країна залишається позаду європейських, маючи найнижчий
рівень підтримки Індустрії 4.0 від держави [5]. Серед основних проєктів Industry 4.0, присутніх
в Україні, можна виділити Інтеграція 4.0, що передбачає ефективну співпрацю різних
стейкхолдерів інноваційних промислових екосистем в Україні (розробників, промислових
підприємств, органів влади, бізнес-асоціацій та кластерів, фондів, університетів, науководослідних інститутів, консультантів) [6]. Цей проєкт охоплює 5 регіонів – Запоріжжя, Вінниця,
Харків, Миколаїв, Київ. Також в Україні розвивається проєкт S3 (Smart Specialisation Strategy) –
концепції і політики інноваційного розвитку Євросоюзу, що має на меті економічне зростання
завдяки розвитку регіонів на основі розкриття їх потенціалу [6]. Ще одним перспективним
проєктом є Trans4mation – форум Industry 4.0 для власників бізнесу, CEO і директорів різних
напрямків компаній.
Серед перспективних планів на 2021 рік виділяють перезапуск центрів 4.0, маючи на меті
розширення мережі; успішне завершення та розширення пілотних проектів кластерів ІАМ
(Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування); впровадження експортної програми; запуск
акселератора пром хай тек [5]. Як зазначають експерти, кожен підприємець має задуматись над
тим, як завтра або через кілька років буде виглядати його бізнес у межах «Індустрії 4.0». Потрібно
переглянути проєкти і процеси, враховуючи нові «правила гри», вдосконалити стратегію,
трансформувати бізнес і зробити все, щоб бути конкурентоспроможним [7].
Хоча Україна не є європейським лідером щодо впровадження технологій Industry 4.0, не
варто говорити про повну їх відсутність, адже українські інноватори працюють над цим,
підтвердженням цьому є запуск проектів та побудова державної політики у сфері Industry 4.0.
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ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
ПРАЦИБУДА М.В. студент
ГНАТЕНКО М. К., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Інноваційні способи залучення громадян до політичних процесів набули популярності серед
урядів та громадян по всьому світу. Ці формати можна побачити в проектах з розвитку міст і
територій та експериментах з планування, які підтримують більш тісну взаємодію між
державними органами та місцевими жителями, ніж це можна побачити на традиційних
громадських слуханнях.
Способи залучення громадян до управління називаються демократією участі. Демократія
участі – це вид демократії, що передбачає безпосередню участь громадян в управлінні
державою або територією, тобто в процесах підготовки, ухвалення управлінських рішень і
контролю за їх реалізацією [2, с. 17]. Мета, взагалі, будь якої демократії, в тому числі і
демократії участі, полягає в гнучкому визначенні політичного порядку денного і в прийнятті
обов‘язкових рішень.
Сьогодні перспективним напрямком форм участі громадян в прийнятті важливих політикоуправлінських рішень є висунення і розвиток концепцій електронної «мережевої» або
«онлайнової» політики.
Ще в 1996 р один з перших дослідників ролі Інтернету в політиці Лоуренс Гроссман визнає
за всесвітньою павутиною здатність «включити» суспільство в процес прийняття
рішень [3, p. 29].
До сучасних форм політичної участі в мережі Інтернет можна віднести:
1) інтернет-голосування;
2) створення сайтів, блогів, чатів, форумів, інтернет-газет і журналів політичної
спрямованості;
3) законодавчі ініціативи, е-петиції, звернення, участь у виробленні проектів політичних
рішень, політичних програм, місцевих бюджетів;
4) віртуальні з‘їзди партій, телеконференції;
5) поширення інформації про політичні акції, мітинги, страйки, тощо.
Роздивимося ці форми більш детально:
1. Інтернет-голосування, в загальному вигляді, можна визначити як фіксацію волі виборців, з
використанням інтернет-комунікацій (це можуть бути вибори, референдуми, онлайнконференції, інтернет-опитування). Прикладом успішного використання можливостей мережі
Інтернет у виборчому процесі є системи e-voting Великобританії, Естонії, Бразилії, Філіппін,
призначені для проведення інтерактивних виборів через Інтернет. Як зазначається в літературі,
у впровадженні інтернет-комунікацій в процес голосування спостерігається цікавий факт: «У
країнах (переважно країни Північної Європи) з показником високої явки виборців на виборах
практично відсутній інтерес, причому як у держави, так і у громадськості, до електронного
голосування. У країнах з більш низьким показником явки виборців, наприклад у
Великобританії, інтерес проявляється сильніше. Втім, такі фактори, як часті вибори
(Швейцарія) і складна система підрахунку голосів (Бельгія та Нідерланди), також сприяють
підвищенню інтересу до електронного голосування».
2. Одна з нових можливостей, що надаються Інтернетом, - створення блогів, які дозволяють
нести свою думку читачам, знаходити однодумців, спілкуватися. У створенні чатів також
показовий досвід Німеччини. За визнанням експертів, чат з депутатами бундестагу Німеччини є
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популярним віртуальним політичним майданчиком в Німеччині і налічує понад 10 тис.
учасників.
3. Впровадження інтернет-комунікацій розширює можливості виборчих кампаній, істотно
впливає на процес прийняття політико-управлінських рішень. Прикладом може служити
безпрецедентний випадок застосування інтернет-формату для розробки Конституції Ісландії у
2012 р. Для підготовки тексту Основного Закону була створена Рада з 25 громадян. Протягом
всього процесу створення документа через соціальні мережі (Facebook, Twitter і навіть
YouTube) збиралися пропозиції громадян (всього було отримано 3600 коментарів до роботи
Ради і 370 поправок до Конституції). Остаточний варіант був схвалений референдумом.
4. Участь у віртуальних з‘їздах партій, телеконференціях некомерційних організацій,
політичних лідерів та органів державної влади має велике значення. Наприклад, під час
президентських виборів в 2000 р в США майже 600 тис. осіб відвідали сайти обох кандидатів
під час з‘їздів Республіканської і Демократичної партій.
5. Інтернет активно використовується для мобілізації громадян на політичні акції за
допомогою флешмобів, мітинги протесту або підтримки, страйки. Політичні мобери часто
проводять акції на захист цивільних прав, свободи Інтернету, виступаючи проти політичної
цензури.
Політичні практики в мережі Інтернет несуть в собі різноманітні форми політичної участі.
Політична участь за допомогою інтернет-технологій має ряд переваг. По-перше, інтернетучасть дозволяє подолати тимчасові, географічні, культурні обмеження і рамки, посилюючи
групову інтеграцію незалежно від місця проживання і дозволяючи миттєво реагувати на
виникаючі політичні проблеми. По-друге, інтернет-участь збільшує здатність громадян
залучити до вирішення важливих суспільних проблем урядові та неурядові структури,
політичні партії, політичних лідерів, традиційні ЗМІ, міжнародні організації. По-третє,
змінюється сама комунікаційна модель політичної участі: її вертикально організована форма
змінюється складною, різноспрямованою, інтерактивною. Характерні риси інтернет-участі, що
склалася в практиках багатьох країн і втілені в них моделі інтернет-участі дозволяють виділити
її в якості особливого, такого, що відрізняється від традиційного типу участі громадян в
політиці.
Проте, впровадження сучасних інформаційних технологій призвело до появи нових видів
злочинів, таких як хакерські атаки - незаконне втручання в роботу систем та комп‘ютерних
мереж, викрадення, привласнення, вимагання комп‘ютерної інформації [1].
Тож варто окремо зазначити позитивні сторони використання мережі Інтернет для
організації політичного простору: спрощення процедур політичної участі, налагодження
діалогу між державою і суспільством і всередині суспільства, поширення певних ідей і
принципів, які позиціонуються як державні цінності.
З іншого боку, відкрилося широке поле для проявів різного роду форм політичної участі,
поширення кіберзлочинів. Також ускладнився й пошук достовірної інформації.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
РЯБОВ М. О., студент
ФАСОЛЬКО Т. М., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Хмельницький Університет управління та права імені Леоніда Юзькова
На сьогодні в нашому світі панує ера інформаційних технологій, яка створила багато
інформаційних систем, саме вони є рушійною силою для розвитку суспільства, адже завдяки
бажанню людини пізнавати нове та швидкому технічному прогресу інформаційні технології
заполонили усі сфери людської життєдіяльності.
Вибрана тема є досить складною для дослідження, адже державний апарат управління в
нашій країні має багато проблем, серед яких недостовірність фактів, присутність тіньового
сегмента, в останні роки проблема моделювання набула ще більшої актуальності через
швидкість змін в державному управлінні та безграмотністю держкерівників, саме тому
інформаційне моделювання потребує досить серйозного підходу.
Метод моделювання допомагає розв‘язати досить багато проблем, які присутні в багатьох
аспектах нашої держави, в загальному моделювання є важливим методом досліджень у сфері
знань, під час його застосування складається характеристика досліджуваних систем, що в
подальшому використовується для прийняття рішень в державному апараті управління.
Використання моделювання в процесі прийняття управлінських рішень забезпечує
ефективність прийняття рішень, розробку сучасних технологій. Моделювання забезпечує
врахування багатьох процесів та принципи що присутні в державному управлінні.
Когнітивне моделювання за допомогою комп‘ютерних технологій здатне відтворити
подальший розвиток подій, описати управлінські об‘єкти та суб‘єкти при вирішенні завдань.
Використання моделювання в управлінні призведе до позитивних результатів, так як дозволяє
аналізувати певні закономірності та взаємозв‘язки. Слід пам‘ятати, що когнітивне моделювання
хоч і має ряд переваг, проте воно вимагає крім зібрання вихідних даних, ще й обробку. Саме
тому створюються певні вхідні показники, які застосовуються в межах моделей.
Концептуальна модель представлена взаємодією система, необхідних для визначення
оптимального програмного засобу структурного моделювання бізнес-процесів, виходячи зі
специфіки діяльності підприємства, його організаційних, функціонально-виробничих та
інформаційно-управлінських особливостей.
Слід підкреслити, що моделювання використовується під час досліджуваної системи, адже
реальний експеримент має значні фінансові так і трудові витрати, а також потребує аналізу
спроектованої системи. Найчастіше при умовних позначеннях інформаційну систему
моделювання позначають ІСМ.
Можна зробити висновок, що ІСМ – це програмне забезпечення, яке застосовується як і в
межах державного управління, бізнес-процесів так і в багатьох сферах суспільства, за
допомогою існуючих методологій моделювання. [4, с.164]
Прикладом широкого застосування ІСМ в сферах суспільства є аналітичний огляд
інформаційних кадрових систем, в ньому проводився аналіз інформаційних кадрових систем, за
допомогою нього було виділено серед програмного забезпечення три додаткові групи, вони
відрізняються тим, що на відміну від теперішньої класифікації, вони призначені для
автоматизування важких задач з відбору персоналу, керування та контролем робочого часу, але
найголовніше метою є покращення управління. За допомогою дисперсій визначено
ефективність функції обліку, управління кадрами, та заробітної плати. Завдяки класифікації
програмного забезпечення було проведено аналіз та перспективи розвитку в сфері управління
людськими ресурсами. [2, с.107]
Найважливішими особливостями інформаційного моделювання в державному управлінні є
забезпечення доступу до результатів тематичної обробки інформації, розмаїтість
інструментарію, розширеність інформаційної бази, гнучкість структурі вихідних документів,
які орієнтовані на підтримку прийняття рішень.
Всього застосовують два основних підходи до побудови моделей – це локальний та
глобальний. Під час застосування локального методу аналізують поведінку декількох індивідів
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або груп і тоді показується загальний розвиток суспільства, а при глобальному підході
розглядається все суспільство і всі його характеристики. Також слід пам‘ятати, що обирається
об‘єкт дослідження виділяється його структура. [5, с.172]
Хоч моделювання має широке застосування в управлінні, проте в його основі лежить
поняття «модель». Саме це визначення дає представлення людині про об‘єкт, систему, яка
відрізняється від реальності.
Саме тому процес моделювання можна поділити на такі етапи, як первинне уявлення про
ситуацію, яка починає досліджуватися, далі йде системне дослідження ситуації та групуються
структуровані знання про досліджувану область в управлінні, після цього починається
побудова самої моделі, після в дію вступають аналітики, які мають провести структурний
аналіз моделі та перевірити її властивості, після цього модель вступає до фінального етапу, до
предметної інтерпретації результату моделювання – все це надає змогу отримувати нові знання
про розвиток подій, передбачити та запобігти негативних наслідків.
Взагалі когнітивне моделювання можна спростити і подати в чотирьох етапах:
 Визначення факторів, які характеризують події, дії, величини та цілі.
 Визначення ступеня впливу між парами факторів (матриця впливів).
 Побудова когнітивної карти.
 Аналіз та інтерпретація результатів.
Щодо побудови когнітивної карти, то це процес будування графіка, в якому описується
процеси в конкретній ситуації. Існує два основних фактори, що впливають на побудову
когнітивної карти. По-перше, виділення основних та другорядних факторів, по-друге, потрібно
визначити ступінь впливу факторів один на одного. [3]
Потрібно не забувати, що особливої уваги потребує підвищення якості і надійності
інформаційних систем проектування, оскільки це дозволяє використовувати високі технології
програмування, розвинені системи тестування і потрібно проводити випробування програмного
забезпечення з метою перевірки надійності функціонування ІС.
При розрахунках надійності моделей які є реалізацією систем використовується досить
велика кількість інструментів, тобто методи та засоби.. Але все ж таки модель функціонування
системи є головною при дослідженні надійності системи. Саме така модель спирається на
фізичні закони, але при цьому вона конкретизує і забезпечує ефективність розрахунків
надійності системи. [1, с.123]
Отже, моделювання інформаційних систем в державному управлінні – це досить серйозний
та відповідальний процес, від якого залежить аналіз та поняття інформації, ролі і призначення
інформаційних ресурсів, взаємодії інформаційних систем на різних рівнях державного
управління, існуючих теоретичних положень, методичних підходів та практичних
рекомендацій з проектування, функціонування й удосконалення автоматизованих систем,
загальних тенденцій їх розвитку.
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Сьогодні ми є свідками цифрової трансформації в економіці, що не може відбитися і на
цифровізації логістики. Цифрова трансформація означає інтеграцію цифрових технологій у всі
сфери бізнесу. Ця інтеграція призводить до принципових змін у тому, як діють громадяни,
підприємства та організації, як вони забезпечують цінність для себе, своїх працівників, клієнтів,
партнерів, досягаючи власних та спільних, економічних та соціальних цілей швидше, дешевше
та з новою якістю.
За даними рейтингу Huawei‘s Global Connectivity Index (GCI), що вимірює прогрес великих
держав на шляху цифрової трансформації, видно, що є чітка кореляція між цифровізацією і
стійким економічним зростанням (на 50 країн, які пройшли оцінку в 2017 році, припадає біля
90 % світового ВВП і 78 % населення Землі). Якщо країна піднімається в рейтингу хоча б на
один пункт, то це супроводжується збільшенням 2,1 % в її конкурентоспроможності, 2,2 % – в
інноваційній діяльності та 2,3 % – у продуктивності праці [1].
Нині інформаційні технології дуже широко застосовуються в управлінні як соціальними
системами, так і різними об‘єктами. На загальному фоні інформатизації економіки доречно
виділити такий СМАРТ-продукт як розумні системи і Інтернет речей (Internet of Things,
скорочено IoT).
Розумні системи і Інтернет речей: практика застосування – це глобальна мережа
підключених до Інтернету фізичних пристроїв – так званих «речей», оснащених сенсорами,
датчиками і пристроями передачі інформації. Підключенні один до одного «речі-пристрої» – це
скринька можливостей для всіх галузей економіки, в тому числі й для сфери логістики. Ці
пристрої об‘єднані за допомогою прямого підключення до центрів контролю, управління і
обробки інформації. Ключова ідея концепції застосування цього СМАРТ-продукту полягає в
з‘єднанні між собою всіх учасників товаропровідного процесу – постачальників, виробників,
посередників, клієнтів – шляхом підключення до мережі, і за рахунок цього отримати синергію.
Реалізація концепції дозволить значно підвищити ефективність і результативність
функціонування ланцюгів постачання і поліпшити їх керованість.
Неймовірне поширення розумних систем і Інтернету речей засвідчує їх практичне
застосування в багатьох сферах нашого життя. Такими прикладами є:
1) розумний будинок – це застосування IoT-пристроїв: розумні термостати, кондиціонери,
колонки, навіть годівниці для тварин та інші повсякденні пристрої, які виконують звичайні
домашні функції. З огляду на поширеність застосування – це одна з найпопулярніших та
перспективних сфер використання Інтернету речей;
2) сфера охорони здоров‘я: саме завдяки IoT лікарі можуть допомагати людям через
Інтернет. За останні роки техніка пішла далі й уже медичні дрони готові прилетіти вам на
допомогу з потрібними ліками. В генетиці завдяки IoT робляться цілі відкриття! IoT дозволяє
знайти підхід до кожного пацієнта окремо, проаналізувати стан його здоров‘я та прорахувати
індивідуальний метод лікування;
3) розумні автомобілі: безпілотні машини вже готові замінити звичайні авто. І найголовніше
– такі автомобілі ретельно прорахують маршрут та забезпечать вас комфортом і безпекою. Вже
зараз люди користуються машинами зі штучним інтелектом, які обладнані купою сенсорних
кнопок та автоматично під‘єднуються до Інтернету. Також до прикладів використання IoT в
автопромисловості можна віднести і віддалене керування вхідними дверми або температурою в
гаражі, в складському приміщення тощо;
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4) розумне місто: до IoT-технологій міста відносять розумне паркування, карти шуму,
розумне освітлення та дороги. За допомогою IoT-технологій можна збільшити безпеку на
міських дорогах, краще контролювати рух міського транспорту і забруднення великих
індустріальних населених пунктів.
5) органи місцевого управління. Ще у 2012 році Стівен Голдсміт розпочав проєкт Data-Smart
City Solutions [2], який сприяв впровадженню проєктів, присвячених використанню та обробки
даних на рівні місцевих органів влади, що стануть в нагоді для міст, зацікавлених у цій галузі.
Це дослідження є на перетині уряду та даних.
Вказаний проєкт – Data-Smart City Solutions – прагне сприяти поєднанню інтегрованих
міжвідомчих даних з даними спільноти для кращого виявлення та попередження вирішення
громадських проблем.
Один із відомих проєктів Інтернету речей на місцевому рівні є також і проєкт «EasyPark»,
який вирішує проблеми з адміністрування паркувального простору, планування і управління.
Впровадження цього проєкту почалось ще у 2001 році. На цей момент часу, програма
«EasyPark» впроваджена вже у містах 14 країн світу, а саме у Швеції, Данії, Норвегії,
Німеччині, Франції, Фінляндії, Італії, Іспанії, Австрії, Нідерландів, Австралії, Сербії, Бельгії та
Словенії [3].
Україна також демонструє результати використанні IoT-технологій. Так, ще влітку 2015 року
в Києві відкрилась лабораторія-акселератор «Інтернет речей» – IoT Hub. Вона орієнтована на
хардверні стартапи та займається розробкою та доопрацюванням продукту. Просуванням
«Інтернету речей» в Україні займаються мобільні оператори. В 2018 році компанія «lifecell»
разом з IoT Ukraine зробила частиною програми «розумних» міст «Smart City» м. Київ та м.
Львів, на основі досліджень Інтернету речей [3]. Пізніше компанія «Vodafone» теж почала
працювати з дослідженнями ІР. У 2019 році мережа «Інтернет речей» почала запроваджуватися
в Одесі, Дніпрі, Харкові й Київській області [1]. То на сьогоднішній день вже є конкретні
результати.
Необхідно також вказати, що нині триває робота над розробкою системи «5G», яка буде
більше оновленою версією проекту «4G». Якісне покриття та використання спеціальної
бездротової мережи «Narrow-Band IoT» сприятиме прискоренню впровадження технологій ІР.
«NB-IoT» – це спеціалізована система передачі даних, яка використовується тільки для
«Інтернету речей» [4].
У висновку варто зазначити, що цифрова трансформація економіки дуже інтенсивно змінює
наше життя [5]. У нас змінюється світогляд на роботу, на модель спілкування з колегами і
клієнтами. Ми потребуємо зовсім інших підходів до управління підлеглими, колективами,
організаціями. Проте слід наголосити, що це початок нового етапу розвитку менеджменту та
адміністрування. Для управлінців настав час переосмислення своєї поведінки, перегляду
управлінських технологій.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
ЧЕРНЕЦЬКИЙ С. С., здобувач ступеня PhD,
Донецький державний університет управління (Маріуполь)
В умовах реалізації «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 роки», «Стратегії реформування державного управління на 2021 рік», «Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», «Національної економічної стратегії
2030», «Стратегії сталого розвитку України 2030» актуальним залишаються формування та
удосконалення процесів цифровізації в публічному секторі України. Цифровізація є визнаним
механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на
ефективність, результативність, вартість та якість економічної, громадської та особистої
діяльності [1].
На етапі розвитку цифрових технологій в різних сферах публічного управління України
підтримують міжнародні організації та фонди шляхом створення та реалізації проєктів. В
кожному з проектів сформовано фокус розвитку е-врядування на окремо визначеними за
завданнями напрямами. За проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах/TAPAS» такими ключовими напрямами є: публічні закупівлі, відкриті данні та
електронні сервіси. Що стосується публічних закупівль, треба зазначити, що закупівельники
вже звільнені від обробки запитів та роботи над транзакціями з малими сумами, дозволяючи їм
фокусуватись на стратегічному виборі джерела поставки та удосконалення стосунків з
постачальниками; знижені управлінські витрати за рахунок роботи з великою кількістю цінових
пропозицій та водночас удосконалена якість роботи постачальника завдяки зменшенню
кількості паперової роботи. Подальшого розвитку потребують підвищення ефективності уряду
в управлінні закупівлями, ширша видимість щоденних транзакцій та збільшені аналітичні
інструменти для моніторингу сумнівних закупівель; краще дотримання законодавчих вимог та
регуляторних актів [2].
Щодо впровадження політика відкритих даних, то можна зробити висновки про прогрес у
цієї сфері: уряди активно публікують інформацію про те, як урядові організації працюють та
надають послуги; українські громадяни мають доступ до урядових даних для підтримки
підзвітності законодавчих органів та державних службовців; приватний сектор використовує
доступні урядові дані для розробки послуг та рішень для економічної та соціальної вигоди;
місцеві органи самоврядування впроваджують політику відкритих даних на місцях.
Вдалим прикладом реалізації політики відкритих даних на місцевому рівні є діяльність
Запорізької міської ради. Повноваження з оприлюднення наборів відкритих даних Запорізької
міської ради покладені на управління внутрішньої політики, преси та інформації, виконавчі
органи міської ради, КП «Центр управління інформаційними технологіями», робочу групу з
контролю за оприлюдненням наборів даних у формі відкритих даних. Головними принципами
оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних є: відкритість за замовчуванням; чіткість
та оперативність; інтероперабельність та порівнянність; використання та доступність; інновації
та інклюзивний розвиток; залучення громадян та покращене урядування [3].
Структурним підрозділом, що відповідає за реалізацію політики відкритих даних Запорізької
міської ради, є управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради, до
повноважень яких відносять:
адміністрування облікового запису розпорядника – Запорізька міська рада на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних; надання обліковим записам відповідальних осіб
виконавчих органів міської ради права створення наборів відкритих даних та його анулювання;
оприлюднення на офіційному сайті Запорізької міської ради розпорядчих документів
виконавчих органів міської ради про визначення відповідальної особи (осіб) за підготовку та
оприлюднення набору даних; навчання та консультування відповідальних осіб виконавчих
органів міської ради щодо оприлюднення наборів даних; ведення реєстру наборів відкритих
даних Запорізької міської ради; оприлюднення наборів даних, розпорядником яких є
управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради; оперативний моніторинг
якості та своєчасності оновлення наборів даних, надання відповідальним особам рекомендацій
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щодо усунення недоліків та підвищення якості наборів даних; контроль за дотриманням
розпорядниками Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про
захист персональних даних» у частині обмеження доступу до публічної інформації та ін. [4]
Набори даних у формі відкритих даних Запорізької міської ради для розміщуються та
регулярно оновлюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних виконавчими
органами міської ради, що є розпорядниками відповідних наборів даних, управлінням
внутрішньої політики, преси та інформації міської ради на основі Переліку та з урахуванням
вимог п.п. 18-20 Положення, затвердженого Постановою Кабынету Міністрів України від
21.10.2015 № 835 [5].
Що стосується розвитку електронних сервісів в Україні, то варто зазначити, що українські
громадяни мають змогу взаємодіяти з урядом за будь-якої потреби та з будь-якого місця, без
потреби до фізичної присутності в державних службах для отримання послуг.
За Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»
окреслено наступні сфери е-урядування: розширення можливостей громадян та бізнесу брати
участь в управлінні державою за допомогою онлайн-інструментів; поліпшення комунікації між
владою і громадою; збільшення прозорості діяльності органів влади завдяки використанню
сучасних технологій доступу до інформації. За період впровадження першої фази Програми
EGAP протягом 2015–2019 рр. значну увагу було приділено формуванню національної
політики у сфері електронної демократії. Створена за нашої участі Коаліція з розвитку едемократії об‘єднала ключових стейкхолдерів, що опікуються цією сферою, передусім –
численні громадські організації. Вагомим результатом такої співпраці стала розроблена та
ухвалена Урядом у листопаді 2017 року Концепція розвитку електронної демократії в Україні
та план заходів щодо її реалізації [2].
Офіс ефективного регулювання створює нормативну та організаційну базу для підтримки
українських органів влади на всіх рівнях з метою покращення регуляторної політики у
пріоритетних секторах економіки завдяки наступним крокам: покращення юридичного
регулювання, політика та потенціал малого та середнього підприємництва, комунікація та
діалог.
Враховуючи позитивні тенденції щодо розвитку е-врядування в Україні, можна зробити
висновки про вдало побудований механізм реалізації електронного врядуванням в умовах
сучасних цифрових трансформацій: інституційна складова, технічна (технологічна складова),
нормативна та законодавча складова та людський ресурс (потенціал).
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Introduction. The position of the poviat in the economic space requires taking care of the financial situation. It
determines the efficiency of its functioning, the ability to meet current and future obligations, as well as the scope
and quality of the tasks performed. The assessment of the financial situation allows for obtaining information on
the sources of financing the activity, directions of its development or the use of public money, and the fulfillment
of obligations towards the local community (Bury, Dziekański, 2013). Poviat it deals with issues related to nonbasic technical or social infrastructure, public order and safety, or spatial order, but in the extra-municipal
dimension (Act 1998). The aim of the study is to assess the impact and spatial differentiation of the level of
financial independence on the development process in the system of poviats in Poland, with the use of a synthetic
measure. Empirical data have been collected in the spatial approach of 314 poviats in Poland, from the Local Data
Bank of the Central Statistical Office (BDL GUS) for the years 2010-2019.
Materials and methods. A synthetic measure was used to assess the spatial differentiation of development
and financial independence of counties in Poland. The process of creating a synthetic measure has several steps.
The first is the selection and verification of features describing selected objects (stage I). Then, the direction of
preference of simple features in relation to the considered general criterion should be determined, dividing them
into stimulants and destimulants (stage II). The operations of normalizing the variables are performed sequentially,
according to e.g. the zero unitarization procedure (stage III). Finally, the value of the synthetic measure is
calculated (based on the Hellwig method; stage IV). Moreover, typological classes are distinguished for the
synthetic measure and its correlation with selected features is determined (Hellwig 1968; Dziekański, Pawlik,
Wrońska, Karpińska, 2020; Kukuła 2000; Malina 2004, Malina 2020; Prus, Dziekański, Bogusz, Szczepanek
2021).
Results. Fig. 1 illustrates the classification of poviats in Poland in 2010 and 2019 in terms of development and
financial independence (black color of the unit is the best, and the lighter color is the weaker unit). The synthetic
measure of development ranged from 0.13 to 0.46 in 2010 and 0.18 to 0.59 in 2019. The increase in the range
measure (from 0.33 to 0.41) indicates an increase in the differentiation of individuals in terms of development. The
measure of financial independence ranged from 0.08 to 0.49 in 2010, and in 2019 from 0.12 to 0.66. The range of
the range value (from 041 to 0.54) may indicate a higher degree and increase in the differentiation of poviats in the
analyzed aspect. The analysis of the distribution of the synthetic measure of development and financial
independence of counties in Poland in 2010 and 2019 shows that in both cases we observe a right-hand
distribution. A greater number of poviats have values of these variables lower than their average value, which
should be considered as the weakness of poviats in the analyzed area. The analysis of the range of the
development measure (0.33-0.41) and financial independence (0.41-0.54), standard deviation (0.05-0.06 for the
development measure and 0.08-0.09 for the financial independence measure) indicate an increase in the
differentiation of counties in both examined cases. The relative stability or decline in differentiation of the studied
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phenomenon is indicated by the coefficient of variation (0.20-0.21; 0.36-0.33), the quartile range (0.07-0.07; 0.10.1) and the positional coefficient of variation (0.13-0.12; 0.24-0.2).

Fig. 1. Spatial differentiation of the measure of development and financial independence of counties in Poland
in 2010 and 2019.
Source: own study based on BDL CSO data.
The level of the synthetic measure of development and financial independence was highly correlated (0.74).
Financial independence was to the greatest extent (positively, negatively) correlated with the migration balance
(0.59), the number of the unemployed (-0.55) and employed (0.37), economic entities (0.39) and natural persons
running a business (0.43). Among the variables describing financial quality, the ratio of own incomes to total
incomes (0.78) was positively correlated with the level of development to the greatest extent, and subsidies to total
incomes (-0.58), subsidies to total incomes (-0.38), were negatively correlated. Transfer income from the state
budget is a source of power for economically weaker units. Their amount weakens the financial standing of
individuals and stiffens budget revenuesThe endogenous potential of the poviat, resulting from a combination of
local conditions, determines its possibilities and directions of development with the support of exogenic variables.
In the case of correlation of the development measure with the level of the variables describing it, the added value
of the correlation is presented by the total migration balance (0.62), the number of employees (0.71), the number
of economic entities (0.73) and natural persons running a business (0.73), and the percentage of people using the
gas network ( 0.55), wastewater treated annually (0.63), percentage of the population using sewage treatment
plants (0.44), mixed wastes collected during the year (0.61), negative with the number of unemployed (-0.58) and
municipal and poviat hard surface roads ( -0.48).
Discussion. Local development is not an unequivocal concept. It is a process of related changes taking place in
the local socio-territorial system. These changes may be substitutive or complementary, they may also be mutually
exclusive or neutral towards each other (Szewczuk 2011). Local action for sustainable development is not possible
without stable finances. Dziekański P. points out that the assessment of the financial situation allows to determine
the possibility of meeting obligations and raising the quality standard of services provided by them to local
communities (Dziekański 2014).Income independence is one of the basic pillars of self-government in the
economic dimension. The level of income independence is a derivative of the solutions adopted in the country in
the field of the organization of the state, the level of decentralization of tasks, the number, type and efficiency of
income sources in combination with the spatial distribution of the tax base and the scope of tax authority (Surówka
2013). Expenditure independence can be understood as the right to decide on the manner of performing tasks, and,
consequently, on the related expenses. Financial independence is therefore a condition for the sustainable socio291

economic development of the region.
Conclusion. Development is a multidimensional process of qualitative and quantitative changes. It is based on
the rational use of endogenous resources, supported by exogenous resources. These activities focus on the process
of sustainable development, increase in the income of residents and the budget, or the development of
entrepreneurship, and building social, economic and territorial cohesion. Development also shaped by the financial
situation (financial independence) of counties. The aspect that could constitute a barrier to development in the
surveyed counties were the condition of the local economy and the quality of life of the local community, the level
of transfers from the state budget (which made the budgets more rigid and stabilized), and the level of financial
independence. Favorable development conditions in the studied region are provided by the vicinity of an
economically developed city (as a local development center).On the basis of the Hellwig development index, it
can be concluded that the economic development of counties in Poland was characterized by diversification. The
disproportion between the most and the least developed poviats deepened. The level of the synthetic measure of
development and financial independence was highly correlated (positively, negatively) with the ratio of own
income to total income, subsidies to total income, total income subsidies, total migration balance, number of
employees and employees, number of economic entities and natural persons running a business or the percentage
of people using the gas network. Actions taken in the aspect of development should focus on achieving social,
economic and spatial cohesion. It also becomes important to indicate the development profile of the poviat, which
should become a significant asset of the communes.
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ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ: РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА
ГРИНИК В. Ю., студент
КОРОЛЬ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, канд. екон. наук, доц.; науковий керівник:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Для кожної економіки країни інфляція носить негативний характер. Інфляція та її наслідки
негативно впливає на економічне зростання, стабільність, рівновагу, зменшує обсяги
виробництва, а тому і рівень працевлаштування, порушує соціальну рівність, добробут та
рівень життя населення.
Актуальність теми пов‘язана з тим, що інфляція є одним з найважливіших макроекономічних
чинників, які мають дуже великий вплив на економіку будь-якої країни, а також виступають
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таким собі індикатором рівноважного стану економіки. Використовуючи цілий ряд засобів та
методів, усі країни намагаються звести інфляційні процеси до мінімуму. Саме тому, тема
аналізу інфляції та її подолання залишається актуальною для всіх держав та у будь-який час.
Цілями цієї роботи є аналіз рівня інфляції від початку незалежності держави, розгляд
можливих причин гіперінфляцій та шляхів її зменшення.
Індекс інфляції, або індекс споживчих цін − показник, що характеризує зміни загального
рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
Починаючи з 1996 року, в Україні наявна помірна та галопуюча види інфляції, а у 2002 та
2012 роках навіть спостерігалася незначна дефляція. Як правило, усі значні сплески інфляції в
Україні частково мають монетарний характер та пов‘язані з різкою девальвацією гривні чи
світовими економічними кризами (1998 – 2000 рр., 2008 р.). Разом з тим, останній стрибок
інфляції (2014 р.) та досягнення нею свого максимуму за останні 20 років (2015 р.) спричинені,
перш за все, політичною кризою та загарбницькою війною, яку розпочала Російська Федерація.
Після кінця 2017 р. в Україні поступово триває дезінфляція. Індекс інфляції року, що не
закінчився (2020 р.), грунтується на показниках індексів місяців, які вже минули. У табл. 1
наведено динаміку індексів інфляції за всі роки незалежності держави [1, 2].
Таблиця 1
Рівень інфляції в Україні, 1991 – 2020 рр.
Роки
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Індекс інфляції, %
390
2100
10256
501
281,7
139,7
110,1
120
119,2
125,8
106,1
99,4
108,2
112,3
110,3
111,6
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
143,3
112,4
113,7
109,8
104,1
104,1

Держава відіграє значну роль у регулюванні інфляції та подоланні її наслідків. Для цього
країна використовує два підходи антиінфляційної політики: обмеження причин інфляції та
здійснення заходів по адаптації до неї. При першому підході найчастіше використовується
політика доходів. Такі дії спрямовані на стабілізацію рівня цін та корегування доходів
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(заморожування заробітної плати, збільшення оподаткування, зменшення державних витрат на
соціальні програми, обмеження кредитування).
Практика їх застосування в різних країнах показує, що певний ефект такі заходи приносять,
але повністю усунути інфляційні процеси і їх негативні наслідки не можуть.
Важливим заходом боротьби з інфляцією за певних обставин є грошові реформи – повна або
часткова структурна перебудова діючої грошової системи. Остання потужна грошова реформа
була проведена у 1996 р., коли ввели нову грошову одиницю – гривню.
Другий підхід у регулюванні інфляції виходить з того, що інфляцію неможливо подолати, а
тому рекомендуються заходи, які зменшують її негативні наслідки (найпоширенішим заходом є
індексація доходів). Відповідний закон про індексацію доходів прийнятий і в Україні.
Також для зменшення інфляційних процесів використовують інші заходи: фіксація цін,
нормалізація валютного курсу, зменшення інфляційних очікувань, введення жорстких лімітів
щодо приросту грошової маси, поліпшення умов ведення бізнесу, пошук нових зовнішніх
ринків та інші.
Отже, інфляція є однією з найгостріших проблем для розвитку економіки будь-якої країни. У
боротьбі з якою застосовують ряд засобів та методів. Інфляційні процеси в Україні завжди були
значною проблемою, та особливо це проявляється зараз через нестабільну ситуацію в країні.
Нині одним із пріоритетних завдань для України є розробка та впровадження ряду заходів, що
сприятимуть зменшенню рівня інфляції.
Список використаних джерел:
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https://www.victorija.ua/indeksy-inflyatsiyi-zvedena-tablytsya-indeksiv-za-period-1991-2015rr
РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ
ДО ОПОДАТКУВАННЯ
ГУЗЕЛА І. А., аспірант
Західноукраїнський національний університет
В умовах посилення впливу інтеграційних та глобалізаційних процесів у світі важливим
вектором розвитку страхового ринку є активізація фінансової діяльності страховиків з метою
підвищення рівня їх капіталізації та стимулювання залучення додаткового страхового капіталу,
збільшення інвестиційних можливостей, ефективного використання фінансових ресурсів і
мінімізації впливу ризиків, максимізації прибутку та зростання ринкової вартості.
Позитивною тенденцією функціонування страхового ринку України є підвищення
ефективності фінансової діяльності страховиків (рис. 1).
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Результат основної (страхової та іншої
операційної) діяльності
Результат фінансової діяльності

млн.
грн.
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Рис. 1. Динаміка фінансових результатів за видами діяльності страховиків України до
оподаткування впродовж 2011-2019 рр.*
*Джерело: побудовано за [1]
Так, фінансовий результат за цим видом діяльності зростає від 841 млн. грн. в 2011 р. до
2925,9 млн. грн. в 2019 р. (на 347,9%) за рахунок збільшення обсягів фінансових доходів від
1214,6 млн. грн. в 2011 році до 3167 млн. грн. в 2019 році (на 260,7%) в частині доходів від
розміщення страхових резервів на банківських депозитах і в державних облігаціях, частка яких
найбільша та зростає від 42,4% до 62,1% та від 14,8% до 30,6% впродовж 10 років та (рис. 2-3).
Винятком є лише 2011 р. і 2014 р., коли частка доходності акцій перевищувала доходність
облігацій на 2,1% та 1,2%. Крім того питома вага доходності банківських депозитів та ОВДП
зростає від 57,2% в 2011 р. до 92,7% в 2019 р.
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Рис. 2. Динаміка структури фінансових доходів страховиків впродовж 2011-2019 рр.*
*Джерело: побудовано за [1]
Динаміка інвестиційного доходу аналогічна змінам структури вкладення страхових резервів.
Як підтверджує рис. 3, найбільшу питому вагу займають вкладення резервів на банківські
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депозити (більше 40%) та в цінні папери держави (зростають від 10,6% в 2011 р. до 30,9% в
2019 р.).
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Рис. З. Динаміка розміщення страхових резервів страховиків України впродовж 2011-2019 рр.*
*Джерело: побудовано за [2]
Права вимог до перестраховиків в структурі інвестицій становлять в 2019 р. 11,4%, що вище,
ніж в 2011 р. на 1,4%, проте нижче від 15,6% в 2014 р. Така тенденція структури інвестиційних
вкладень страховиків пояснюється, перш за все, новими змінами до розміщення страхових резервів
відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 від 07.06.2018 «Про затвердження
Положення про обов‘язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності,
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», що зумовили
підвищення платоспроможності страховиків та збільшення прибутковості їх інвестиційної
діяльності. Зокрема, встановлено вимоги до нормативу якості активів, які повинні бути
представлені низькоризиковими активами (ОВДП, облігації МФО, поточні рахунки і депозити в
банках з рейтингом не менше АА за національною рейтинговою шкалою і їх облігації, залишок
коштів страховика в централізованих фондах МТСБУ, права вимоги до перестрахувальників нерезидентами за договорами міжнародної системи «Зелена карта» і ядерного страхування). При
цьому для страховиків, які надають виключно добровільні види страхування, крім страхування
життя, цей норматив складе не менше 20% страхових резервів, для інших – не менше 40% [3].
Посилено вимоги до корпоративних акцій і облігацій, якими можуть бути представлені страхові
резерви. При цьому доповнено перелік високоризикових активів, якими не можна покривати
страхові резерви. Зазначені нормативи та відсутність альтернатив фондового ринку зумовили
зниження вкладень страховиків в корпоративні цінні папери з 14% в 2011 р. до 2,3% в 2019 р.
Зазначимо, що більше 60% активів страховиків України представлена активами, що визначені у
ст.31 Закону «Про страхування», для покриття страхових резервів. Для решти частини активів
страхових компаній характерні високоризикові сумнівні активи, а саме: «неліквідна нерухомість,
«сміттєві» акції і векселі, корпоративні права в «порожні» підприємства, незаконні позики
пов‘язаним особам, права вимоги до псевдоперестраховиків і т.д.» [4]. Крім того, що такі активи не
забезпечують можливості страховикам отримати інвестиційні доходи, то ще й призводять до
невиконання ними страхових зобов‘язань перед страхувальниками, відтак до зниження довіри до
страхування. Після запровадження розпоряджень Нацкомфінпослуг №850 і №1638 в 2018 році,
пов‘язаних з підвищенням платоспроможності, прибутковості, якості активів, дотриманням
нормативів достатності капіталу та ризиковості операцій страховика, формуванням страхових
резервів, достатніх для страхових виплат, кількість страхових компаній суттєво зменшилася. Якщо
в 2011 році на страховому ринку функціонувало 442 (378 – СК "non-Life", 64 – СК "Life") компанії,
то вкінці 2019 році – залишилося лише 233 (210 – СК "non-Life", 23 – СК "Life") [2]. Таке
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зменшення страхових компаній зумовлене новими змінами регуляторної бази, що свідчить про
очищення страхового ринку від псевдостраховиків, підвищення рівня його капіталізації та якості
активів, прозорості та конкурентоспроможності.
Результат фінансової діяльності до оподаткування перевищував результативність основної
діяльності на страховому ринку впродовж 2015-2019 рр. Фінансові результати за іншою звичайною
діяльністю до оподаткування характеризуються збитками, за винятком 2011 р., що в 2015 р.
призвело до збиткової діяльності страховиків України.
Отже, загалом тенденції функціонування вітчизняних страховиків характеризуються, з одного
боку, позитивними зрушеннями, що пов‘язані з впровадженням регуляторних змін, які призвели до
підвищення якості, прибутковості активів, дотримання нормативів достатності капіталу та
ризиковості операцій страховика, формування страхових резервів, достатніх для виплат страхового
відшкодування, з іншого, обмежили інвестиційні можливості страховиків практично до
інвестиційних вкладень в цінні папери держави та на депозитні рахунки банків. Безумовно такі
трансформаційні процеси призвели до підвищення якості страхових послуг, створення гарантій для
виконання страхових зобов‘язань перед страхувальниками, зростання прозорості та дієвості
страхового ринку, проте, позбавили можливостей страховиків отримати додаткові фінансові
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів та більші обсяги чистого прибутку.
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ЗАГРОЗИ КАДРОВІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ
ЖИВКО З. Б., д-р екон. наук, проф.
ВОРОНКА О. З., канд. екон. наук
ЛЕСИК І. І., аспірант
Львівський державний університет внутрішніх справ
В умовах посилення конкурентної боротьби на світових ринках, виникає потреба в
генеруванні нових знань для більш ефективної протидії новим викликам людству, забезпечення
економічної, що більшою мірою пов‘язано із розвитком банківської системи. Україна володіє
необхідним потенціалом для розвитку банківської системи, але недостатня увага до
безпекового аспекту їх фінансової діяльності, зокрема в забезпеченні кадрової безпеки, не лише
ускладнює функціонування, але й формує передумови до втрати найбільш цінних – трудових
ресурсів. Результативна діяльність банків вимагає застосування ефективного механізму
забезпечення кадрової безпеки, особливо у сфері захисту інтересів працівників та узгодження їх
із пріоритетами розвитку банківської сфери.
Ґрунтуючись на результатах проведеного аналітичного дослідження, яке передбачало
знайомлення з роботами вітчизняних та зарубіжних науковців щодо забезпечення фінансової
безпеки банківської сфери та оцінки кадрової безпеки банків, зокрема, було зібрано безліч
ключових загроз кадровій безпеці банків. До загроз, які найбільш суттєво впливають на кадрову
безпеку банків, можна віднести: (1) політична та соціальна нестабільність у країні; (2)
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несприятлива ситуація в національній економіці; (3) незадовільний рівень функціонування
закладів соціальної інфраструктури (освіта, охорона здоров‘я, ЖКГ, громадський транспорт,
зв‘язок, культура, побутове обслуговування); (4) неефективне використання інструментів
відбору та найму на вакантну посаду, професійного навчання; (5) недостатня кваліфікація
персоналу; (6) неефективність функціонування системи мотивації працівників до продуктивної
праці; (7) можливість зловживань службовим становищем адміністративним персоналом банку;
(8) ймовірність розкрадання майна та шахрайства в банках.
Перелічені загрози КБ опишемо множиною змінних. Тоді процес виникнення загроз можна
вважати деякою функцією:
Z. = f(a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8).
(1)
Для спрощення подальшого аналізу перенесемо виявлені загрози в табл. 1 та позначимо їх
відповідними буквеними позначеннями.
Таблиця 1
Загрози КББ
Позначення
Загроза
a1
політична та соціальна нестабільність у країні
a2
несприятлива ситуація в національній економіці (державна фіскальна політика,
споживчий попит на внутрішньому ринку, конкурентоспроможність вітчизняної
продукції на зовнішніх ринках, конкуренція з боку іноземних товаровиробників)
a3
незадовільний рівень функціонування закладів соціальної інфраструктури
a4
неефективне використання інструментів відбору та найму на вакантну посаду,
професійного навчання
a5
недостатня кваліфікація персоналу
a6
неефективність функціонування системи мотивації працівників до продуктивної праці
a7
можливість зловживань службовим становищем адміністративним персоналом банку
a8
ймовірність розкрадання майна та шахрайства в банку
Джерело: складено авторами

Виокремлені загрози належать до лінгвістичних змінних, які застосовуються при розв‘язанні
економічних задач, зокрема, які стосуються прогнозування стану національної економіки та
окремих галузей господарювання [1-3]. Допустимі значення лінгвістичних змінних утворюють
терммножину, або нечітку множину, яка підпорядковується певним обмеженням [4; 5].
Лінгвістичні невизначеності задають через лінгвістичні моделі, які ґрунтуються на теорії
лінгвістичних змінних [6].
У процесі розв‘язання поставленої задачі було застосовано метод [7], який враховує не
тільки кількість залежностей між обмеженнями, а й розрізняє їх типи через надання різної
експертної ваги кожному з них, і вже застосовувався для розв‘язання економічних задач [8].
Шляхом опитування експертів з‘ясуємо взаємні впливи загроз КББ. Взаємні впливи
визначаємо, заповнивши табл. 2, де «1» означає наявність впливу однієї загрози на іншу, а «0» –
її відсутність.
Таблиця 2
Матриця взаємних впливів загроз КББ
a1
a2
0
1
a1
0
0
a2
0
0
a3
0
0
a4
0
0
a5
0
0
a6
0
0
a7
0
0
a8
*Джерело: розраховано авторами

a3
0
1
0
0
0
0
0
0

a4
0
1
0
0
0
0
0
0
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a5
0
0
1
1
0
1
0
0

a6
0
1
0
0
0
0
0
0

a7
0
0
0
1
0
1
0
0

a8
0
0
0
0
0
1
0
0

Отримана матриця дає можливість побудувати орієнтовний граф (рис. 1), у вершинах якого
розміщено елементи підмножини загроз КББ, прямі з‘єднують суміжні пари вершин, для
котрих визначено зв‘язок. Напрямок стрілки вказує на залежність однієї загрози від іншої.
a1

a8
a7

a2

a6

a3

a5

a4

Рис. 1. Граф взаємозв‘язків між загрозами кадровій безпеці банку
Джерело: розроблено авторами
На підставі графа (рис. 1) для кожної із загроз будуємо ієрархічні дерева їх зв‘язків з іншими
загрозами КББ (рис. 2), враховуючи впливи обох типів: прямі та опосередковані (тобто ті, що
переходять через іншу загрозу).
a2

a1

a2

a3

а)

a6

a4
a3

a5

a4

в)

a5

a

a4
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a5

a7

a8

б)
a5

г)

д)

a7

a

a

a

a3

е)

a8

ж)

a

з)

Рис. 2. Графи багаторівневих ієрархічних взаємозв‘язків між загрозами КББ
Джерело: розроблено авторами
Використовуючи графи наведені на рис. 2, будуємо схему взаємозв‘язків між загрозами КББ,
сформувавши при цьому табл. 3, у якій, крім номера графа, наведено напрями прямих впливів
кожної із загроз і шляхи їх залежності від інших.
Отримавши дані (рис. 2 і табл. 3), проведемо розрахунок сумарних вагових значень прямого
та опосередкованого впливів загроз та їхньої інтегральної залежності від інших загроз. Для
цього введемо наступні позначення.
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Нехай kij – кількість впливів (i = 1 – прямих, i = 2 – опосередкованих) чи залежностей (i = 3 –
прямих, i = 4 – опосередкованих) для j-ї загрози (j = 1,…, n); wi – вага i-го типу. Для обчислень
приймемо такі умовні значення для вагових коефіцієнтів в умовних одиницях:
w1 = 10, w2 = 5, w3 = –10, w3 = –5.
Сумарні вагові величини позначимо через Sij.
Отримаємо наступну формулу:
Sij = kijwi(i = 1, 2, 3, 4; j = 1,…, n),
(2)
де n – номер загрози.
Для конкретного графа наведеного на рис. 2, з урахуванням виразу (2) матимемо:
Sij 

4

k
i 1

ij

wi , ( j  1,8).

(3)

Зауважимо, що за відсутності для деякої загрози одного з типів зв‘язків відповідного йому
значення kij у виразі (3) дорівнюватиме нулю. Далі ми визначаємо вагомість загроз SFj, будуємо
ієрархію пріоритетності впливу виокремлених загроз КББ.
Таким чином, у результаті застосування обраного методу ранжування [9, с. 33–41]
синтезовано модель пріоритетності впливу виокремлених загроз КББ, яка може бути
використана для розрахунку альтернативних варіантів їх подолання.
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ГРОШІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ
КІЗИМА М. З., магістр
КОРОЛЬ С. В., канд. екон. наук, доц.; науковий керівник
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Дефініція «гроші» є об‘єктом пильної уваги дослідників економічного середовища.
Виступаючи мірилом вартості усіх товарів (послуг) в обміні, посередником в обміні двох
товарів, засобом збереження вартості та відкладених платежів, загальним втіленням
суспільного багатства, гроші впливають на всі соціально-економічні процеси. Детальний аналіз
дефініції сприяє кращому розумінню сутності, тому вивчення особливостей грошей набуває
особливої актуальності.
Гроші відіграють досить важливу роль у економічному і соціальному розвитку суспільства.
Вони в центрі уваги усіх верств населення і, зокрема, науковців. Гроші мають не лише
конкретну, а й загальну споживчу вартість, тобто здатні задовольняти будь-яку з потреб
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людини, попередньо обмінявшись певними благами. Тому вони стають, по-перше, абсолютним
товаром, який протистоїть на ринку всіх інших товарів, подруге, вони стають мірилом всіх
інших товарів і, по-третє, вони вважаються безпосереднім втіленням багатства.
Гроші пройшли тривалий і складний процес розвитку. В результаті ускладнилася економічна
сутність грошей, підвищилась суспільна роль і урізноманітнилась їх форма. До прикладу, у наш
час широкого розповсюдження набули електронні гроші, до яких належать кредитні та дебети і
карти. Це абсолютно нова форма розрахунків, яка застосовується завдяки впровадженню
комп‘ютерної техніки і новітніх систем зв‘язку [1]. Ще одним способом розрахунків у сфері
електронної комерції є використання криптовалюти. Вона являє собою винагородою системи
блокчейн і генерується приватними особами – майнерами [2]. На сьогодні це найбільш
прогресивні, економічні і зручні носії грошових функцій.
Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій, людство
і сьогодні не має однозначної і остаточної відповіді на питання сутності грошей (табл. 1).
Таблиця 1
Трактування дефініції «гроші»
Автор
Трактування поняття
Ф. Ф. Бутинець
металеві та/або паперові знаки, що є мірою вартості при купівлі-продажу і
виконують роль всезагального еквівалента, тобто виражають вартість всіх
інших товарів і обмінюються на будь-який з них [3, 43]
А. М. Румянцев
особливий товар — всезагальний еквівалент (рівноцінність), форма вартості
всіх інших товарів [4, 409]
К. Маркс
мінова вартість, відмежована від самих товарів та така, що існує поряд з
ними як самостійний товар [5, 87];
Г. Кнапп
умовні одиниці, що мають купівельну спроможність, яка забезпечується
правовими нормами, регулюючими їх використання [6]
Енциклопедія
будь-який засіб, який прийнято використовувати повсюди та є
Американа
універсальним для оплати товарів, послуг або боргів [7, 349]
Н. Г. Менк‘ю
сукупність активів, які регулярно використовуються людьми для придбання
товарів та послуг в інших індивідуумів [8, 72]
Л. Харріс
будь-який товар, який функціонує як засіб обігу, одиниця виміру та засіб
зберігання вартості [9, 75]
А. Г. Грязнова
економічна категорія, в якій проявляється і за участі якої здійснюються
суспільні відносини [10, 267]
Е. Дж. Долан
засіб оплати товарів та послуг, засіб виміру вартості, а також засіб
збереження вартості [11, 8]
Л. К. Царьова
особливий товар, що відрізняється від інших товарів своєю специфікою,
виступаючи як загальний універсальний товар — товар товарів завдяки
своїй здатності обмінюватися на будь-який інший товар [12, 124]
С. В. Король,
ліквідні засоби обігу, що виражають доходи і видатки та виступають
М. З. Кізима
посередником у розрахунково-платіжних операціях шляхом участі у
соціально-економічних процесах
Таким чином, для різних авторів гроші мають різне значення: це особливий товар,
економічна категорія, умовна одиниця, сукупність активів тощо. В дійсності визначити що є
грошима і що ними не є стає надзвичайно складно. Проте враховуючи вищесказане можна
сформулювати нове поняття грошей, яке буде в собі поєднувати специфіку розуміння різними
дослідниками та більш точно характеризувати дане поняття. Отже, гроші – це ліквідні засоби
обігу, що виражають доходи і видатки та виступають посередником у розрахунково-платіжних
операціях шляхом участі у соціально-економічних процесах.
Отже, аналіз дефініції «гроші» показав, що його сутність найповніше виявляється у
функціях. Існування різних підходів до розгляду грошей як загальноекономічної категорії
дозволяє краще зрозуміти специфіку економічних відносин в суспільстві. Наведене вище
означення грошей відображає головну властивість, а саме їх ліквідність та виражає економічні
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відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів. Грошам належить ключова
роль в ринковій економіці, адже вони виступають сполучною ланкою між товаровиробниками,
є об‘єктом грошово-кредитного регулювання економіки промислово розвинутих країн та носієм
позичкового капіталу.
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ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ
АСПЕКТ
КОЛЯДА Т. А., канд. юрид. наук., доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Ще на початку 90-х років в державах-членах Європейського союзу, США, Австралії активно
засновуються спеціалізовані омбудсмени, що сприяють захисту прав підприємців. Однак, на
пострадянському просторі запозичення даного позитивного досвіду почалося лише в останні
кілька років, тому аналіз світового досвіду правового регулювання статусу омбудсменів
набуває особливої актуальності.
Значного поширення набули бізнес-омбудсмени у США оскільки в основі економічного
розвитку покладено розвиток підприємництва та принцип самозайнятості населення.
Основними критеріями спеціалізації бізнес-омбудсменів слугує не тільки наявність у заявника
статусу підприємця а й чисельне коло додаткових критеріїв, таких як : органи, дію
(бездіяльність) яких оскаржує заявник, характер питань, що дозволені для розгляду
омбудсмену, вид діяльності, приналежність до малого чи середнього підприємництва.
За характером контролю, що здійснюється бізнес-омбудсменом виокремлюють бізнесомбудсменів, що здійснюють контроль за органами публічної влади та бізнес-омбудсмени, що
здійснюють контроль в межах одного органу.
До першої групи можна віднести, наприклад, Національного бізнес-омбудсмена в рамках
Американської адміністрації в справах малого бізнесу. Він здійснює підтримку власникам
малого бізнесу у випадках протиправних дій суб‘єктів, що здійснюють нагляд та контроль.
Наприклад, безпідставно повторювані аудиторські перевірки, безпідставні штрафи, погрози з
боку федеральних агентств тощо.
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До другої групи можна віднести бізнес-омбудсменів, що функціонують у США та
компетенція яких розповсюджується на відносини за участю одного органу або підрозділу
одного органу. Так, наприклад омбудсмен при Адміністративному управлінні штату Вісконсин
в рамках програми по сертифікації підприємств малого бізнесу, володільцями яких є жінки.
Аналіз місця бізнес-омбудсменів в системі органів державної влади показує, що вони, як
правило, вбудовані в систему виконавчих органів і відносяться до числа «виконавчих» (рідше
«гібридних») омбудсменів. По-перше, вони призначаються на посаду і звільняються з посади
виконавчими органами. По-друге, їх діяльність забезпечується переважно співробітниками
відомств, при яких вони створені. По-третє, вони підзвітні виконавчим органам і тісно
взаємодіють з ними. Бізнес-омбудсмени в США не тільки вбудовані в систему виконавчих
органів, а й часто здійснюють «внутрішній» контроль, тобто контролюють ті органи, при яких
вони створені. У зв‘язку з цим передбачаються додаткові механізми забезпечення принципу
об‘єктивності їх діяльності і принципу незалежності від органів, при яких вони створюються .
В Україні в грудні 2014 року з метою забезпечення прозорого ведення бізнесу в Україні було
створено Раду бізнес-омбудсмена. Сьогодні Рада бізнес-омбудсмена складається із 30 фахівців
з високою кваліфікацією та досвідом в галузі юриспруденції, стратегічного управління,
менеджменту та аудиту. Очолює Раду бізнес-омбудсмен який має два заступники. З 10 грудня
2014 року цю посаду обіймав Альгірдас Шемента, а наступним з жовтня 2019 року став Марчін
Свенчицький [1].
Не зважаючи на критику деяких науковців, з початку своєї діяльності Радою бізнесомбудсмену було розглянуто 8525 скарг (станом на початок 2021 року) від підприємців та
юридичних осіб щодо дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Більшість скарг стосуються податкових питань та взаємодії з правоохоронними органами [2].
У червні 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 3607 «Про
Установу бізнес-омбудсмена в Україні» у якому визначено організаційні та правові засади
створення і діяльності Установи бізнес-омбудсмена, її завдання, права та повноваження, а
також принципи її взаємовідносин з підприємствами, установами, організаціями (незалежно від
форми власності), фізичними особами - підприємцями та органами державної влади
(включаючи прокуратуру, інші правоохоронні органи), органами місцевого самоврядування,
державними колегіальними органами, цільовими страховими фондами, юридичними особами,
що належать до сфери управління органів державної влади або органів місцевого
самоврядування, з метою усунення випадків недобросовісної поведінки і запобігання таким
випадкам, створення ефективних механізмів сприяння у реалізації гарантій права на свободу
підприємницької діяльності та захисту від неправомірного втручання в господарську
діяльність [3].
Таким чином, Рада бізнес-омбудсмена в Україні є незалежним консультативно-дорадчим
органом, який активно розглядає звернення від бізнесу та допомагає підприємцям припинити
зловживання держслужбовців, закрити десятки незаконних кримінальних справ, отримати
ліцензії та дозволи, а вищезгаданий проект закону, у разі його прийняття стане надзвичайно
корисний для бізнесу, адже сприятиме зменшенню незаконних дій влади по відношенню до
бізнесу.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇЇ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»
КРИВИЦЬКА О. Р., д-р екон. наук, доц.
Національний університет «Острозька академія».
Незалежність суверенної держави за сучасних ринкових умов господарювання насамперед
забезпечується станом її фінансової безпеки. Ведення бойових дій, нестабільність грошової
одиниці, зростання обсягу державного боргу, постійний дефіцит державного бюджету,
нерозвиненість страхового та фондового ринків, недовіра населення до банківських установ,
високий рівень інфляції, політична криза, корупція та високий рівень тінізації економіки і це не
всі фактори з якими стикається економіка України останні 5 років.
Різнобарв‘я видів та форм прояву безпеки залежить від багатьох чинників та факторів. Проте
в умовах політико-економічних криз, посилення глобалізації світової економіки, зростання
значення валютних відносин, розвитку глобального ринку все більшої актуальності набуває
значення безпосередньо фінансової безпеки, яка знаходиться в тісному взаємозв‘язку із
виробничою,
демографічною,
енергетичною,
зовнішньоекономічною,
інвестиційноінноваційною, макроекономічною, продовольчою, соціальною складовими економічної безпеки
держави загалом. Це можна пояснити тим, що жодну функцію держави практично неможливо
виконати без забезпечення фінансової безпеки.
Поняття фінансової безпеки є достатньо широким і викликає різні трактування у вчених.
Тому детальніше розглянемо термін фінансової безпеки з різних точок зору та підходів.
З правової точки зору фінансова безпека – це стан фінансової системи країни, за якого
створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально – економічного розвитку
країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для
збереження цілісності та єдності фінансової системи країни [1].
Багаторічні дискусії щодо тлумачення сутності фінансової безпеки, її характеристик,
варіацій, можливостей прояву та складових і досі не полишають осторонь сучасну наукову
спільноту (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення сутності «фінансової безпеки» з наукової точки зору
Автор
Визначення « фінансової безпеки»
Барановський О.І. - Рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, підприємства,
регіону держави, суспільства, міждержавних утворень фінансовими ресурсами,
достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов‘язань [2]
Сухоруков А.І.,
- Захищеність інтересів держави у фінансові сфері, або такий стан бюджетної,
Ладюк О.Д.
податкової та грошово-кредитної систем, який гарантує здатність держави
ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально
використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення соціальноекономічного розвитку та обслуговування фінансових зобов‘язань[3]
Мочерний С.
- Надійна захищеність фінансової системи країни від внутрішніх та зовнішніх
загроз, що перешкоджають ефективному використанню її фінансових ресурсів в
інтересах окремої людини, трудового колективу і суспільства [4]
Юрій С.,
- Захищеність фінансових інтересів суб‘єктів господарювання на усіх рівнях
Федосов В.
фінансових відносин [5]
Гордієнко С.,
- Специфічний вид суспільно-економічних відносин, які виникають між державою
Калач Г.
та суб‘єктами соціально-економічних відносин щодо забезпечення оптимального
стану фінансової системи держави та захисту її національних інтересів в умовах
функціонування глобальної фінансової системи [6]
Кульпінський С. - Комплекс дій для досягнення, а саме здійснення цілеспрямованого комплексу
заходів щодо фіскальної та монетарної політик з метою досягнення стабільності
фінансової системи та створення сприятливого інвестиційного клімату [7]
Єрмощенко М.М. - Стан фінансово-кредитної сфери, який характеризується збалансованістю і якістю
системної сукупності фінансових інтересів, достатністю обсягів фінансових
ресурсів для всіх суб‘єктів господарювання і населення в цілому, що забезпечує
ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний
розвиток [8]
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Зважаючи на різноплановість підходів та акцентів, всесторонність поглядів та тлумачень,
якими характеризується сутність фінансової безпеки можна відзначити одну, спільну для всіх
науковців, думку про те, що фінансова безпека це насамперед захищеність фінансових інтересів
в розрізі таких секторів, як бюджетний, банківський, борговий, валютний, грошово-кредитний
та небанківський фінансовий сектор.
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ЛИТОВЧЕНКО О. Ю., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Функціонування суб‘єктів господарювання на сучасному етапі розвитку ускладнене
багатьма специфічними обставинами: вони діють у постійно мінливих умовах, які
характеризуються кризовими проявами в політичних, економічних і суспільних відносинах;
підприємства мають низький горизонт планування через невизначеність розвитку подій та
форс-мажорні обставини, що збільшує фактор невизначеності розвитку; на більшості з
підприємств відсутня дієва системи ідентифікації та нейтралізації факторів кризи, що
обумовлює проблеми виробничого і невиробничого характеру. Означене характерно для будьякого підприємства, незалежно від його розмірів, обсягів діяльності чи інших факторів, а коли
йдеться про велике підприємство, з широким колом ділових зв‘язків, то ситуація ще й значно
ускладнюється. В таких умовах питання побудови дієвої системи антикризового фінансового
управління на підприємствах набуває першочергового значення.
Антикризове фінансове управління являє собою систему принципів і методів розробки і
реалізації комплексу спеціальних управлінських рішень, спрямованих на попередження та
подолання фінансових криз підприємства, а також мінімізацію їх негативних фінансових
наслідків. Особливістю цього управління в порівнянні з іншими функціональними видами
управління підприємством є те, що в силу кризових умов прийняття управлінських рішень
часто здійснюється в умовах зниження керованості підприємством, дефіциту часу, високого
ступеня невизначеності, конфліктності інтересів різних груп працівників.
Система антикризового фінансового управління спроможна забезпечити життєздатність,
стійкість і рівновагу підприємства, формує фінансову стабільність, направлену на досягнення
стратегічних цілей та сформованих фінансових інтересів, реалізується на основі антикризової
політики за допомогою спеціальних методів фінансового управління підприємством.
Системоутворюючими елементами при цьому виступають: мета та завдання; принципи та
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функції; суб‘єкти та об‘єкти; механізми та процеси; елементи забезпечення; фінансові
інструменти.
Оскільки антикризове фінансове управління вбудовано в якості функціональної складової в
систему фінансового менеджменту та антикризового управління, тому багато в чому спирається
на теоретичні здобутки в цієї області. Водночас, з практичної точки зору, вбачається
позитивний ефект від інтеграції антикризового фінансового управління в загальну
організаційну управлінську структуру підприємства, адже це дозволяє знизити загальний рівень
управлінських витрат, забезпечити координацію і регулювання дій системи антикризового
фінансового управління з іншими керуючими підсистемами підприємства і підвищити
ефективність контролю за реалізацією стратегічних рішень.
Головною метою антикризового фінансового управління є відновлення фінансової рівноваги
та мінімізація розмірів зниження його ринкової вартості. В процесі реалізації своєї головної
мети антикризове фінансове управління підприємством спрямоване на вирішення таких
основних завдань: своєчасне діагностування передкризового фінансового стану підприємства і
прийняття необхідних превентивних заходів щодо попередження фінансової кризи; усунення
неплатоспроможності підприємства; відновлення фінансової стійкості підприємства;
запобігання банкрутства і ліквідації підприємства; мінімізація негативних наслідків фінансової
кризи підприємства [1, с. 125].
Як і будь-яке інше, антикризове фінансове управління має здійснюватися за певними
правилами, тобто принципами, які є основою організації системи антикризового фінансового
управління підприємством: постійна готовність до реагування з боку фінансових менеджерів на
можливі порушення фінансової рівноваги підприємства на будь-якому етапі його економічного
розвитку; превентивність дій, що забезпечується ранньою діагностикою передкризового
фінансового стану підприємства і своєчасним використанням можливостей нейтралізації
фінансової кризи; терміновості реагування на прояви фінансової кризи; адекватності
реагування на кризові явища «включенням» окремих механізмів нейтралізації загрози виходячи
з її реального рівня; комплексності прийнятих рішень, виходячи з комплексного характеру
генеруючих чинників фінансової кризи, її джерел, а відповідно і за форм прояву негативних
явищ; альтернативності дій, тобто прийняття антикризових фінансових рішень на основі
розгляду максимально можливого числа їх альтернативних проектів з визначенням рівня їх
результативності і оцінкою витрат; адаптивності управління, що передбачає високий рівень
гнучкості антикризового фінансового управління, його швидкої адаптації до мінливих умов
зовнішнього і внутрішнього фінансового середовища; пріоритетності використання внутрішніх
ресурсів задля уникнення втрати керованості і зниження зовнішнього контролю над своєю
фінансовою діяльністю; оптимальності зовнішньої санації, що передбачає застосування для
зовнішніх санаторів певних критеріїв відбору, а саме: збереження управління підприємством
його початковими засновниками, мінімізація втрати ринкової вартості підприємства та інші;
ефективності, що забезпечується зіставленням ефекту антикризового фінансового управління і
фінансових ресурсів, пов‘язаних з реалізацією його заходів.
До суб‘єктів слід антикризового фінансового управління відносять фінансового менеджера,
керівника підприємства, керуючого санацією, арбітражного керуючого, ліквідатора тощо, а до
об‘єктів – активи, капітал, фінансові результати, фінансові потоки, вартість підприємства,
сукупність фінансово-економічних ризиків, що виникають в процесі його функціонування,
внутрішні та зовнішні фінансові відносини підприємства, що відповідає економічному змісту
досліджуваної категорії. Зазвичай на підприємстві створюється спеціальна група
висококваліфікованих менеджерів, яка наділена особливими повноваженнями в прийнятті та
реалізації управлінських рішень, а також відповідними фінансовими ресурсами.
Механізм антикризового фінансового управління включає такі структурні елементи
як:діагностування рівня розвитку фінансової кризи; розробки та реалізації антикризової
фінансової політики; розробки та реалізації антикризової фінансової стратегії; оцінки та
контролю реалізації антикризової фінансової політики та стратегії.
Процес антикризового фінансового управління реалізується за такими основними етапами:
здійснення постійного моніторингу фінансового стану з метою раннього виявлення симптомів
фінансової кризи, який організовується в рамках загального моніторингу фінансової діяльності
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з метою виявлення ранніх ознак можливої фінансової кризи; розробка системи профілактичних
заходів щодо запобігання фінансовій кризі при діагностуванні передкризового фінансового
стану, що носить переважно превентивну спрямованість; ідентифікація параметрів фінансової
кризи на основі класифікації фінансових криз за результатами моніторингу показників індикаторів кризового розвитку; дослідження факторів, що зумовили виникнення фінансової
кризи підприємства і генеруючих загрозу його подальшого поглиблення; оцінка потенційних
фінансових можливостей підприємства щодо подолання фінансової кризи; розробка і реалізація
комплексної програми виведення підприємства з фінансової кризи; контроль реалізації
програми виведення підприємства з фінансової кризи, що здійснюється в системі оперативного
фінансового контролінгу; розробка та реалізація заходів щодо усунення підприємством
негативних наслідків фінансової кризи, що носить індивідуальний характер і спрямована на
подальшу стабілізацію якісних структурних перетворень його фінансової діяльності.
Залежно від стану об‘єкта управління, можна виділити наступні види антикризового
фінансового управління: попереджувальне управління – складається з етапу сканування
внутрішнього та зовнішнього середовища (визначення передумов виникнення кризи і причин,
що спричиняють її, попереднє прогнозування динаміки розвитку ситуації) та етапу реалізації
попереджувальної програми (забезпечення нейтралізації загрози кризи, оперативне корегування
існуючої тактики і стратегії розвитку); кризове управління – складається з діагностики
(виявлення реального стану підприємства і можливих загроз, розроблення термінових
пропозицій і рекомендацій), визначення і формування цілей і завдань (виявлення
кризоутворюючих факторів, їх кількісна оцінка, підготовка базових матеріалів для розроблення
антикризової програми), розроблення та реалізації програми антикризового управління;
післякризове управління – передбачає оцінку післякризового стану (визначення наявного
ресурсно-матеріального,
інтелектуально-кваліфікаційного потенціалу підприємства,
тривалості процесу розвитку), планування діяльності (формування місії підприємства, цілей і
завдань, розроблення стратегій, програм і заходів щодо їх досягнення з урахуванням наявних
ресурсів для функціонування) та реалізацію бізнес-проекту післякризового становлення і
розвитку підприємства.
Існує три варіанти управління підприємством в кризовому стані: активне – для якого
характерною є початкова реакція на оперативні заходи, коли підприємство ще не підготовлене
до незвичних стратегічних загроз, але замість того, щоб застосовувати послідовний ряд
відповідних заходів, воно аналізує дані, обирає і здійснює комбінації контрзаходів, які
видаються оптимальними; реактивне – в основі якого лежить припущення, що труднощі можна
здолати звичними, хоча і радикальними оперативними контрзаходами; інтерактивне − застосовується прогнозування, яке доповнюється вивченням зовнішнього середовища для
виявлення можливих змін [2, c. 82-84].
Основними елементами підсистеми забезпечення в системі антикризового фінансового
управління підприємством є: кадрове (передбачає відповідність освітньо-кваліфікаційних
якостей працівників займаній посаді), організаційне (передбачає створення структури, що
забезпечує виконання функцій та завдань антикризового фінансового управління
підприємством, яка, в залежності від особливостей бізнесу, може бути як власним підрозділом,
так і притягненим на договірній основі);. інформаційно-аналітичне (забезпечує на основі
моніторингу інформаційно-аналітичною і прогнозною інформацією щодо фінансового стану
підприємства, кількісних значень його індикаторів, наявності або потенційності ризиків і
загроз, фінансових інтересів і стану їхньої реалізації, здійснення аналізу, планування і
вироблення ефективних управлінських рішень стосовно забезпечення належного рівня
ефективності діяльності підприємства); методичне забезпечення системи антикризового
фінансового управління підприємством.
Інструментарій, який використовується для забезпечення ефективного виконання системою
антикризового фінансового управління поставлені перед нею функцій, можна розділити на дві
групи: фінансові методи – це способи впливу фінансових відносин на господарський процес
(методи фінансового обліку, фінансового планування, прогнозування, фінансового аналізу,
фінансового контролю, кредитування, страхування, фінансових розрахунків, оренди, лізингу,
факторингу, трастових операцій, управління прибутком, витратами, капіталом тощо); фінансові
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важелі (набір фінансових показників, за допомогою яких керуюча система може впливати на
господарську діяльність організації: прибуток, доход, фінансові санкції, дивіденди, ціна,
фінансове стимулювання, заробітна плата та інші).
Таким чином, система антикризового фінансового управління підприємством передбачає
комплексне поєднання всіх системоутворюючих елементів управлінськими структурами
відповідно до поставлених цілей та завдань функціонування підприємства для досягнення
необхідного стану захищеності фінансових інтересів суб‘єкта господарювання від об‘єктивно
існуючих та потенційних факторів кризи.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
ЛЕЛЮК Н. Є., канд. екон. наук, доц.
РОДЧЕНКО С. С., канд. екон. наук,
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Банківська система держави – визначальна ланка економічної системи країни, що поєднує
всі галузі економіки, різні верстви населення, приватний та державний сектори. Низький
рівень доходів населення, розвиток інформаційних технологій та використання значних сум
грошових коштів комерційними банками створили основу для розвитку банківського
шахрайства. Банківське шахрайство – це приховуваний процес систематичного ураження
фінансової безпеки банку, який призводить до фінансових збитків, втрати довіри та репутації
серед клієнтів, а в окремих випадках може стати причиною банкрутства банківської установи.
Шахрайство у банківській сфері вирізняється широким спектром проявів і пов‘язане із
виникненням загроз, ризиків, небезпек як для банківської установи, так і для її клієнтів.
Упродовж 2015-2019 рр. більшість банківських установ з різних країн світу повідомили про
збільшення випадків шахрайства та розширення типології шахрайських дій [1, с. 6].
Поширення банківського шахрайства підриває авторитет банківських установ, як
фінансових посередників, що гарантують збереження та накопичення коштів клієнтів:
населення, держави та суб‘єктів господарювання. У сучасному світі способи вчинення
шахрайства змінюються. Інформаційні технології змінюють життя сучасної людини.
Банківська сфера не є виключенням. На сьогодні понад чверть банківських продуктів і послуг
надається через цифрові канали. Поширення інформаційних технологій у банківській сфері
має як позитивні (скорочення відділень банків, спрощення банківських операцій), так і
негативні наслідки (поширення шахрайських дій).
Специфікою банківського шахрайства є те, що дії зловмисників можуть бути спрямовані як
на саму фінансову установу, так і на його клієнтів або ж партнерів. З огляду на це
комерційний банк може виступати жертвою шахрайських дій або ж лише інструментом у
руках зловмисників. Часто-густо зловмисниками виступають співробітники банку. Тому
доцільно розрізняти зовнішнє та внутрішнє банківське шахрайство.
Банківське шахрайство – це не ситуативний акт, а ретельно спланована та організована
діяльність з чіткою метою отримати матеріальну вигоду. Фінансове шахрайство
характеризується визначенням мети, повторенням дій, послідовністю здійснення та
відтермінування прояву тощо. Такі характеристики дозволяють розглядати це явище як таке,
що має яскраво виражений цикл з чіткими стадіями: задум та підготовка здійснення
шахрайських дій, здійснення маніпуляцій, що спрямовані на організацію заволодіння
фінансовими та грошовими коштами, шахрайське заволодіння грошовими коштами, укриття
слідів та приховування наслідків банківського фінансового шахрайства, створення виду
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добросовісності набуття грошових коштів, тобто легалізація грошових коштів, відкрите
використання грошових коштів, набутих в результаті банківського шахрайства.
У здійсненні банківського шахрайства може бути залучене широке коло осіб. Окрім того,
вони можуть бути як свідомими учасниками шахрайських дій, так особами, які не
усвідомлювали своєї ролі у вчинені шахрайства, тобто тими, якими скористалися шахраї.
Шахраї під час фінансових шахрайств намагаються не пов‘язувати себе безпосередньо із
грошима, які вилучені. На першому етапі грошові кошти спрямовуються на проміжних людей.
Лише пізніше, після легалізації, гроші, отримані за допомогою шахрайських дій, надходять
безпосередньо до шахрая.
Фінансові наслідки виникають у ошуканої особи внаслідок втрати коштів. У цьому
контексті шахраї намагаються вплинути на ошукану особу щоб вона не усвідомлювала
вчинення шахрайства і не змогла проінформувати інших осіб. Сліди фінансового шахрайства
залишаються в комерційному банку у вигляді матеріальних та / або нематеріальних засобів. З
метою приховування здійсненого шахрайства шахраї використовують методи приховування
або знищення доказів, що підтверджують зв‘язок конкретної особи із даною операцією.
Рівень відшкодування збитків від шахрайських дій є досить низьким – менше 25 %
викрадених коштів клієнтів вдається повернути. Тому основну роль при виявленні
шахрайських дій у банківських установах відіграють самі клієнти. Так, 89 % шахрайських дій
виявлено завдяки повідомленням клієнтів.
Фінансове шахрайство накладає свій відбиток на роботу банківської установи, що пов‘язано
із виникненням загроз, ризиків, небезпек тощо. Для банківських установ фінансове
шахрайство має низку негативних наслідків, зокрема: порушення операційної діяльності,
прямі фінансові збитки, накладення санкцій, сплата штрафів, а за умови повторення – втрата
банківських ліцензій і банкрутство. Проте вказаний перелік вказує тільки фінансові втрати, а
реальна ціна фінансового шахрайства для банку є значно вищою. Так банк, що задіяний у
фінансовому шахрайстві втрачає довіру клієнтів та репутацію, зменшується мотивація
співробітників банку, партнери переривають комерційних відносин, а, як наслідок, банк
втрачає частку банківського ринку та перспективи. І це лише частина «не грошових» наслідків
фінансових шахрайств комерційного банку.
Україна займає одне з перших місць серед поширення шахрайських дій у банківській сфері
та потрапляє в п‘ятірку країн, де банківські платіжні операції є незахищеними. Зазначимо, що
19 % операцій, які підозрювалися в шахрайстві, виявились дійсно шахрайськими. Це показник
перевищує обсяги шахрайств в інших країнах [2].
Щороку зростає частка продуктів і послуг, що реалізуються банками через цифрові канали.
Банківські платіжні системи, які мають слабкий захист, можуть втрачати клієнтів, оскільки
вони можуть стати об‘єктами шахрайства. Залучення широких верств населення до здійснення
безготівкових операцій та можливість отримання збитків серед них перетворює банківське
шахрайство не тільки у проблему банків, але у соціальну проблему. Цю проблему потрібно
вирішувати комплексно із залученням держави, населення, банків, інвесторів.
Найбільша частка банківських шахрайських операцій, які було здійснено за допомогою
методів соціальної інженерії (41 %), реалізувались із використанням фітингу та прекстингу.
Сутність таких шахрайських дій полягає у виманюванні даних платіжних карток у клієнтів та
отриманні доступу до рахунків та викрадені коштів. Жертвами соціальної інженерії, зазвичай,
стають люди пенсійного віку (від 55 і старші) – 15 % та особи середнього віку (35-44) –
13 % [3, с. 105].
Найбільша кількість випадків банківського платіжного шахрайства в Україні здійснювались
з використанням методів соціальної інженерії реалізуються в середовищі Card-Not-Present
(операції без наявності картки та фізичної присутності користувача). Це можна пояснити тим,
що зловмисники отримують дані банківської картки та ідентифікаційні дані клієнта.
Популярність соціальної інженерії пояснюється й тим, що даний спосіб шахрайства є досить
простим у здійсненні. Не дивлячись на те, що банківські співробітники попереджають клієнтів
не поширювати інформацію по банківській картці через телефон, проте шахраї мають досить
багато способів впливу на жертву. Отже, найбільш слабким методом у платіжних системах є
сам клієнт. Тут банківські установи є безсилими. Тому для даного випадку шахрайства
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необхідно використовувати сукупність засобів, які ґрунтуються на методах інтелектуального
аналізу та інформаційних технологій.
Банківське шахрайство має негативні наслідки для стабільності фінансової системи
держави в цілому. Негативний вплив проявляється в уповільненні поширення безготівкових
розрахунків, поширенні недовіри населення до банків, тінізації фінансових операцій.
Key words: фінансове шахрайство, банківське шахрайство, соціальна інженерія,
маніпуляція, наслідки.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
МІСЬКОВ В. С., магістр,
Національний університет «Острозька академія»
У ринкових умовах господарювання страховики через реалізацію механізму страхування
мобілізують значний страховий капітал, який є важливим ресурсом, що може бути
представлений на фінансовому ринку країни.
Саме страховий захист, сприяє соціально-економічній стабільності в суспільстві та
зниженню навантаження на витратну частину бюджетів різних рівнів, дозволяє оптимізувати
діяльність суб‘єктів економіки за рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів, а також
накопичувати фінансові ресурси для інвестування їх в економіку країни.
Без рoзвиненoгo стрaхoвoгo ринку немoжливo зaбезпечити пoступaльний сoціaльнoекoнoмічний рoзвитoк держaви, безпечне функціoнувaння суб‘єктiв гoспoдaрювaння,
підвищення дoбрoбуту нaселення, убезпечення рiзних сфер йoгo життєдіяльнoсті.
Нинішня вaжкa екoнoмічнa ситуaція не дaє мoжливoсті держaві в пoвнoму oбсязі
зaдoвoльняти пoтреби грoмaдян у медичнoму oбслугoвувaнні, відшкoдувaнні фінaнсoвих
витрaт при трaвмaтизмі нa вирoбництві чи втрaті прaцездaтнoсті, тa вирішувaти інші сoціaльні
питaння.
Слід зазначити, що універсaльним інструментoм для вирішення бaгaтьoх сoціaльних зaвдaнь
може стати стрaхувaння життя. Нaсaмперед, це мaтеріaльне зaбезпечення oсoби після
дoсягнення пенсійнoгo віку чи у випaдку втрaти дієздaтнoсті через нещaсний випaдoк. Нa
Зaхoді виплaти зa дoвгoстрoкoвими дoгoвoрaми стрaхувaння склaдaють oснoву дoхoду
грoмaдян пенсійнoгo віку.
Тенденції та закономірності розвитку страхування життя в Україні відображено в табл. 1
Відповідно до даних табл. 1 можемо зазначити що в Україні спостерігається позитивна
динаміка щодо зростання як страхових платежів по страхуванню життя, так і страхових виплат
за період з 2017 по 2020 роки. Якщо у 2017 році населення України на страхові платежі
спрямували 2913,7 млн.грн., то у 2018 році ця сума збільшилась на 1 млн.грн. У 2019 році
порівняно з 2018 р. та у 2020 р. порівняно з 2019 р. обсяг страхових платежів зберігав
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тенденцію до зростання проте абсолютні значення їх приростів з кожним роком ставали
меншими.
Таблиця 1
Основні показники розвитку страхування життя в Україні за 2017-2020 роки*
Показники
2017
2018
2019
2020
Страхові платежі, млн.грн.
2913,7
3906,1
4623,9
5017,1
в тому числі від фізичних осіб,
2813,1
3792,9
4490,8
4852,2
млн.грн.
Страхові виплати, млн.грн.
532,5
661,7
527,6
607,6
в тому числі фізичним особам,
499,9
616,5
504,9
584,3
млн.грн.
Рівень виплат, %
18,3
16,9
11,4
12,1
* складено автором за даними [1;2].
Таку тенденцію, з одного боку, не можна вважати негативною, оскільки все одно
спостерігається стабільна динаміка. Саме така закономірність є свідченням того, що все більша
кількість населення приймають рішення про укладання договору страхування життя (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості страхових виплат та укладених договорів зі страхування життя в
Україні за 2017-2020 рр.
Графік кількості договорів зі страхування життя, укладених протягом року, носить досить
втішну динаміку. Фактично за чотири останні роки кількість договорів зросла більше ніж в
чотири рази. Якщо у 2017 році було укладено 1424 тисяч договорів страхування життя, то у
2020 році цей показник перевищив рубіж п‘яти мільйонів договорів.
За даними табл. 1 можна відмітити ще одну тенденцію, яка є позитивною характеристикою
розвитку страхування життя в Україні. Так на ринку страхування життя, хоча і не значне, але
все-таки зростання обсягів виплачених страхових сум.
Страхові виплати протягом досліджуваного періоду становили більше як пів мільйона
щороку. Звичайно, це незначні суми в порівнянні з обсягом сплачених страхових платежів, про
те, зважаючи на специфіку страхування життя – його довгостроковий період, можна
прогнозувати, що з кожним наступним роком все більшою буде кількість договорів, термін
реалізації яких завершився. А це буде підставою для виплати страхових сум. Тому, зменшення
такого показника як рівень виплат (табл.1) є результатом того що темп приросту страхових
платежів є більшим за темп приросту страхових виплат, що можна вважати свідченням все
більшої популяризації цього накопичувального виду страхування серед населення.
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ПАРТИЦИПАТОРНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВСТАНОВЛЕННЯ
ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН
МОМОТ Т. В., д-р екон. наук, проф.
САВЕНКО К. С., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Територіальної громади, органи виконавчої влади багатьох міст країни підтримують
ініціативу активної участі громадян в життєдіяльності міста. Створення дієвих інструментів
співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста на сьогодні є
необхідною передумовою подальшого як культурного, соціального розвитку міста так і
покращенню житлово-комунального стану адміністративно-територіальної одиниці.
Безпосередня участь громадян відображається на вдосконаленні муніципального управління
шляхом демократизації процесів прийняття рішень. Процесу партиципаторного бюджетування
(Participatory budgeting (PB)) або бюджетуванню за участю, що включає питання аналізу
тенденцій активності громадян, розробки стратегії та механізмів їх взаємодії з місцевими
органами влади, дослідженням процесів розробки та підготовки проєктів, принципів
визначення пріоритетів при розподілі витрат бюджету участі, принципів та порядку розгляду і
підтримки пропозицій на етапі відбору проектів, визначення виконавців для реалізації проекту
приділяли значну увагу такі фахівці, як Дж. Аллегретті, Р. Кабанс, Д. Длугош, В. Кебловский,
Л. Приковський, А. Рюш Мішель, М. Вагнер [1], Б. Голдфренк [2], Р. Трикозко [3], Б. Вамплер
[Wampler] та інші.
Вдалим світовим досвідом щодо залучення громадян до бюджетного процесу є
запровадження партиципаторного (бюджету участі, громадського бюджету), головною метою
якого є реалізація ідей громадян - споживачів послуг, що надаються органами місцевого
самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів в напрямку проведення як соціальних,
культурно-мистецьких, спортивних заходів, так покращення благоустрою території міста,
вирішенню житлово-комунальних питань. Громадський бюджет доцільно розглядати як процес
дискусії та прийняття рішень, що здійснюється на демократичній основі, де кожен мешканець
територіально-адміністративної одиниці країни вирішує, в який спосіб витрачати частину
міського бюджету. Найчастіше такий бюджет складається шляхом використання таких
механізмів, як визначення пріоритетів розподілу місцевих видатків самими членами громади,
вибір бюджетних делегатів – репрезентантів місцевих громад, технічна підтримка з боку
виконавчих органів місцевої влади, місцеві та регіональні збори з метою обговорення та
голосування пріоритетних видатків, а потім здійснення проєктів, що мають безпосередній
вплив на якість життя мешканців.
Запровадження громадського бюджету в Україні почалося, починаючи з 2015 року. На
сьогодні ідею втілюють такі міста як Київ, Львів, Дніпро, Полтава, Чернівці, Черкаси, Рівне,
Тернопіль та інші. Громадський бюджет є відносно новим явищем у демократичній практиці
міст, але ж встиг зарекомендувати себе як ефективний інструмент взаємодії органів місцевого
самоврядування з громадою.
Громадський бюджет забезпечує зміцнення громади шляхом надання її членам можливості
обговорення основних проблем та прийняття спільних виважених рішень. Кожен мешканець
має можливість подати власну пропозицію щодо фінансування за рахунок коштів громадського
бюджету та шляхом голосування вирішити, яка з поданих пропозицій найкраща та має бути
впроваджена.
312

Громадський бюджет передбачає активне залучення громадян, підвищення громадянської
освіти, відчуття причетності до творення майбутнього свого міста та місцевий патріотизм,
подолання бар‘єрів у спілкуванні між мешканцями та органами влади, прозорий спосіб ведення
діалогу з громадянами, підвищення рівня прозорості прийняття рішень, розвиток
громадянського суспільства в цілому.
Так, з метою створення сприятливих умов для участі мешканців міста Харкова у стабільному
розвитку міста, рішенням 14 сесії 7 скликання Харківської міської ради затверджена Міська
цільова програма «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки.
Метою Програми є налагодження ефективного системного діалогу органів місцевого
самоврядування міста з його мешканцями, широке залучення громадськості до питань
визначення напрямків використання бюджетних коштів для задоволення потреб мешканців
міста Харкова.
Програма встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Харківської міської
ради та мешканців міста Харкова щодо реалізації за рахунок коштів бюджету міста Харкова
проєктів, ініційованих та обраних населенням міста. Програма створить інструменти для
залучення мешканців міста до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню демократичних
процесів обговорення питань загального значення та спільного з громадою прийняття рішень,
подальшому розвитку міста та зміцненню довіри громадян до влади.
Програмою передбачено спрямування коштів громадського бюджету міста Харкова на
інноваційні проєкти, що передбачають розвиток міської інфраструктури з використанням
сучасних підходів і технологій. Головною умовою конкурсу є оригінальність проєкту, а саме
відсутність дублювання запланованих розпорядниками коштів заходів, які передбачені
діючими затвердженими міською радою програмами.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством України. За період 2019-2020 роки на
виконання 80 проєктів-переможців, що реалізовувалися в рамках міської програми
«Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» витрачено 47,6 млн гривень, з них 24
проєкта на загальну суму 13,0 млн гривень (27,2%) спрямовані на вирішення проблемних
питань житлово-комунального господарства, такі як: впровадження заходів щодо роздільного
збору сміття, переробки листя у біологічне добриво, енергозбереження, розробка для ОСББ
мобільного додатку та web-версії, встановлення диспенсерів з пакетами для прибирання за
собаками та інше.
Кошти громадського бюджету розподіляються за категоріями проєктів:
- проєкти, що подаються авторами – фізичними особами, на які виділяється 60% загального
обсягу громадського бюджету;
- проєкти, що подаються авторами – громадськими організаціями, на які виділяється 40%
загального обсягу громадського бюджету.
Суми коштів, цілі та напрямки використання щодо кожного проєкту-переможця
визначаються кошторисом витрат на виконання Програми на відповідний рік після офіційного
оприлюднення результатів голосування та визначення переможців.
Головним розпорядником коштів за проектами є один з виконавчих органів Харківської
міської ради, якому надаються відповідні бюджетні повноваження рішенням про бюджет міста
Харкова на відповідний рік.
Відповідний головний розпорядник бюджетних коштів є відповідальним за виконання
певного проєкту, забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом
усього строку реалізації проєкту та звітує про його впровадження.
Окремо визначається головний розпорядник та сума коштів на забезпечення інформаційної
кампанії та супроводжувальні послуги, що включає в себе інформаційне забезпечення, рекламні
послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги, оброблення даних, функціонування
інформаційного порталу тощо.
Очікуваними результатами виконання Програми є:
 створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради
та мешканців міста в питаннях розподілу бюджетних коштів;
 залучення мешканців до процесу прийняття рішень;
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 формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 налагодження діалогу між громадськістю та посадовцями;
 вирішення суспільно важливих та нагальних проблем територіальної громади;
 ознайомлення територіальної громади з поняттям громадського бюджету;
 підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям
міста можливості впливу на бюджетну політику;
 впровадження інноваційних проектів, здатних підняти місто та міську інфраструктуру на
якісно новий рівень розвитку.
Якщо для міста Харків громадський бюджет це нова практика і старт програми відбудеться у
2018 році, то такі міста як Київ, Львів, Дніпро, Полтава, Чернівці, Черкаси, Рівне, Тернопіль,
вже мають подібний досвід вже декілька років, який варто було проаналізувати. У той же час
світовий досвід налічує багато десятирічь та має свої особливості [4].
Таким чином, за результатами дослідження можна стверджувати, що партиципаторний
бюджет є безперечно кроком до демократизації бюджетного процесу, шансом реально
вплинути на розподіл коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення
життєзабезпечення міста та/або голосування за них шляхом забезпечення ефективного
системного діалогу органів місцевого самоврядування міста з його мешканцями, зміцнення
громадськості шляхом надання її членам можливості обговорення основних проблем та
прийняття спільних виважених рішень з питань визначення напрямків використання
бюджетних коштів для задоволення потреб мешканців міста з метою підвищення громадської
активності та встановлення належного партнерства з органами влади.
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ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
НОВОСЬОЛОВА О. С., канд. екон. наук, доц.
ФОМІН О. С., студент
Херсонський національний технічний університет
Оцінка прояву конкуренції на ринку банківських послуг необхідна для обґрунтування
управлінських рішень і практичних дій з регулювання процесів конкуренції, розвитку
конкурентних переваг, розробки методів стратегічного управління конкурентоспроможністю
банків.
До основних підходів оцінки конкуренції належать такі підходи, засновані на вимірюванні
концентрації ринку, й ті, які засновані на моделюванні оцінки інтенсивності конкуренції
(побудова структурних і неструктурних моделей).
Для оцінки концентрації банківської системи України пропонуємо використовувати такі
показники: індекс Херфіндаля-Хіршмана, показники концентрації та коефіцієнт Джинні.
Для визначення рівня концентрації банківського сектору України проаналізуємо значення
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індекса Херфіндаля-Хіршмана (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка індекса Херфіндаля-Хіршмана для банківського сектору України у 20172019 роки [1]
Індекс Херфіндаля-Хіршмана може набувати значень від 0 до 10 000 (до 1 000 – ринок є
слабко концентрованим).
Таким чином, рівень концентрації загальних та чистих активів поступово зростав, а рівень
концентрації депозитів фізичних осіб банків у 2019 році дещо зменшився, проте значення
індексу HHI для чистих активів свідчить про є слабку концентрованість банківського ринку.
За даними НБУ у IV кварталі 2019 року концентрація в секторі посилилася – частка двадцяти
найбільших банків у чистих активах зросла на 0,8 в. п. до 92,2%, що є найвищим значенням за
останніх 10 років.
Показники концентрації не вимагають великого набору даних. І на практиці частіше
використовуються такі коефіцієнт концентрації: ринкові частки п‘яти (CR5), десяти (CR10) і
двадцяти (CR20) провідних банків. У таблиці 1 наведено результати розрахунку зазначених
коефіцієнтів концентрації у 2017-2019 роках.
Таблиця 1
Рівень концентрації ринку банківських послуг при різній кількості банківських установ України
за 2017–2019 роки, % [1]
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Показник
CR5 CR10 CR20 CR5 CR10 CR20 CR5 CR10 CR20
Чисті активи
60,3
76,4
90,7
60,5
77,3
91,0
61,4
78,8
92,2
Зобов‘язання
60,3
76,5
89,8
61,2
77,6
90,8
62,8
80,1
92,2
Власний капітал
55,5
72,0
87,5
52,4
71,3
90,6
52,6
72,2
87,0
Депозити
60,0
77,7
90,5
60,2
79,5
90,8
61,6
80,7
93,0
Кредити
44,9
67,8
88,3
48,0
69,7
89,2
47,4
72,6
90,5
Щодо значення індексів концентрації CR5 та CR10, то якщо частка п‘яти (або десяти)
найбільших вітчизняних банків на ринку банківських послуг складає менше 40%, то такий
ринок характеризується низькою концентрацією та наявністю вільної конкуренції; якщо від
40% до 60%, то – середньою концентрацією і монополістичним видом конкуренції; якщо від
61% до 80%, то – високою концентрацією та олігополістичною конкуренцією; якщо більше
80%, то ринок банківських послуг характеризується дуже високою концентрацією та вказує на
наявність монополії.
Коефіцієнт Джині - це показник нерівності розподілу деякої величини, що приймає значення
між 0 і 1, де 0 означає абсолютну рівність (величина приймає лише одне значення), а 1 позначає
повну нерівність.
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Значення коефіцієнта Джині для банківського сектору України наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта Джині для банківського сектору України у 2017-2019 роки [1]
Якщо коефіцієнт дорівнює нулю, це означає стан абсолютної рівності, а якщо одиниці абсолютної нерівності. Чим вище значення коефіцієнту, тобто чим ближче він наближається до
одиниці, тим більша диференціація в розподілі доходів між окремими банками.
Отже, за результатами проведеного аналізу варто констатувати, що протягом
досліджуваного періоду (2017–2019 років) перманентно підвищується рівень концентрації у
банківській системі України. Основними чинниками такого зростання стали: по-перше,
наслідки негативного впливу кризових явищ; по-друге, політика Національного банку України
щодо підвищення рівня прозорості банківського сектора та виведення непрозорих банків з
ринку.
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Важлива роль у забезпеченні соціальної стабільності належить страхуванню життя. Поперше, це зменшення негативних наслідків від втрати доходу у зв‘язку з втратою
працездатності особи або смертю годувальника сім‘ї, матеріальне забезпечення на пенсії та
реалізація планів у майбутньому. По-друге, страхові фонди – потужне джерело інвестицій в
економіку держави.
Із становленням України як самостійної, незалежної й демократичної держави розвинувся й
страховий ринок. Процес демонополізації економіки, охопивши всі галузі народного
господарства, позначився й на страхуванні. Спад монополії держави на вирішення правових та
економічних проблем розвитку страхової справи і поява приватних страхових компаній
забезпечили умови формування страхового ринку України відкритого типу. Упродовж останніх
років страховий ринок розвивався досить стрімко.
Страхування життя ‒ це вид особистого страхування, який передбачає обов‘язок страховика
здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а
також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до
закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою
визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати
обов‘язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із
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застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні
страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування
довічної пенсії), обов‘язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті
застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою
страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення
ризику смерті застрахованої особи є обов‘язковим протягом усього строку дії договору
страхування життя [4].
Завдяки страхуванню життя можна вирішити чимало проблем, пов‘язаних із втратою засобів
до існування, з тимчасовою або повною втратою працездатності; досягненням пенсійного віку,
хворобою тощо. Більшість громадян не має змоги самостійно компенсувати такі непередбачені
витрати. І послуги страхових організацій дають змогу за відносно незначну плату у вигляді
страхових платежів, сплачуваних за певний період, одержати відчутну й швидку компенсацію
непередбачених витрат.
Особливість страхування життя в тому, що, згідно з угодою, яка передбачає виплату
страхової суми в разі передчасної смерті застрахованої особи або у разі дожиття її до
закінчення строку дії угоди, страховик зобов‘язується гарантовано виплатити страхову суму.
Укладаючи таку угоду і вчасно сплачуючи страхові премії, страхувальник певен, що страховик
виплатить страхову суму йому або третій особі. Важливий економічний сенс страхування життя
полягає в тому, що страхувальник здійснює довгострокове планування своїх фінансів.
Водночас такі гарантії людині не може забезпечити жоден фінансовий інструмент. Договори
страхування життя відрізняються від договорів страхування майна тим, що страховик не
виплачує страхової суми, якщо об‘єкт страхування не зазнав шкоди внаслідок страхового
випадку до закінчення терміну дії договору страхування.
Об‘єктами страхових відносин в особистому страхуванні є працездатність, здоров‘я, життя
людей, тобто воно пов‘язане із специфічною особливістю виробництва – відтворенням робочої
сили. На відміну від страхування майна, особисте страхування не забезпечує відшкодування
матеріальних збитків, а дає змогу одержати грошову допомогу застрахованим громадянам або
їхнім сім‘ям [1, с. 282].
Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її
частини) та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі
страхування сум (ануїтету). Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат
визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання
договору страхування або внесення змін до нього, або у випадках, передбачених чинним
законодавством. Страхова сума може бути встановлена за окремим страховим випадком,
групою страхових випадків, договору страхування загалом. Страхова сума не встановлюється
для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові
виплати у вигляді ануїтету. Зазначений у договорі страхування життя розмір інвестиційного
доходу не повинен перевищувати чотирьох відсотків річних.
Договором страхування життя обов‘язково передбачено збільшення розміру страхової суми
та (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначає страховик один раз на рік за
результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування
життя за вирахуванням витрат страховика на ведення справи у розмірі до 15 відсотків
отриманого інвестиційного доходу та обов‘язкового відрахування в математичні резерви частки
інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу, який застосовується для
розрахунку страхового тарифу за цим договором страхування та у разі індексації розміру
страхової суми та (або) розміру страхових виплат за офіційним індексом інфляції, відрахування
в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає такій індексації [4].
Основним страховим ризиком за договорами страхування життя є тривалість людського
життя, тобто не сама смерть, а час її настання:
1) імовірність померти в молодому віці або раніше від середньої тривалості життя;
2) імовірність померти або вижити протягом певного періоду часу;
3) імовірність жити у старості, маючи більшу тривалість життя, що потребує одержання
регулярних доходів без продовження трудової діяльності [2, с. 685].
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В основу страхування життя, як і страхування майна, також покладено замкнутий
перерозподіл страхових платежів між учасниками страхування через спеціальний страховий
фонд. Водночас очевидні й розбіжності між ними, які полягають у тому, що:
1) страхування життя не забезпечує відшкодування матеріальних збитків, а дає змогу
одержати грошову допомогу застрахованим громадянам або їхнім сім‘ям;
2) страховий ризик за договорами страхування життя не завжди має в своїй основі
непередбачуваність настання страхового випадку;
3) водночас страховим випадком можуть бути досить приємні і навіть довгоочікувані події;
4) за договорами на дожиття страховик бере на себе зобов‘язання гарантовано виплатити
страхувальнику або вигодонабувачам страхову суму;
5) страхова премія за цими договорами може перевищувати страхову суму.
Враховуючи особливий економічний сенс страхування життя, розглядаючи функції, які воно
виконує, необхідно виділити загальні функції – характерні для галузі страхування загалом, та
спеціальні функції – характерні лише для страхування життя. У такому разі до загальних
функцій страхування життя слід віднести:
- ризикову, що здійснюється передачею страхувальником за певну плату страховій компанії
матеріальної відповідальності за наслідки прояву таких страхових ризиків, як смерть
застрахованої особи та повна або часткова втрата працездатності. Створення та використання
страхових резервів, які полягають у формуванні страховиками страхових фондів для їх
подальшого перерозподілу на користь осіб, які постраждали внаслідок страхових випадків;
- превентивну, яка забезпечує зниження страхового ризику за рахунок обмеження в
договорі щодо виплат у випадку самогубства та зі страхових випадків, які відбулися у стані
алкогольного і наркотичного сп‘яніння. Водночас превентивна функція страхування життя
виявляється на етапі укладення договору страхування життя проведенням медичного
андерайтингу;
- інвестиційну, яка реалізується інвестуванням сформованих страхових резервів в
економіку країни.
До спеціальних функцій страхування життя слід віднести:
- функцію заощадження – компанії зі страхування життя зберігають і повертають кошти
своїх клієнтів. Завдяки цій функції особа за рахунок щорічних посильних внесків може
заощадити значну суму коштів, необхідну для реалізації планів у чітко визначений час у
майбутньому – пенсія, навчання дитини, придбання будинку і т.д.;
- функцію створення доходу, яка відображається у виплаті страхувальникам доходу,
отриманого страховиком за результатами його інвестиційної діяльності;
- кредитну – страхова компанія з коштів сформованих страхових резервів здійснює
кредитування страхувальників у межах викупної суми за договором страхування життя, а також
іпотечне кредитування;
- функцію збереження, яка забезпечує збереження коштів страхувальника, необхідних для
внеску страхових премій, скороченням нераціональних витрат, та сприяє довгостроковому
фінансовому плануванню [5].
Такі особливості категорії страхування життя полягають у тому, що вона поєднує в собі
ризикову й заощаджувальну функції. Поєднання цих функцій в одному фінансовому
інструменті доцільне, оскільки за допомогою страхування життя можна одночасно захиститися
від фінансових наслідків настання обох видів ризиків – імовірність передчасно померти та
ймовірність пережити працездатний вік [3].
Нині в державній політиці необхідні кардинальні зміни у сфері підвищення страхової
культури населення.
Український ринок страхування життя сьогодні перебуває на етапі переродження й
удосконалення, і надалі очевидні непогані перспективи. Страхування життя завжди розглядали
як вигідне інвестування за кордоном, а зараз ця думка поступово приходить і до нас.
Страхувальник (застрахований) за угодою страхування життя може очікувати на страхову суму
або пенсію в разі дожиття до кінця терміну угоди, це засіб накопичення. Страхування життя
слугує також захистом спадщини страхувальника, адже дає змогу останньому передбачити
наслідки своєї смерті для близьких і визначити частку спадщини для кожного з них. Отож,
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страхування життя в Україні – крок до спрощення передачі майна, створення грошових фондів
для різних цілей (витрати на успадкування чи поховання).
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
СПАСІВ Н. Я., д-р екон. наук, проф.
Західноукраїнський національний університет
У Європейській хартії місцевого самоврядування, фіксуючи політичні та економічні права
місцевого самоврядування, його незалежність від центральної влади, зобов‘язує держави
закріпити у внутрішньому законодавстві й застосовувати на практиці сукупність юридичних
норм, що гарантують політичну, адміністративну та фінансову незалежність муніципальних
утворень. Саме із підписанням Європейської хартії місцевого самоврядування країни Європи в
1990-х рр. увійшли у нову хвилю децентралізації, зокрема фінансової, відмінну від тих її
процесів, які відбулися у більшості з них протягом 1960-1970 рр. При цьому фінансова
автономія територіальних громад визначена основою місцевого самоврядування, що
зафіксовано у ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування. Відповідно до постулатів
Європейської хартії місцевого самоврядування фінансова автономія ґрунтується на тому, що:
• обсяг фінансових ресурсів має відповідати витратам, пов‘язаним з виконанням функцій
місцевих органів влади;
• органам місцевої влади потрібно надати можливість самостійно і вільно розпоряджатися
виділеними їм фінансовими ресурсами;
• органи місцевої влади відповідно до повноважень визначають необхідний рівень власних
фінансових ресурсів.
В європейській практиці оцінювання фінансів територіальних громад здійснюють на основі
аналізу рівня цих фінансових ресурсів у контексті витрат ОМС територіальних громад, а також
потенціалу органів місцевого самоврядування щодо спроможності нарощення власних доходів.
Як декларує Європейська хартія місцевого самоврядування, місцевим органам влади потрібно
мати «…власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в
рамках своїх повноважень», а фінансові ресурси місцевих органів влади мають бути
«пропорційними» щодо їхньої відповідальності. Відповідно перше положення є умовою
місцевої фінансової автономії та реалізації засад демократичного управління на практиці; друге
– це гарантія щодо надання необхідних ресурсів для фінансування завдань, які покладено на
ОМС.
Аналітики міжнародних організацій вважають, що фінансова автономія в процесі мобілізації
ресурсів бюджетів місцевих громад привела до зростаючої ролі місцевих органів
самоврядування в державному управлінні країн Європи [2]. А автономність у мобілізації
доходів, як вказують науковці, передбачає незалежність у здійсненні витрат. За показником
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автономії витрат місцевих бюджетів виокремлюють фінансово спроможні громади країн
Європи, поділяючи їх на три групи [3, с. 1067-1083]:
• три країни Північної Європи (Данія, Фінляндія, Швеція) та Швейцарія, витрати бюджетів
громад яких перевищують 20% ВВП;
• велика група країн (країни-члени ЄС), витрати бюджетів громад яких становлять від 6%
до 13% ВВП (Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та інші);
• невелика група країн, де витрати бюджетів громад становлять менш як 5% ВВП (Греція,
Кіпр, колишня Югославія, Македонія та Мальта).
Водночас із визначенням реальної фінансової автономії місцевих громад за критерієм частки
витрат місцевих бюджетів у ВВП про фінансову незалежність територіальних громад у країнах
Європи свідчить рівень самостійного управління фінансовими ресурсами, що перебувають у
розпорядженні місцевої влади, в частині оптимізації витрат, мобілізації доходів і розширення
дохідної бази місцевих бюджетів.
Щодо оптимізації витрат слід зауважити, що відповідно до вимог Європейської хартії
місцевого самоврядування юридично визначені функції ОМС мають бути забезпечені
фінансовими ресурсами – це «принцип поєднання», дотримання якого залежить від структури
видатків місцевих бюджетів. Основа розрахунку обсягу і структури видатків – рівень і якість
послуг, достатніх і необхідних для членів територіальної громади, що є базою формування
фінансових вимог ОМС центральним органам влади для визначення видів і величини державної
допомоги.
Статистичні дані підтверджують, що середнє значення частки видатків місцевих бюджетів у
ВВП у федеративних розвинених країнах ОЕСР у 2016 р. становило 20,8%, в унітарних – 1,3%,
в країнах ЄС –1,4%. У той же час середнє значення видатків місцевих бюджетів у структурі
загальнодержавних витрат складало у федеративних розвинених країнах – 51,9%, унітарних –
39,2%, країнах ЄС – 50,9%. Дані показники свідчать, що країни з федеративним і квазіфедеративним устроєм (більшість країн ЄС) є найбільш децентралізованими.
Відповідно за видатками в межах ОЕСР ідентифіковуються дві групи країн з низькими та
високими значеннями показників фінансової децентралізації. Так, першу групу країн
складають: Австрія, Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Греція, Угорщина, Ісландія,
Ірландія, Латвія, Люксембург, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Словацька Республіка,
Словенія, Туреччина, Об‘єднане Королівство Великобританія. У цій групі середнє значення
частки видатків місцевих бюджетів у ВВП країни становить 2%, а середнє значення видатків
місцевих бюджетів у структурі загальнодержавних витрат становить 30,1%. При цьому у цій
групі країн середні значення: видатків місцевих бюджетів становлять 8,9 млрд. дол. США,
видатків місцевих бюджетів на душу населення 937,2 дол. США.
У другій групі країн ОЕСР середнє значення частки видатків місцевих бюджетів у ВВП
країни становить 10,8 %, а середнє значення витрат місцевих бюджетів у структурі
загальнодержавних витрат становить 55,2%. До цієї групи належать: Австралія, Бельгія,
Канада, Німеччина, Мексика, Іспанія, Швейцарія, США, Фінляндія, Франція, Ізраїль, Італія,
Японія, Корея, Нідерланди, Португалія, Швеція. Відповідно у цій групі країн середні значення:
видатків місцевих бюджетів становлять 361,9 млрд. дол. США, видатків місцевих бюджетів на
душу населення, 5021,7 дол. США. Зазначені дані свідчать, що країни другої групи є найбільш
фінансово децентралізовані за видатками.
Якщо розглянути структуру видатків місцевих бюджетів країн ОЕСР та країн ЄС у 2016 р. за
класифікацією COFOG, то є очевидним той факт, що найбільша частка видатків місцевих
бюджетів країн ОЕСР припадає на освіту та інші види послуг, у той час коли у країнах ЄС на –
освіту і соціальний захист [4].
Законодавство країн Європи гарантує, що будь-яке делегування повноважень і функцій
супроводжується адекватною передачею фінансових ресурсів, а насамперед повноважень щодо
їхньої мобілізації та нарощування. На нашу думку, ця норма має бути закріплена у
вітчизняному законодавстві й безапеляційно виконуватись. Зауважимо, що у Франції цей
принцип уперше зреалізований у законодавстві в 1982 р., а згодом закріплений у Конституції
Франції в 2003 р. (п. 4 ст. 2-2-2). У Конституції Німеччини в 2006 р. прописано заборону на
внесення змін федеральними законами щодо передачі виконання певних повноважень держави
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до муніципальних рад та їхніх об‘єднань без розширення їхніх прав у сфері мобілізації доходів
місцевих бюджетів (новий п. 1ст. 84 Конституції). Це поклало край практиці, коли за
федеральним законодавством витрати перекладались на місцеві органи влади, не надаючи
відповідних фінансових ресурсів на їхнє покриття.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ОТГ У ФІНАНСОВІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ
ШАПОВАЛ Г. М., канд. екон. наук, доц.
ЧЕХ Н. О., канд. екон. наук
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Місцеві фінанси відіграють важливу роль у суспільстві, оскільки є об‘єктивною формою
економічних відносин на рівні адміністративно-територіальних одиниць і водночас головним
інструментом реалізації політики соціально-економічного розвитку регіонів. У контексті
провадження децентралізації місцеві фінанси модифікувалися – виникла специфічна сфера
фінансових відносин – фінанси об‘єднаних територіальних громад (ОТГ). Виокремлення
фінансів ОТГ як важливої сфери фінансової системи України в складі місцевих фінансів, які,
відповідно, є структуроутворюючим елементом публічних фінансів разом із державними, є
доцільним і науково обґрунтованим, оскільки для них характерні відмінності у фінансових
відносинах, що виникають між ОТГ й іншими суб‘єктами фінансової системи, особливості руху
грошових потоків, а також наявність організаційно-правової складової функціонування. За
допомогою фінансів ОТГ здійснюється вплив на соціально-економічний розвиток певної
територіальної одиниці та забезпечується добробут членів цієї громади. Однак, на даному етапі
розвитку формування та розвитку ОТГ зіштовхуються з проблемою недостатнього
фінансування, що потребує вирішення та пошуку шляхів залучення додаткового фінансування,
одним з яких може бути збільшення податкових надходжень [1].
Одним з основних джерел наповнення місцевого бюджету є плата за землю. Згідно
податкового кодексу України плата за землю включає в себе земельний податок та орендну
плату [2]. На сьогодні проблема надходжень даного місцевого податку є актуальною у зв‘язку з
утворенням об‘єднаних територіальних громад. Це підтверджується і тим, що дане питання
піднімалось асоціацією ОТГ при участі у формуванні проекту бюджету 2021 р. Зокрема,
питання щодо регулювання фінансових питань при сплаті податку на землю зазначались
асоціацією як невідкладні питання, які мали бути вирішені в процесі формування проекту
Державного бюджету України на 2021 рік, та включали:
- відновлення проведення індексації нормативної грошової оцінки землі та встановлення
коефіцієнту індексації на рівні реального індексу інфляції.
- необхідність скасувати п.9 підрозділу 6 розділу ХХ Податкового кодексу України, яким
встановлено, що індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель
населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із
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значенням 100 відсотків. Існування такого коефіцієнта призводить до значних втрат бюджетів
ОТГ;
- скасування надання пільги, передбаченої пунктом 4 статті 284 Податкового кодексу
України щодо справляння в розмірі 25% плати за землю за земельні ділянки, надані
гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ
корисних копалин;
- продовження не застосування пільги для земельних ділянок залізничного транспорту (у
разі застосування пільги місцеві бюджети втрачатимуть значний фінансовий ресурс) [3].
Граничні норми ставок орендної плати та земельного податку передбачені Податковим
кодексом. Проте органи місцевого самоврядування мають можливість корегувати надходження
до бюджету шляхом прийняття рішень про встановлення ставок орендної плати та земельного
податку. Слід зазначити, що таке рішення є регуляторним актом [4]. Розмір ставок може
змінюватись для кожного населеного пункту, що входить до ОТГ залежно від її інвестиційної
привабливості.
Проте на практиці виникає ряд проблем при сплаті плати за землю, що приводить до
недоотримання об‘єднаними територіальними громадами коштів від сплати даного податку.
Основною проблемою є використання земельних ділянок комунальної власності без
правовстановлюючих документів, що приводить до скорочення можливих надходжень за
даними ділянками до бюджетів ОТГ. Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок проведення
претензійно-позовної роботи, здійснення самоврядного контролю. Крім того, для визначення
земельних ділянок, які не використовуються, або використовуються неефективно необхідно
проводити інвентаризацію земель.
При цьому, як свідчить судова практика, необхідною умовою стягнення безпідставно
збережених коштів за користування земельними ділянками комунальної власності є
формування земельних ділянок у розумінні статті 791 Земельного кодексу України [5], тобто
земельна ділянка має бути зареєстрована в Державному земельному кадастрі.
Таким чином, важливим напрямком збільшення податкових надходжень ОТГ є зростання
надходжень від плати за землю. Для забезпечення росту доходів за цією статтею бюджету ОТГ
необхідним є підвищення ефективності використання земель з установленням підвищених
податкових ставок за використання земель, які мають більший потенціал ефективного
використання, забезпечення наявності правовстановлюючих документів у суб‘єктів, які
користуються земельними ділянками та правильне формування земельних ділянок відповідно
до чинного законодавства.
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Варто відмітити, що однією з ознак зрілості ринків фінансових послуг є глибина їх
диверсифікації за напрямами фінансового посередництва, у тому числі рівень розвиненості
ринку інвестицій, у тому числі ринку інвестиційних послуг. Зауважимо, що зміст поняття ринку
інвестиційних послуг є недостатньо розкритим у науковій літературі та більшою мірою взагалі
не розглядається у інституційному вимірі. На нашу думку, найбільш доцільним підходом до
окреслення його змістового периметру є застосування функціонального підходу, тобто
теоретичне конструювання економічної природи терміну «ринок інвестиційних послуг» через
призму функцій, які повинні виконуватися його суб‘єктами.
Слід зазначити, що в сучасній економічній літературі проблематика ідентифікації функцій
ринку інвестиційних фінансових послуг досі лишається невисвітленою. Водночас, існує низка
наукових праць, присвячених функціям фінансового ринку, інвестиційного ринку та ринку
фінансових послуг, до складу яких входить ринок інвестиційних фінансових послуг. На наше
переконання, узагальнення результатів сутнісного аналізу функцій зазначених ринків допоможе
у формуванні переліку функцій ринку інвестиційних фінансових послуг.
Досить часто, досліджуючи функціональне призначення певного ринку, у тому числі
фінансового, науковці виділяють загальні (загальноринкові) та спеціальні (специфічні) функції.
Саме такий підхід застосуємо і до обраного предмету дослідження.
Зауважимо, що О. М. Діденко [1, с. 109], Р. С. Квасницька [2, с. 63], дійшли спільного
висновку про те, що однією з загальноринкових функцій є регулююча функція, яка
розкривається в регулюванні співвідношень попиту та пропозиції на ринку в процесі
досягнення стану ринкової рівноваги. Своєю чергою, М. В. Дубина та Д. В. Бондаренко [3, c.
167] описують її з позиції використання державними органами влади механізму
функціонування цього ринку для здійснення регулюючого впливу на стан фінансової системи
та економіки країни в цілому. Погоджуємося з виокремленням цієї функції та вважаємо, що дія
регулюючої функції ринку інвестиційних послуг проявляється завдяки функціонуванню
ринкового механізму, коли попит та пропозиція на певні фінансові послуги збалансовуються за
ціною, обсягами надання, видами послуг. Водночас, держава може використовувати механізм
функціонування ринку інвестиційних фінансових послуг для здійснення регулюючого впливу
на економіку.
Також, науковці поряд з регулюючою, також виокремлюють стимулюючу функцію.
Водночас, на нашу думку, саме регулююча функція ринку може проявлятися як в
стимулюючому, так і в дестимулюючому впливі. Отже, виділення стимулюючої функції, на
наше переконання, є зайвим.
Інша функція, на якій акцентує увагу Р. С. Квасницька [2, с. 63] – це інтегруюча функція,
пояснюючи її тим, що фінансовий ринок взаємопов‘язує фінансову та реальну сфери економіки.
На нашу думку, дія інтегруючої функції ринку інвестиційних фінансових послуг полягає у
зведенні інвестиційних фірм – оферентів інвестиційних фінансових послуг, економічних
агентів – споживачів інвестиційних фінансових послуг, а також суб‘єктів допоміжної
інфраструктури ринку в процесі трансформації тимчасово вільних коштів в інвестиційний
капітал.
Повністю розділяємо позицію науковців щодо віднесення до загальноринкових функцій
інформаційну, сенс якої полягає у зменшенні асиметричності інформації на ринку, підвищенні
транспарентності ринку [3, c. 166].
З нашої точки зору, важливість виділення інформаційної функції ринку інвестиційних
фінансових послуг обумовлюється мінливістю його внутрішнього та зовнішнього середовищ,
що викликає потребу в постійному вивченні поточної ситуації на ринку, виявленні тенденцій
його розвитку та прогнозування можливих змін ринкової кон‘юнктури. Накопичення та
узагальнення інформації про ціни на інвестиційні фінансові інструменти здійснюється
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інформаційними посередниками – аналітичними та рейтинговими агентствами. Така
інформація допомагає визначити інвестиційну привабливість цінних паперів для інвесторів, є
основою для прийняття ефективних інвестиційних рішень. Завдяки оперативній інформації про
зміни в ринковій кон‘юнктурі, фінансові посередники мають можливість вчасно скорегувати
свою інвестиційну стратегію.
Також О. М. Діденко, Р. С. Квасницька виділяють санаційну (оздоровчу) функцію ринку, під
якою розуміють очищення ринку від економічно неефективних учасників під впливом дії
механізму конкуренції. Підтримуємо позицію дослідників у тому, що на ринку інвестиційних
фінансових послуг відбуваються процеси ліквідації неконкурентоспроможних фінансових
посередників (інвестиційних фірм), тому не заперечуємо проти виділення санаційної функції як
загальноринкової функції ринку інвестиційних фінансових послуг.
К. В. Захарченко, Л. А. Захарченко та Н. Ю. Потапова-Сінько [4, c. 17] наголошують на
необхідності виокремлення ціноутворюючої функції як встановлення цін на фінансові
інструменти та фінансові послуги, що зрівноважують попит і пропозицію та забезпечують
взаємодію покупців та продавців на фінансовому ринку в умовах мінливої ринкової
кон‘юнктури. В аспекті обраного предмету дослідження хочемо наголосити, що значимість цієї
функції посилюється тим, що оцінка та прогнозування цін на фінансові інструменти та
фінансові послуги дозволяють учасникам ринку оцінювати доходність інвестицій та приймати
інвестиційні рішення. Динаміка цін на фінансові інструменти також слугує індикатором стану
економіки, її фінансового сектору та окремих суб‘єктів господарської діяльності.
Стосовно змістотвірних функцій ринку інвестиційних фінансових послуг, то не існує єдиної
позиції щодо його головного пріоритету. Так, І. І. Рекуренко [5, с. 250] вважає, що це розподіл
та перерозподіл фінансових ресурсів між суб‘єктами господарювання, галузями економіки,
регіонами та країнами. Своєю чергою, на думку О. М. Чекмарьова [6, c. 22] це трансформація
заощаджень в позиковий та інвестиційний капітал. Відмітимо, що існують різні наукові позиції
щодо її змісту та пропонуємо розглядати фінансові функції ринку інвестиційних фінансових
послуг більш узагальнено та вважати мобілізаційну, акумуляційну, заощаджувальну,
накопичувальну та алокаційну функції складовими єдиної функції – трансформаційної. У
вузькому сенсі, зміст трансформаційної функції полягає в трансформації заощаджень в
позиковий та інвестиційний капітал. Водночас у широкому розумінні, трансформаційна
функція означає трансформацію термінів, обсягів та ризиків використання інвестиційного
капіталу.
На нашу думку, найважливішою функцією цього ринку є інвестиційна функція, яка повинна
бути спрямована на отримання інвесторами очікуваної доходності капіталу за прийнятного
рівня ризику та достатньої ліквідності інвестиційних фінансових інструментів.
Наступною функцією, важливою для виділення з нашої точки зору, є спекулятивна функція
ринку інвестиційних фінансових послуг, що передбачає здійснення короткострокових
інвестицій в фінансові активи з метою отримання прибутку від їх подальшого перепродажу в
разі зростання вартості таких активів. Також погоджуємося з позицією науковців, які
акцентують увагу на функції кредитування органів місцевого самоврядування та уряду шляхом
розміщення облігацій державної та місцевої позики на фінансовому ринку.
Поряд з цим, на нашу думку необхідно також виокремлювати венчурну та функцію
забезпечення інвестиційної безпеки процесів трансформації заощаджень в інвестиційний
капітал, що реалізується завдяки наданню кваліфікованими фінансовими посередниками таких
фінансових послуг, як страхування та хеджування інвестиційних ризиків, гарантування
інвестиційних вкладень, формування резервів на покриття непередбачуваних збитків, тощо.
Ураховуючи наведену вище аргументацію, пропонуємо наступний перелік специфічних
функцій ринку інвестиційних фінансових послуг (рис. 1).
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Рис. 1. Група специфічних функцій ринку інвестиційних фінансових послуг
Джерело: побудовано автором
Узагальнення результатів виконаного дослідження дало змогу розвинути наукове уявлення
про функціональне призначення ринку інвестиційних фінансових послуг в частині виділення
трьох груп функцій: 1) загальноринкових (регулююча, інтегруюча, інформаційна,
ціноутворююча, санаційна); 2) фінансових (трансформаційна, мінімізації ризиків, підтримання
ліквідності фінансових інструментів, оптимізації трансакційних витрат, фінансового
посередництва); 3) специфічних (інвестиційна, спекулятивна, кредитування уряду, венчурна,
забезпечення інвестиційної безпеки). На відміну від інших, запропонована систематизація
включає функцію забезпечення інвестиційної безпеки трансформації заощаджень в
інвестиційний капітал, що реалізується шляхом надання фінансових послуг зі страхування та
хеджування інвестиційних ризиків, гарантування інвестиційних вкладень, резервування коштів
на покриття непередбачуваних інвестиційних збитків та інших послуг, що надаються
кваліфікованими фінансовими посередниками.
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СЕКЦІЯ 7
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ
ГРИШКО НАТАЛЯ ЄВГЕНІЇВНА, канд. екон. наук, доц.
ЛОЗОВИК Д. Б., ст. викл.
ВЕРМЕНИЧ А. О., студент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Енергозбереження сьогодні виступає ключовим аспектом енергетичної незалежності країни.
При цьому варто відійти від практики впровадження програм енергозбереження лише у
промисловості. Житловий фонд України – один з найбільших споживачів енергоресурсів з
низькою енергоефективністю. Понад 80% житлових будівель неефективно використовують
близько половини теплової енергії [1]. При цьому не варто очікувати швидкого зростання
енергоефективності в домашніх господарствах, оскільки більшість будівель не оснащена
лічильниками на газ та опалення, що слугує причиною значних теплових втрат.
За структурою житловий фонд України можна поділити на три складові: приватні оселі,
квартири в багатоповерхівках старого зразку та квартири в сучасних багатоповерхівках.
Найбільш вразливими до витрат енергії виступають приватні оселі. Згідно нових правил
нарахування субсидій, більшість мешканців приватних будинків їх позбавлені. Проте саме дана
категорія населення могла б стати лідером енергозбереження у житлово-комунальному секторі.
Що стосується забудов радянських часів, то вікна і стіни мають поганий тепловий опір, через
що витрати на опалення залишаються високими [2]. Мешканці таких квартир частіше за інших
користуються субсидіями від держави.
Сучасні багатоквартирні будинки набагато краще зберігають тепло та часто оснащені
теплолічильниками для кожної квартири, завдяки чому мешканці мають можливість економити
тепло. Зрозуміло, що заходи з енергозбереження є затратними, тому їх реалізація побутовим
сектором має підтримуватися з боку держави.
Таким чином, існує два основних підходи до енергозбереження: купувати імпортні
енергоресурси, покриваючи частину їх вартості за рахунок субсидій або здійснити інвестиції у
програми енергозбереження, які у майбутньому дозволять зменшити обсяги закупівель
енергоносіїв. Як показала практика, перший підхід в Україні себе повністю вичерпав. Щодо
енергозбереження, то навіть за незначних інвестицій, можна швидко досягти ефекту. Таке
твердження найбільш справедливе для побутового сектору. Альтернатив даний крок не має.
Крім того, на рівні держави не було вироблено стратегії стимулювання енергозбереження.
Що стосується запровадженої програми державних компенсацій та субсидій, то вона
неефективна через те, що її основна задача – зменшення тиску на платників, а не
енергоефективність. Підтвердженням цьому слугують наступні фактори: заощадження
ресурсів, тобто їх використання менш ніж встановлені норми використання електроенергії,
води та газу ніяк не заохочуються; отримання прямих субсидій з бюджету виробникам
енергоресурсів більш економічно вигідно, аніж впровадження енергоефективності, через
покриття витрат на застаріле обладнання та наслідки аварій.
Список використаних джерел:
1. Енергетичний сертифікат для ОСББ. Міністерство розвитку громад та територій України.
URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/energetychnyj-sertyfikat-dlya-osbb-dlya-chogo-vinpotriben-ta-yak-jogo-vygotovyty-rozyasnyuye-minregion/
326

2. Бєляєв С.В., Бєляєва Н.С. Підходи до проведення енергоаудиту будівель як складника
енергоефективного проєкту. Економічний простір. 2020. №154. С. 68-74.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ
МАРТИНЕНКО В. Ф., д-р наук з держ. упр., проф.
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Ключовою проблемою ХХІ ст. є зниження рівня критичного мислення, хаотизація
відносин (міжособистісних, державних, суспільних, міждержавних тощо), непрофесіоналізм,
«кліповість»
управління державою,
що перетворює життя суспільства у «дурну
безкінечність», колесо Сансари, коли одна суспільна біда невігластва закінчується та
починається інша, ще
драматичніша, а результати наукових досліджень світових і
національних вчених залишаються на папері.
Науковці активно досліджують проблеми сучасного розвитку й констатують, що світова
парадигма прогресу «має нерозв‘язувані в рамках звичайної еволюції протиріччя» [1, с.70-74].
У цих умовах потрібна альтернативна система організації технологічного й суспільного
прогресу, однак конструктивний філософський висновок не знаходить у даних авторів
адекватного продовження у засобах їх розв‘язання. Альтернативною системою вважаються
інновації, які мають усунути негаразди національного й світового розвитку[1, с.70-74].
Необхідно поставити запитання: чи можливо сучасні проблеми усунути, розв‘язати
інструментами, які побудовані в тій же парадигмі розвитку, в якій вони утворювалися?
Питання риторичне – неможливо. У пошуку альтернативних систем необхідно виходити за
межі існуючих, в яких ці проблеми народилися.
Необхідно встановити причини, за яких аналізовані проблеми народилися. Однією із
початкових причин є наздоганяюче управління суспільним розвитком. Сучасні системи
державного менеджменту спрямовуються в основному на розв‘язання існуючих проблем, а до
прогнозування майбутнього розвитку справа просто не доходить.
Альтернативою «дурної безкінечності» є превентивне управління розвитком, коли
інструменти менеджменту спрямовуються на прогнозування майбутніх проблем і розробки
механізмів їх недопущення.
Інструментом превентивного управління є розробка, прийняття і реалізація проектів, коли
майбутній розвиток розглядається як завершене, на базі причинно-наслідкових зв‘язків,
послідовне застосування інструментів гармонізації об‘єктів, суб‘єктів, предметів, процесів і
результатів з метою превентивного виявлення проблем, суперечностей, антагонізмів, розробки
механізмів їх попередження, розв‘язання, їх нейтралізації шляхом формування системи
гарантування виконання місії, поставленої мети.
У множині типів проектів, які розробляються для різних сфер господарювання, ми
розглядаємо універсальну систему, яку можна застосовувати для розробки будь-якого
проекту. Віна має 10 послідовних, взаємозв‘язаних, причинно-наслідкових підсистем: теорія –
методологія; аналітика; встановлення мети; прогнозування майбутніх бажаних та можливих
результатів; встановлення повноважень та відповідальності суб‘єктів; інвентаризація ресурсів:
які є, які необхідні, яких немає; формування рушійних сил; розроблення стратегії й тактики
досягнення поставленої мети; формування системи гарантій досягнення поставленої мети;
формування системи оцінки ефективності проектів[2].
Теоретичною базовою засадою універсального проекту є встановлення об‘єкту і предмету,
визначень, категорій, бінарних принципів: свободи та відповідальності, справедливості та
ефективності. Кожен принцип служить відповідним процесам, які необхідні для забезпечення
превентивності державної системи управління.
Принцип «свободи» є початковою точкою у багатьох процесах реалізації проектів, зокрема,
у рушійних силах, які продукують рух проектів, захищають їх від імітаційних інструментів, які
не відповідають цілісності форми і змісту процесу. У цьому контексті для рушійних сил
327

проекту неможливо застосовувати насильницькі адміністративні, економічні, правові тощо
інструменти. У кінцевому випадку результат насильницьких дій буде негативний.
Опорна точка рушійної сили забезпечується цілісністю застосування принципів. Принцип
«свободи» діє у повну силу тоді, коли застосовується принцип «відповідальності», яку
необхідно розглядати у її системному розумінні. Свобода без відповідальності – анархія у
державі, відповідальність без свободи – диктатура влади. Відповідальність, – як виконання
взятих або наданих зобов‘язань, відповідальність, – як санкції за їх невиконання. В українських
реаліях ні перша, ні друга властивості відповідальності на будь-яких рівнях не діють. В
економічній, державній сферах відзначається вакуум. У результаті вакуум заповнюється
іншими «сурогатами» відповідальності: держава не виконує соціальної функції – забезпечення
достойного рівня життя населення. Кінцевим «споживачем» вакууму відповідальності у
проектах є народ України.
Наступною парою бінарних принципів є «справедливість» та «ефективність». Цілісність
даних бінарних принципів забезпечується тим, що вона має бути рівною мірою розподілена між
суб‘єктами господарювання. Цілісність цієї пари бінарних принципів полягає у тому, що
ефективність без справедливості – «дикий» капіталізм. Справедливість без ефективності –
неефективний комунізм. У цьому контексті дані бінарні принципи в Україні діють роздільно:
для одних суб‘єктів ефективність (економічна, матеріальна, правова тощо) діє, для інших – ні.
Результат такої дії бінарних принципів відомий – дурна безкінечність (для більшості населення:
підвищення тарифів, безробіття, прожитковий мінімум не забезпечується тощо).
Рушійною силою, що забезпечує рух, є проведення об‘єктивного аналізу стану об‘єкту і
предмету проекту. Відсутність об‘єктивного аналізу(знаходження точки відліку) не забезпечує
дію ресурсів економіки. Перш, ніж щось планувати у майбутньому, потрібно оцінити точку, з
якої починається рух, встановити позитивні та негативні властивості, якості предмета проекту
та встановити причини його негативного стану. В Україні у будь-яких державних рішеннях
(програмах, концепціях, законах, реформах) відсутній об‘єктивний, науково обгрунтований
аналіз стану економіки, суспільства. В Україні відсутня практика наукової експертизи
державних рішень, широкого громадського обговорення важливих проектів.
Цілісність рушійних сил забезпечується встановленням реальної мети у часі і просторі, крім
того, вона забезпечується прогнозуванням майбутніх бажаних і можливих результатів
реалізації проекту. Бажані і можливі результати реалізації проекту відрізняються тим, що
можливі результати можуть бути негативними. Їх встановлення на етапі розробки проекту
необхідно для того, щоб прогнозувати їх і забезпечити інструменти їх нейтралізації. Цим
забезпечується превентивність проектного рішення.
Цілісність рушійних сил проекту забезпечується встановленням повноважень та
відповідальності суб‘єктів. Прогнозованість дій суб‘єктів утворює прозорість для контролю дій
влади народом за реалізацією проекту.
Форму проекту надає розробка стратегії й тактики його реалізації. Тільки після того, коли
встановлені всі попередні пункти проекту, можна переходити до розробки стратегії й тактики
реалізації проекту. Практика розробки різних стратегій розвитку (інформаційних, інноваційних,
соціальних тощо) свідчить про те, що при їх розробці відсутнє їхнє наукове обгрунтування.
Гарантії реалізації проекту має надавати спеціальний розділ, де встановлюється система
гарантій (теоретико-методологічних, правових, економічних, соціальних, інформаційних,
політичних, техніко-технологічних тощо).
Заключним у розробці проекту має бути формування системи виміру та оцінки ефективності
проекту. Система має мати критерії, показники, міру оцінки, встановлення об‘єкту та суб‘єктів
оцінки, механізму оцінки.
Цілісність проекту забезпечується тим, що зміни в одній із ланок мають коригуватися на
будь-якому етапі розробки. Це забезпечує корекцію проекту у режимі реального часу, робить
його рухливим і одночасно реальним.
Превентивність проекту має забезпечуватися однаковим розумінням його основних опорних
точок усіма суб‘єктами, які беруть участь у його розробці та реалізації.
Отже, розробка проектів має забезпечити перехід до превентивного державного
управління. Це утворює наукову базу для прогнозування майбутніх проблем та завчасної
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розробки механізмів їх нейтралізації. Наздоганяюче управління приходить у об‘єктивну
суперечність із швидкістю соціальних, економічних, політичних, інформаційних, наукових
процесів, які сьогодні сягають швидкості світла.
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Сьогодні тариф залишається основним джерелом інвестицій в енергетичну інфраструктуру.
У сучасних умовах розвитку ринку газу для населення, коли держава більше не регулює ціни
(лише може тимчасово обмежити максимальну ціну), а цінові пропозиції оприлюднюються
постачальниками, спостерігається невідповідність тарифів на природний газ як основний
енергоносій. За даними Eurostаt [1], ціни для промислових споживачів в країнах ЄС співставні з
комерційними цінами в Україні (враховуючи податки та транспортні витрати), але роздрібні
ціни на газ для населення вищі (для порівняння: у Польщі – у 2,5рази; у Чехії – у 3 рази; у
Румунії – майже у 2 рази). При цьому варто враховувати, що тариф в Україні покриває переважно
першочергові витрати (наприклад, оплату праці), не забезпечуючи інвестиції на належному
рівні.
Ціна на газ в Україні довгий час була меншою за справедливу. Така недооцінка як у
номінальному, так і відносному (порівняно з середнім рівнем доходів) відношенні призвела до
існування різноманітних злочинних схем, коли подаються завищені плани споживання газу
населенням та теплозабезпечуючими компаніями. На відміну від країн ЄС, частка витрат на
доставку газу в Україні значно нижча (3,5 євро за МВт*год порівняно з середньоєвропейським
тарифом у 20 євро) [2]. Відповідно, тарифи на розподіл газу залишаються збитковими.
Традиційно занижені тарифи на газ не заохочували до його ефективного використання та
перешкоджали поширенню енергозберігаючих технологій. У більшості країн тарифи для
населення вищі за тарифи для підприємств через різницю у ціні доставки. В Україні
спостерігається зворотна ситуація, через що відбуваються махінації з використанням дешевого
газу для населення у промислових цілях.
Одним з аргументів на користь підвищення тарифів, який наводять експерти галузі, є
стимулювання реформ у газовому секторі. Очікується, що зростання тарифів призведе до
посилення тиску громади на політиків. Однак такий контраргумент здається сумнівним,
враховуючи відсутність досвіду конструктивних дискусій суспільства з політиками.
З іншого боку, високі тарифи – стимул до зменшення енергоспоживання та підвищення
енергоефективності. Однак перехід на альтернативні види палива видається можливим лише
точково у локальних масштабах, оскільки обмежені фінансові можливості переважної частини
населення ускладнюють індивідуальне інвестування у модернізацію енергоефективності [3].
Зрозуміло, що значне підвищення цін на газ для населення в сучасних реаліях не є
обґрунтованим на фоні нестабільної економічної ситуації та зменшення рівня доходів
населення. Однак висока ціна на газ для підприємств комунальної енергетики може стати
інструментом пришвидшення модернізації та зниження споживання енергоносіїв.
Безперечно, питання підвищення ціни на газ викликає протидію населення. Однак заміна
енергичних субсидій на адресну допомогу у грошовій формі вивільнитькошти, які можуть бути
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перенаправлені на інші значущі соціальні ініціативи. Підвищення тарифів на газ також
частково зменшить дефіцит НАК «Нафтогазу», що у результаті дозволить скоротити темпи
зменшення золотовалютних резервів, які у тому числі витрачались на оплату імпортного
газу.Однак це не означає, що політика підвищення тарифів на газ забезпечить миттєвий
результат. Отримання вигод від такого непопулярного кроку стане можливим лише за умов
проведення масштабної реформи енергетичної сфери та використання зниження ринкових цін
як інструмент вирівнювання тарифу на газорозподіл та ресурс для інвестицій.
Список використаних джерел:
1. Статистичні дані Євростат [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Natural_gas_price_statistics
2. HEPI
(Household
Energy
Price
Index)
Офіційний
сайт.
URL:
https://www.energypriceindex.com
3. Яковенко Я. Ю. Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку /
А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 9. – С. 8–15.
ОСОБЛИВОСТІ
ПРОЄКТНОГО
ПІДХОДУ
ДО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УПРАВЛІННЯ

ХРИНЮК О. С., канд. екон. наук, доц.
МІСЯЙЛО О. В., магістрантка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Сучасні умови господарської діяльності вимагають від вітчизняних підприємств
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності на галузевому, регіональному,
державному та міжнародному рівнях. Тому суб‘єктам господарювання доцільно приділяти
увагу не тільки виробничій складовій своєї діяльності, а й ефективності функціонування і
розвитку в конкурентному середовищі. Для забезпечення конкретних переваг важливими
факторами є швидке реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, можливість
контролювання та оцінка досягнення поставлених цілей, ступінь задоволеності споживачів,
оптимізація і раціональне використання обмежених ресурсів тощо. Такі вимоги і обумовлюють
доцільність використання проєктного підходу до управління конкурентоспроможністю
підприємства.
Конкурентоспроможність в країні можна представити як багаторівневу систему, де
макрорівень – рівень держави, а мікрорівень – продукція підприємств. При цьому
синергетичний ефект має місце, коли відбувається забезпечення конкурентоспроможності на
всіх ланках ієрархічної структури [1, ст. 2-3]. Логічну схему застосування проєктного підходу
до управління конкурентоспроможністю, з урахуванням ієрархічності категорії, подано на
рис. 1.
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Рис. 1. Проєктний підхід до управління конкурентоспроможністю
Джерело: розроблено авторами
Досягнення конкурентних переваг за проєктним підходом на державному рівні передбачає
пошук і визначення інвестиційно привабливих проєктів в межах окремих регіонів. Дієвим
інструментом у такому випадку є розробка стратегій розвитку регіонів на основі смартспеціалізацій. Розробка такої стратегії передбачає комплексний аналіз локальних умов та
можливостей, що має на меті ідентифікацію конкурентних переваг територіальної одиниці. Так,
зокрема Стратегією регіонального розвитку Харківської області на період 2021-2027 рр., на
основі
SWOT-аналізу,
визначено,
що
пріоритетними
напрямами
забезпечення
конкурентоспроможності регіону є енергомашинобудування, бронетанкове виробництво,
біоекономіка, агротехнології, креативні індустрії та інші [2, ст. 83]. Смарт-спеціалізація
передбачає залучення до співпраці представників місцевих органів влади, бізнес-структур,
науковців, громадянського суспільства. Список розробників Стратегії Харківської області
налічує понад 200 фахівців різних сфер, які запропонували низку проєктів щодо досягнення
стратегічної цілі з побудови конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої економіки
регіону: проєкти з переробки сільськогосподарської сировини, відновлення родючості ґрунтів,
енергоменеджменту та енергоефективності тощо. Підтримка, регулювання, фінансування та
координація таких проєктів здійснюється на рівні держави, області, місцевого самоврядування,
міжнародних організацій самими підприємствами, інвесторами та іншими зацікавленими
сторонами.
Ініціація проєктів на підприємстві спричиняється виникненням певних проблем. Таким
чином, проєкт можна охарактеризувати як цілеспрямований комплекс дій на вирішення
виявлених проблем при часових, фінансових, кадрових, матеріальних та інших ресурсних
обмеженнях. Детальний аналіз проблеми, що включає ідентифікацію її причин, можливих
наслідків, складових, місця виникнення тощо, сприяє у прийнятті найоптимальніших
управлінських рішень. На цьому етапі на рівні суб‘єкта господарювання можна скористатися
різноманітними методами: наприклад, використанням моделі «5 сил М. Портера», за
допомогою якої визначаються основні чинники та сила їх впливу на конкурентоспроможність
підприємства, або матриці General Electric (McKinsey), яка дає змогу проаналізувати
привабливість галузі та конкурентоспроможності продукції та визначити рівень
конкурентоспроможності підприємства [3, ст.3-4].
Встановивши рівень конкурентоспроможності, доцільно провести SWOT-аналіз, який
передбачає визначення стратегій на основі співставлення груп можливостей та загроз з
сильними та слабкими сторонами фірми. В залежності від визначених стратегій, ініціативними
заходами, в тому числі у вигляді проєктів, можуть бути диверсифікація асортименту продукції
або послуг, реструктуризація підприємства, модернізація устаткування, рекламна кампанія,
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розробка наукових досліджень стосовно удосконалення продукції чи технологічного процесу
тощо.
Серед основних переваг проєктного підходу до управління конкурентоспроможністю можна
виділити його орієнтацію на кінцевий результат, чітку визначеність ресурсних обмежень,
автоматизацію моніторингу та оцінки реалізації проєкту і сконцентрованість на конкретні
завдання та якість їх виконання.
Таким чином, застосування проєктного підходу посідає важливе місце у системі управління
конкурентоспроможністю підприємства та сприяє досягненню визначених цілей.
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