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А. В. БИБЧЕНКО, В. М. КОБЄЛЄВ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Управління ефективністю діяльності підприємства являє собою інтегрований підхід менеджменту, що об’єднує різні напрями діяльності
підприємства, включаючи стратегію, управління персоналом, операційний менеджмент, планування, аналіз, облік та контроль, відповідні
методи, моделі, системи та програмне забезпечення задля забезпечення стійкого зростання ефективності діяльності підприємства.
Ефективність виробництва – це складна економічна категорія, в ній відображається дія багатьох економічних законів і показується одна з
найважливіших сторін суспільного виробництва – його результативність. Форми прояву ефективності можна згрупувати за функціональними
підсистемами, тобто оцінка ефективності базується на якомусь показнику (технологічна, економічна, соціальна та інші підсистеми). У роботі
розглянуто визначення поняття організаційно-економічного механізму, а також сформовано власне. Визначено основні принципи його
формування та роль у функціонуванні підприємства. Сформовано основні складові організаційно-економічного механізму управління
ефективною діяльністю підприємства та визначено основні, на які слід звернути увагу при адаптації до конкретного підприємства.
Обґрунтовано доцільність використання бенчмаркінгу у діяльності організацій.
Ключові слова: підприємство; механізм управління, ефективність, результативність, система, діяльність, фактори впливу, зовнішнє
та внутрішнє середовище, конкурентоспроможність підприємства, організація, структурні елементи.

А. В. БИБЧЕНКО, В. М. КОБЄЛЄВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление эффективностью деятельности предприятия представляет собой интегрированный подход менеджмента, объединяет различные
направления деятельности предприятия, включая стратегию, управление персоналом, операционный менеджмент, планирование, анализ,
учет и контроль, соответствующие методы, модели, системы и программное обеспечение для обеспечения устойчивого роста эффективности
деятельности предприятия.
Эффективность производства – это сложная экономическая категория, в ней отражается действие многих экономических законов и
показывается одна из важнейших сторон общественного производства – его результативность. Формы проявления эффективности можно
сгруппировать по функциональным подсистемам, то есть оценка эффективности базируется на каком-то показателе (технологическая,
экономическая, социальная и другие подсистемы). В работе рассмотрены определение понятия организационно-экономического механизма,
а также сформировано собственное. Определены основные принципы его формирования и роль в функционировании предприятия.
Сформированы основные составляющие организационно-экономического механизма управления эффективной деятельностью предприятия
и определены основные, на которые следует обратить внимание при адаптации к конкретному предприятию. Обоснована целесообразность
использование бенчмаркинга в деятельности организаций.
Ключевые слова: предприятие, механизм управления, эффективность, система, деятельность, факторы влияния, внешняя и
внутрешняя среда, конкурентоспособность предприятия, организация, структурные элементы.

A.V BYBCHENKO, V. N. KOBIELIEV
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGING
THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ACTIVITIES
Production efficiency is a complex economic category. It displays the action of many economic laws and shows one of the most important aspects of
social production – its performance. Manifestations of efficiency can be grouped into functional subsystems, ie performance evaluation is based on
some indicator (technological, economic, social and other subsystems). Is formed the definition of the concept of organizational and economic
mechanism is considered in the paper, as well as the actual one. Are defined the basic principles of its formation and role in the functioning of the
enterprise. Have been formed the main components of the organizational and economic mechanism of managing the effective activity of the enterprise
and have been identified the main ones that should be considered when adapting to a particular enterprise. The system of providing an organizational
and economic mechanism consists of subsystems of legal, resource, normative-methodical, scientific, technical, and information management of the
enterprise. Organizational and economic mechanism of enterprise management includes the following main functional subsystems: planning,
organization, motivation, control and regulation. Target system of organizational and economic mechanism includes the goals and main results of the
enterprise, as well as criteria for selecting and assessing the achievement of certain goals and results of the enterprise. The content of each system and
the number of subsystems in each of the systems of the organizational and economic mechanism of enterprise management depends on the type of
enterprise, the scope and scope of activity, the degree of influence of the environment and the results of the enterprise and other factors. Thus, as an
organizational and economic mechanism, an integrated system consisting of a system of security, a functional and a target system that contains a certain
set of organizational and economic levers that affect the economic and organizational parameters of the enterprise management system in order to
ensure the efficiency of management and obtaining competitive advantages.
Keywords: enterprise, management mechanism, efficiency, system, activity, factors of influence, external and internal environment, enterprise
competitiveness, organization, structural elements.
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Економічні науки

Постановка проблеми. В умовах ринкової
економiки одним iз актуальних питань для керiвникiв
пiдприємств є формування економiчного механiзму
спроможного забезпечити ефективнiсть управлiння та
конкурентоспроможнiсть пiдприємства. Для сучасних
українських пiдприємств однiєю з основних проблем
успiшного
функцiонування
є
формування
органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння
ефективнiстю їх дiяльностi.
У зв’язку з цим виникає необхідність науково
обґрунтованого
підходу
до
вдосконалення
організаційно-економічного механізму управління
Постановка проблеми. В умовах ринкової
економiки одним iз актуальних питань для керiвникiв
пiдприємств є формування економiчного механiзму
спроможного забезпечити ефективнiсть управлiння та
конкурентоспроможнiсть пiдприємства. Для сучасних
українських пiдприємств однiєю з основних проблем
успiшного
функцiонування
є
формування
органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння
ефективнiстю їх дiяльностi.
У зв’язку з цим виникає необхідність науково
обґрунтованого
підходу
до
вдосконалення
організаційно-економічного механізму управління
ефективністю діяльності підприємств з урахуванням їх
внутрішніх особливостей і мінливості зовнішнього
середовища, чим і обумовлюється актуальність даного
дослідження.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Багато
авторів присвятили свої роботи вивченню та
модернізації організаційно-економічного механізму
управління діяльністю підприємств. У наукових
працях досліджено різні аспекти цієї проблеми таких
учених як Куценко А.В. [1] яка приділяла більшу увагу
в роботі підприємствам роздрібної торгівлі системи
споживчої кооперації; Жулай Г.С. [2] та Конащук В.Л.
[3] не виділяють окремого поняття конкретно
організаційно-економічного механізму та розглядають
його в сукупності інших аспектів.
Окрім цього дане питання вивчали також
Кендюхов О.[4], Лисенко Ю., Егоров П. [5], Дейнеко
Л. [6], Грузнов І. [7] та інші. Ефективність
функціонування підприємств описували в своїх працях
Петті В., Рікардо Д., Кене Ф., Емерсон Г. та інші.
Постановка завдання. Метою дослідження є
формування більш досконалих методів організаційноекономічного механізму управління підприємства, що
сприяють підвищенню ефективності його діяльності.
Визначення
найбільш раціонального способу
побудови зворотного зв'язку в організаційноекономічному
механізмі
управління
конкурентоспроможністю підприємства для його
ефективного функціонування і розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
сучасних умовах ринку основною метою діяльності є
отримання якомога більшого прибутку поруч з
утриманням рівня стабільності підприємства та
збільшенням його вартості на ринку. В таких умовах
стає можливим подальший розвиток підприємства, що,
в свою чергу, обумовлює необхідність використання
якомога точнішого та більш пристосованого до
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конкретного
підприємства
організаційноекономічного механізму управління підприємством.
Для подальшого вивчення питання необхідно
визначити, що передбачає поняття такого механізму.
Основні визначення наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 - Визначення поняття «організаційноекономічний механізм управління» деякими авторами
Автор

Визначення

Кендюхов
О.

Саморегулююча система елементів, в
якій відбувається цілеспрямоване
перетворення впливу елементів
управління на необхідний стан або
реакцію об'єктів управління[4, 172]

Лисенко
Ю., Єгоров
П.

Система формування цілей та стимулів,
що дозволяє перетворювати в процесі
трудової діяльності рух матеріальних і
духовних потреб членів суспільства у
рух засобів виробництва та його
кінцевих результатів, спрямованих на
задоволення платоспроможного попиту
споживачів [5,86]

Дейнеко
Л., Барканов
В.

Сукупність інструментарію,
цілеорієнтованих важелів та
системоутворюючих регуляторів впливу
[6, 89]

Грузнов І.

Комплексне поняття, що характеризує
сукупність необхідних взаємозв'язків, що
виникають між різними елементами
організації виробництва, праці і
управління [7, 24]

Куценко А.

Оптимальна сукупність форм,
структур, методів, засобів і функцій
управління, що формує через економічні
важелі його відносини з зовнішнім
середовищем із метою забезпечення
цілеспрямованого оперативного
регулювання діяльності за напрямами
управління ефективністю для
відповідності фактичного стану
підприємства заданим параметрам [1,
159]

Таким чином, можна сказати, що організаційноекономічний механізм управління являє собою
комплексне поняття, сукупність взаємозв’язків, що
необхідні задля організації форм, структур, засобів та
функцій управління для формування економічних
механізмів взаємодії з зовнішнім середовищем, що
сприяє
підвищенню
ефективності
управління
виробничими процесами та, як наслідок, - загального
результату діяльності підприємства.
Організаційно-економічний механізм управління
діє на основі ключових принципів управління:
1 Додержання умов системи підходів до управління
підприємством.
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Автоматизація роботи та відповідність сучасним встановлення показників процесів, витрат і результатів
умовам
тенденції
щодо
застосування функціонування і зіставлення їх з аналогічними
інформаційних технологій.
показниками інших подібних організацій з метою
3 Використання стратегічного методу формування виявлення «кращих прийомів і кращих досягнень», з
маркетингової стратегії, мотивації персоналу та метою постійного удосконалення процесів. Тут
регулювання діяльності підприємства.
необхідно діяти обережно, так як треба порівнювати
4 Відповідність
методів
аналізу,
оцінки, один з одним дійсно зіставні структури.
прогнозування та оптимізації сучасним вимогам
Типи бенчмаркінгу: внутрішній, на основі
ринку.
зовнішніх баз даних, на основі співробітництва,
5 Відповідність
реальної
стратегічної конкурентний. При виконанні бенчмаркінгу за межами
спрямованості умовам зовнішнього середовища організації слід дотримуватися прийняті правила і
та, зокрема, обраного ринку.
норми його проведення.
Одним з актуальних питань для керівників
Методи збору даних для бенчмаркінгу варіюють
підприємств
є
формування
організаційно- залежно від витрат, кількості і точності зібраних даних
економічного механізму, здатного забезпечити і визначається метою бенчмаркінгу. Вони включають:
ефективність управління та конкурентоспроможність бенчмаркінгові клуби, дослідження, зворотний
підприємства. Механізм управління розглядається як
інжиніринг, відвідування підприємств, огляди, анкети,
складова частина системи управління, яка надає внутрішні джерела, джерела загального користування.
ефективний вплив на фактори, стан яких визначає
Бенчмаркінг дозволяє – і в цьому його сила –
результат діяльності об’єкта управління. Оскільки звернути увагу на ділянки, що вимагають
характер внутрішніх факторів управління
вдосконалення, прискорити впровадження інновацій
підприємством
різноманітний
(організаційні, та провести зміни там, де це необхідно.
структурні, технічні, економічні, адміністративні,
На прикладі ДП Адідас-Україна нами було
матеріальні фактори), слід виділити певні типи проведено опитування користувачів спортивних
механізмів управління. Основними типами механізмів товарів
та
було
визначено
рейтинг
управління є: організаційні, економічні, структурні конкурентоспроможних фірм даної галузі.
механізми, механізми управління організацією,
Було запропоновано оцінити ніжче наведені
технічні та адміністративні, інформаційні механізми та компаніями за такими критеріями як ціна, довіра з боку
інші.
споживачів,
імідж,
маркетингова
кампанія,
Роль механізму управління в процесі діяльності диференційовані властивості за 10-ти бальною
підприємства є значною, адже при коректному виборі шкалою. Результати було апробовано та сформовано
методів менеджменту компанія може досягти значних таблицю 2.
успіхів, в той же час невідповідність принципам
управління стратегічної спрямованості підприємства
Таблиця 2 - Рейтинг конкурентоспроможних фірм
призведе до погіршення стану, або навіть витіснення
фірми з ринку більш активними та сучасними
Цін
підприємствами. .
и,
Дові
Мар
До
Дифер
грн
ра з
кети
Весь механізм можна поділити на дві сторони –
ля
енційо
Фірм Ваг
боку Імі нгов
Всьо
економічну і організаційну, як це показано на рисунку
ри
вані
а
а
спож
дж
а
го:
1.
нк
власти
зна
ивачі
камп
З наведеної схеми стає зрозуміло, що ділення на
у
вості
чен
в
анія
економічні аспекти та організаційні, поєднуючи їх в
ня
процесі контролю ефективності та формуючи план
Nike
8
10
10
10
10
10
58
подальших дій відповідно до отриманих результатів,
Adid
8
9
10
9
9
9
54
повинно призводити до забезпечення не лише
as
стійкості, а і стабільного покращення показників
Reeb
9
8
8
8
8
8
49
діяльності.
ok
Проте в процесі наслідування даної схеми
Puma
8
7
8
8
8
7
46
Conv
необхідно враховувати багато можливих проблем.
8
6
7
7
7
6
41
erse
Однією з них є орієнтованість лише на внутрішні
Colu
чинники, тоді як зовнішні (наприклад, коливання на
7
5
7
7
7
6
39
mbіa
ринку, поява певних законодавчих обмежень, або
навпаки – розширення можливостей через прийняття
Із
таблиці
ми
бачимо,
що
товари
з
стимулюючих законів
та інше), які, звичайно,
теж управління
Рис. 1. Організаційно-економічний
механізм
ефективністю діяльності підприємства
найконкурентнішими
властивостями
це
товари
мають вплив на ефективність сформованого
механізму, не враховуються. Нами запропоновано компанії Nike, на другому місті компанія Adidas
використовувати для оцінки ефективності зовнішній відповідно, далі Reebok, Puma та інші. Виходячи з
бенчмаркінг, проте це поняття передбачає порівняння вище сказаного стратегічні цілі функціонування
з іншими підприємствами в середині галузі, або в «Adidas» направлені на те щоб наздогнати лідера
суміжній. Він є важливим інструментом у сучасній ринку Nike, та збільшити відрив від свого найближчого
роботі з оцінки та управління ефективністю. переслідувача Reebok. Далі виходячи з дослідження ми
Бенчмаркінг – інструмент, який використовується для
2
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склали пропозиції щодо поліпшення ефективності
підприємства.
Таблиця 3 - Пропозиції щодо поліпшення
ефективності підприємства
Пропозиції
1.Розвиток
персоналу

2.Мотіваці
я поведінки
персоналу

3.Соціальни
й розвиток

Соціальний
результат

Показники
соціальної
ефективності

Підвищеня
змістовності
праці

Збільшення
питомої ваги
працівників,
які володіють
суміжними
професіями

Забезпеченя
узгодженості
цілей
працівників і
адміністрації
при
управлінні
кар'єрою

Зниження
рівня
плинності

Забезпечення
зв'язку між
результативні
стю праці та
винагородою

Підвищення
питомої ваги
працівників,
що
виражають
задоволення
системою
винагороди

Забезпечення
можливостей
особистого
розвитку
працівників

Підвищення
питомої ваги
працівників,
що
виражають
задоволення
працею

Підвищення
різноманітнос
ті
задоволених
потреб
персоналу

Підвищення
питомої ваги
працівників,
що
виражають
задоволення
соціальнопсихологічної
кліматом

Економі
чний
результа
т
Зріст
продукт
ивності
праці на
15%
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Висновки з проведеного дослідження. Розвиток
економіки як поняття та поглиблення рівню
глобалізації вимагає від сучасних підприємств
поліпшувати свою діяльність, а їх керівників –
розвивати свої здібності. Для цього необхідно
створити
власний
організаційно-економічний
механізм управління ефективністю підприємства.
Саме це поняття передбачає сукупність взаємозв’язків,
що необхідні задля організації форм, структур, засобів
та функцій управління для формування економічних
механізмів взаємодії з зовнішнім середовищем, що
сприяє
підвищенню
ефективності
управління

6

виробничими процесами і загального результату
діяльності підприємства.
В процесі формування власного механізму
управління необхідно приймати до уваги принципи
менеджменту та фактори, які можуть вплинути на
результат їх запровадження, адже вони можуть бути як
позитивними, так і негативними. Саме тому роль таких
механізмів є дуже значною.
Багато авторів вивчали дане питання, формували
власні схеми для впровадження механізмів. Проте
головною їх помилкою є ігнорування впливу
зовнішнього середовища на ефективність цього
механізму, а також негативних наслідків його
впровадження. Тому необхідно розширити тривимірну
оцінку до чотирьохвимірної категорією «аналіз впливу
зовнішнього середовища на механізм» та категорії
«розширення» і «ліквідація» у варіантах дій.
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E.D. SHEIANOVA
ESTIMATING ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISESE FUNCTIONING
The article analyzes the essence and significance of the mechanism for assessing the efficiency of production activities. The main aggregate indicators
of comprehensive assessment of economic efficiency of enterprises are identified. The main approaches to assessing the efficiency of production
activities of the enterprise are analyzed and systematized. The use of econometric modeling is proposed to increase the reliability of the assessment of
production efficiency. Improved theoretical foundations of the concept of "efficiency of the enterprise" as a property and ability of the enterprise to
formulate and achieve its goals, taking into account the influence of external factors and using internal operating conditions, to achieve goals using all
available resources and tools to solve social, environmental, budgetary and other problems of both society and the enterprise at the established ratio of
expenses and results. The main theoretical and methodological approaches to assessing the economic efficiency of enterprises are considered. The
main approaches to assessing the efficiency of production activities of the enterprise are analyzed and systematized. The use of econometric modeling
is proposed to increase the reliability of the assessment of production efficiency. The expediency of such an assessment by determining the
dependence of the efficiency of production activities on the partial indicators of the evaluation mechanism in modern industrial enterprises by
traditional and multifactorial approaches is substantiated. The main elements of the assessment of the efficiency of production activities of the
enterprise are identified and the integrated indicator of the assessment of the efficiency of production activities is determined. The expediency of such
an assessment by determining the dependence of the efficiency of production activities on the partial indicators of the evaluation mechanism in
modern industrial enterprises by traditional and multifactorial approaches is substantiated. The main elements of the assessment of the efficiency of
production activities of the enterprise are identified and the integrated indicator of the assessment of the efficiency of production activities is
determined. The article examines the main approaches to establishing the essence of economic attractiveness and economic efficiency of investment
projects. Methodical approaches to assessing the economic attractiveness and cost-effectiveness of investment projects are explored. The main stages
of evaluating the economic attractiveness and efficiency of the investment project have been established.
Keywords: economic efficiency; development; criterion for evaluation of efficiency; efficiency; rational use; benefits; essence.

Е.Д. ШЕЯНОВА
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У статті проаналізовано сутність та значення механізму оцінки ефективності виробничої діяльності Визначено основні агреговані
показники комплексного оцінювання економічної ефективності підприємств. Проаналізовано і систематизовано основні підходи до оцінки
ефективності виробничої діяльності підприємства. Запропоновано використання економетричного моделювання для підвищення
достовірності оцінки ефективності виробничої діяльності. Удосконалено теоретичні засади поняття «ефективність діяльності
підприємства» як властивості та здатності підприємства формулювати і досягати свої цілі, враховуючи впливу зовнішніх чинників і
використовуючи внутрішні умови функціонування, досягати поставлених завдань, використовуючи всі наявні ресурси й засоби для
розв’язання соціальних, екологічних, бюджетних та інших проблем як суспільства, так і підприємства за встановленого співвідношення
витрат і результатів. Розглянуто основні теоретико-методичні підходи до оцінювання економічної ефективності підприємств.
Проаналізовано і систематизовано основні підходи до оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства. Запропоновано
використання економетричного моделювання для підвищення достовірності оцінки ефективності виробничої діяльності. Обґрунтовано
доцільність здійснення такої оцінки шляхом визначення залежності ефективності виробничої діяльності від часткових показників
механізму оцінювання на сучасних промислових підприємствах за традиційним та багатофакторним підходами. Виділено основні елементи
оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та визначено інтегральний показник оцінки ефективності виробничої діяльності.
Обґрунтовано доцільність здійснення такої оцінки шляхом визначення залежності ефективності виробничої діяльності від часткових
показників механізму оцінювання на сучасних промислових підприємствах за традиційним та багатофакторним підходами. Виділено
основні елементи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та визначено інтегральний показник оцінки ефективності
виробничої діяльності. У статті досліджені основні підходи до встановлення сутності економічної привабливості та економічної
ефективності інвестиційних проектів. Встановлено, що мета оцінювання економічної привабливості – встановлення результативності
використання ресурсів суспільства в межах проекту, економічної ефективності – оцінка доцільності використання дефіцитних (обмежених)
ресурсів суспільства у рамках конкретного проекту.
Ключові слова: економічна ефективність; розвиток; критерій оцінки ефективності; результативність; раціональне використання;
переваги; сутність.

Э.Д. ШЕЯНОВА
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проанализированы сущность и значение механизма оценки эффективности производственной деятельности Определены основные
агрегированные показатели комплексной оценки экономической эффективности предприятий. Проанализированы и систематизированы
основные подходы к оценке эффективности производственной деятельности предприятия. Предложено использование эконометрического
моделирования для повышения достоверности оценки эффективности производственной деятельности. Усовершенствованы теоретические
основы понятия «эффективность деятельности предприятия» как свойства и способности предприятия формулировать и достигать свои
цели, учитывая влияния внешних факторов и используя внутренние условия функционирования, достигать поставленных задач, используя
все имеющиеся ресурсы и средства для решения социальных, экологических, бюджетных и других проблем как общества, так и
предприятия при установленном соотношение затрат и результатов. Рассмотрены основные теоретико-методические подходы к оценке
экономической эффективности предприятий. Проанализированы и систематизированы основные подходы к оценке эффективности
производственной деятельности предприятия. Предложено использование эконометрического моделирования для повышения
достоверности оценки эффективности производственной деятельности. Обоснована целесообразность осуществления такой оценки путем
определения зависимости эффективности производственной деятельности от частных показателей механизма оценки на современных
промышленных предприятиях по традиционному и многофакторным подходами. Выделены основные элементы оценки эффективности
производственной деятельности предприятия и определены интегральный показатель оценки эффективности производственной
деятельности. Обоснована целесообразность осуществления такой оценки путем определения зависимости эффективности
производственной деятельности от частных показателей механизма оценки на современных промышленных предприятиях по
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традиционному и многофакторным подходами. Выделены основные элементы оценки эффективности производственной деятельности
предприятия и определены интегральный показатель оценки эффективности производственной деятельности. В статье исследованы
основные подходы к установлению сущности экономической привлекательности и экономической эффективности инвестиционных
проектов. Установлено, что цель оценки экономической привлекательности - установление результативности использования ресурсов
общества в рамках проекта, экономической эффективности - оценка целесообразности использования дефицитных (ограниченных)
ресурсов общества в рамках конкретного проекта.
Ключевые слова: экономическая эффективность; развитие; критерий оценки эффективности; результативности; рациональное
использование; преимущества; сущность.

Introduction. The problem of production efficiency
has always been one of the most important economic
problems science. Interest in it arises at different levels
economic management - from private enterprise owners
to heads of state.
The current stage of development of market relations
in Ukraine requires domestic entities management of
active actions for increase efficiency of their functioning.
Continuousenterprise development is the key to efficiency
and performance of the enterprise.
It is the efficiency of operation that maintains a high
level of competitiveness business entity [1, p. 115–118].
In modern conditions, in times of great competition,
the goal of business entities is to obtain maximum profits
with minimum costs, the main task of managers at all
levels there are not so many quantitative indicators
activities of the enterprise, how many of them are high
quality characteristics, management efficiency.
Setting objectives.The purpose of the article is the
study and improvement of methodological support for the
evaluation of economic efficiency development of sugar
beet production enterprises for their survival in the
realities of a market economy and integration into the
world economic system.
Results. The problem of efficiency of subjects
management is devoted to a large number works of
foreign scientists, in particular, N. Menkew, K.
McConnell, S. Brew, P. Drucker, A. Tender, D. Sink and
others. In turn, the issues of efficiency and effectiveness
of production were studied by such domestic scientists, as
A. Zagorodniy, O. Ivanilov, V. Kulishov, L. Melnyk, E.
Mnykh, V. Osipov, E. Pelikhov, A. Podderogin, V.
Tkachuk and others.The decisive factor in the economic
and social development of society is to improve the
efficiency of the functioning of enterprises agricultural
production. The concept of economic efficiency of
enterprises as universal for all types of economic activity
categories characterizes [2, p. 52].
To evaluate cost effectiveness production uses the
criterion and system economic indicators. The criterion is
a sign on on the basis of which the activity is evaluated
or the parameters for the future are determined.
The use of new and production technology, the prevention
of unnecessary costs, disadvantages in work is to find
reserves of increase efficiency and survival in
competition, strengthening market positions. Methodical
approach to determining performance businesses remain
well known: results of operations are compared with costs
or the resources that provided this result.
Presentation of the main research material.
Analysis of the scientific literature shows that economic
efficiency is a complex and multifaceted category of
modern economics, which arose simultaneously with the
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formation of the period material production and which
does not have an unambiguous definition and
interpretation and depends on the optimally justified ratio
of costs and production results. IN the process of
scientific research must be addressed attention to
assessing the efficiency of enterprises as the final stage of
financial and management analysis of economic activity
of enterprises.
Evaluation of economic efficiency of production and
economic activities of enterprises is carried out using a set
of different scientific sound and interrelated indicators,
providing a comparative description of the costs that were
used to produce products with the final results. Today,
there is no single defined system indicators, as well as
their classification, based on which can conduct a detailed
analysis of economic efficiency of enterprises.
Determining the essence of the efficiency of the
enterprise will help delimitation and a clear definition of
such categories as the result of the enterprise, the effect,
the efficiency of the enterprise and the criterion of
efficiency [3, p. 63–76].
Evaluation of the functioning of the enterprise
determined by the characteristics of this activity and
generally characterizes the consequences of its activities
in
operational,
investment,
financial,
social,
environmental, scientific and technical and others areas.
Operational results can be determined taking into account
the amount produced (sold) products. But not always an
estimate activity is due to the number of quality products.
In most cases, the operation of the enterprise is of poor
quality products (lack).
Marriage is a negative, but still a result. The results
of financial activities can be received payment for rent of
the basic funds, dividends and interest received, income
from equity participation in the activities of other
enterprises, etc. To scientific and technical results include
income from the sale of rights to create intellectual
property in the enterprise property.
Social, environmental and other non-economic the
results of the operation of the enterprise are taken into
account in the calculations of efficiency, if they have a
value expression. Social and environmental performance
of the enterprise may be negative. Example, the
consequences of the activities of the enterprise that
pollutes the environment, or social the consequences of
automation of the production sphere on an enterprise
located in a region that has a surplus of labor, provided
that such mechanization will be accompanied by a
reduction in the number of employees.
Effect - a concept that depicts excess performance
over costs for a certainperiod. The effect is characterized
by indicators differing in the content of costs and results
and ways to determine the costs and results incurred in
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different periods. But the absolute valueffect, as a rule,
does not indicate the level of efficiency of the enterprise.
The effect of the activity can be the same and the degree
level use of borrowed resources - different.
The efficiency of the enterprise is the concept that
determines the relevance of the resultsand costs of the
enterprise for the purposes of activity and interests of
owners [3, p. 61]. The concept of "efficiency" involves
comparing the resultsactivities with the amount of costs.
Because the c ompany is an open system and operates in
within a certain national economy, the problem the
effectiveness of its activities can be considered from
different positions.
Quite often the results of the project are reflected not
only in the clear benefits and costs of society, but also in
the insignificant manifestations of these indicators, which
are quite difficult to quantify.
When selecting and evaluating projects, they are
determined the most significant insignificant benefits and
costs that are trying to quantify.
If it is impossible to make an accurate quantitative
estimation of the implicit costs and benefits of the
project, which reflect their social significance, succeed to
the assessment of the minimum benefits that justify the
necessary decision costsabout the feasibility of the
project.
The economic consequences of projects usually
include:
• reduction of prices for individual goods and
services due to new sales channels, improvement
production technologies;
• elimination of shortages of certain goods;
• optimization of consumption patterns, which
corresponds to the level of development of society
[4, p. 89].
An example of the external influence of the project
be a reduction in the cost of operating road transport after
the implementation of the project reconstruction of
highways. Cost reduction is usually accompanied by a
reduction prices set by the manufacturer for the consumer.
Consumers benefit when prices fall - the ability to
use real savings revenue for other goods or increase
consumption of these products. Projects focused on
lowering market prices increase project returns by the
value of consumer surplus growth.
Consumer surplus is the difference between the
maximum price that the consumer is ready pay per unit of
production and the real one the amount of price he
actually paid
Unlike the project financier, the economist
determines all the externalities (side effects) that
accompany him. Under the externalities understand all the
benefits and costs it entails project and which have no
direct impact for the project and therefore not included in
its financial analysis. Side effects can be as both positive
and negative. Existing types effects and their possible
manifestations.
The effects of changing distribution channels
(advertising, direct
sales)
1. Population dissatisfaction
2. Increased aggression
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3. Invasion of privacy
4. Violation of social norms
But we must strive to identify and evaluate the most
important of them, and to consider their qualitative aspect.
In cases where projects have a direct impact on
society, such as the development of district infrastructure,
the creation of additional jobs, there is a multiplicity an
effect that reflects the interdependence of investment and
income.
The project can have both positive and negative
consequences. For example, creating new workers places
leads to increased solvency population, which will
increase the level of national income, increase the income
budget. Increasing solvency gives the impetus for the
development of new industries, which initially produce
consumer goods and then industrial products. However,
an assessment of these effects have the danger of a double
result unreasonable overestimation of the project impact
level.
In order to avoid repeated consideration of the
positive and negative effects of the project results on the
economies of the regions and regions, countries in overall,
they use calculated metrics animations for specific
sectoral, cross-sectoral and regional development models.
The methodology of economic evaluation of the
project gives be able to use a rich methodological arsenal
and tools to determine the feasibility of implementing the
project in terms of overall welfare. However, it should be
remembered that the analyst who prepares the economic
analysis, plays the role an expert on the effectiveness of
macroeconomic policy of a country whose conclusions
and evaluations are of interest for finding new benefits to
society in within the framework of national development
[5, p. 324].
Calculation of raw material costs
The systems approach involves finding the
necessary tools, evaluated in absolute or relative
categories, and external productivity enterprises.
Analyzing the works of domestic and foreign
scientists, we note that the question is increase the
economic efficiency of production and the choice of a
system of indicators for analysis are comprehensively
studied. Next we will consider system of aggregate
indicators for evaluation.
Conclusions. In order to fully analyze the activities
of the enterprise, to do clear conclusions about its
condition, it is necessary to consider the system of
indicators as a whole. Indexes, which characterize the
enterprise, it is necessary analyze in the dynamics, the
optimal period for comparison of indicators the period of
time in 3–5 years is considered as it is possible to trace
this or that dynamics accurately for this period, while
identifying certain patterns on the basis of which to
formulate an action plan to eliminate existing deviations.
To evaluate economic efficiency sugar beet
production is used a system of indicators, which is due to
its specificity, versatility and dependence on a number
various natural, production and technological and
economic groups of factors.
Improving the efficiency of the sugar beet complex
involves strategic approaches to analyze the situation on
the domestic and global sugar markets, solving the real
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state support for manufacturers, controlled imports,
removal of customs restrictions on export operations.
Agriculture cannot normally to develop without
external financial support. Businesses in the industry
should not only have access for short-term but also for
long-term loans, without which the restoration of their
material base is not possible. Investment needs to be
strengthened attractiveness of the industry, including
working on attracting foreign investment.
The determination of the economic attractiveness of
the project is linked to the assessment it in terms of the
possibility of achieving certain economic goals of the
country's development. Rating the economic efficiency of
the project is carried out with to determine the
effectiveness of the use of community resources within
the project.
To determine the economic value of the project use
the concept of alternative cost, shadow prices,
insignificant benefits and costs, transfer payments,
consumer surplus and externalities. Finding out the
economic value the project provides an opportunity to
assess how much the benefits outweigh its costs to
society, what will be the value of the nation's benefits in
the event of the project.
Research on the impact of the project on the
economy the country should be accompanied by
identification of the side effects of the project and their
consequences. Analysts should only track and measure
the most important externalities as they evaluate
everything the side effects of the project are almost
impossible, and inappropriate.
The implementation of the project can contribute to
the reduction prices for consumer goods and services
(increase consumer surplus), elimination of shortages of
any commodity, development of infrastructure of districts,
creating more jobs and more. Such economic results
should be taken into account when evaluating the cost
effectiveness of the project.
This is especially important in modern conditions in
connection with the adaptation of industrial enterprises to
the dynamics of market conditions under the influence of
various factors of uncertainty and risk. Modern
production is a complex dynamic system of stream
processes, characterized by a multitude of variable
parameters and variables. Functioning in a market
economy, production systems are influenced by various
types of external and internal disturbing factors that
reduce their effectiveness. Environmental factors, having
an unequal degree of structure, have a diverse effect on
business processes in the production system at various
levels of formation of management decisions.
The development trend of industrial enterprises,
especially those producing high-tech products, shows that
the transition begins from “lean" production to the so-

called "active", which has the ability to successfully
operate in poorly predictable, rapidly changing conditions
with elements of uncertainty.
Currently, two main factors determine the
development of the countries of the world community the sufficiency of raw materials (energy) resources and
the level of development of high-tech products. The
presence and effective use of at least one of these factors
is a necessary condition for the successful development of
the country in the short and medium term, but insufficient
for the long term. With a certain degree of approximation,
this situation can be transferred to individual enterprises
and large-scale projects.
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М. В. ЛІТВИНЕНКО, К. В. КАРПУТОВА, О. І. АЛФІМЦЕВА
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В статті розглянуто сучасний стан малого бізнесу в Україні. Проаналізовано динаміку розвитку чисельності приватних підприємців за
останні роки. Встановлено, що порівняно з розвиненими країнами, українське підприємництво є недостатнім і потребує значного
вдосконалення, а потенціал підприємництва не може бути повною мірою реалізований в Україні через несприятливе економічне та правове
середовище для ведення бізнесу. Описано основні нововведення у бізнесі та їх вплив на функціонування ділового сектору української
економіки, зокрема у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з
урахуванням підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби COVID-19. У процесі дослідження виявлено позитивні і негативні тенденції та зміни, визначено перспективи
розвитку підприємницьких структур. Узагальнено основні перешкоди для започаткування власного бізнесу, запропоновано варіанти їх
вирішення комерційним суб’єктам. Визначено державні пріоритетні напрямки політики в галузі розвитку малого бізнесу, спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності підтримки та
визначення стратегічних напрямів розвитку малого підприємництва в Україні. Показано, що стимулювання збільшення малого бізнесу
сприятиме зростанню економіки країни в цілому, зокрема, надходження сплати податків від підприємницької діяльності ФОПів зміцнює
фінансово-економічний потенціал України.
Ключові слова: малий бізнес; фізична особа-підприємець; приватний бізнес; підприємництво; економіка; тенденції; державна
підтримка малого бізнесу.

М. В. ЛИТВИНЕНКО, К. В. КАРПУТОВА, А. И. АЛФИМЦЕВА
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
В статье рассмотрено современное состояние малого бизнеса в Украине. Проанализирована динамика развития численности частных
предпринимателей за последние годы. Установлено, что по сравнению с развитыми странами, украинское предпринимательство требует
значительного совершенствования, а потенциал предпринимательства не может быть в полной мере реализован в Украине из-за
неблагоприятной экономической и правовой среды для ведения бизнеса. Описаны основные нововведения в бизнесе и их влияние на
функционирование делового сектора украинской экономики, в частности в сфере применения регистраторов расчетных операций в сфере
торговли, общественного питания и услуг с учетом поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID- 19. В процессе исследования выявлены
положительные и отрицательные тенденции и изменения, определены перспективы развития предпринимательских структур. Обобщены
основные препятствия для организации собственного бизнеса, коммерческим субъектам предложены варианты их решения. Определены
государственные приоритетные направления политики в области развития малого бизнеса, направленные на повышение
конкурентоспособности национальной экономики. Обоснованы предложения по повышению эффективности поддержки и определения
стратегических направлений развития малого предпринимательства в Украине. Показано, что стимулирование увеличения малого бизнеса
будет способствовать росту экономики страны в целом, и в частности, поступления уплаты налогов от предпринимательской деятельности
ФЛП укрепляет финансово-экономический потенциал Украины.
Ключевые слова: малый бизнес; физическое лицо-предприниматель; частный бизнес; предпринимательство; экономика; тенденции;
государственная поддержка малого бизнеса.

M.V. LITVINENKO, К.V. KARPUTOVA, A. I. ALFIMTSEVA
MODERN TRENDS OF OWN BUSINESS ORGANIZATION IN UKRAINE
The article examines the current state of small business in Ukraine. The dynamics of the development of the number of private entrepreneurs in recent
years is analyzed. It has been established that, in comparison with developed countries, Ukrainian entrepreneurship requires significant improvement,
and the potential of entrepreneurship cannot be fully realized in Ukraine due to an unfavorable economic and legal environment for doing business.
The main innovations in business and their impact on the functioning of the business sector of the Ukrainian economy are described, in particular in
the field of using registrars of settlement transactions in trade, catering and services, taking into account the support of taxpayers for the period of
implementation of measures aimed at preventing the emergence and spread of coronavirus disease COVID- 19. In the course of the research, positive
and negative tendencies and changes were identified, prospects for the development of entrepreneurial structures were determined. The main
obstacles to organizing their own business are summarized, options for their solution are offered to commercial entities. State priority areas of policy
in the field of small business development, aimed at increasing the competitiveness of the national economy, have been determined. Proposals for
improving the effectiveness of support and determining the strategic directions for the development of small business in Ukraine have been
substantiated. It is shown that stimulating an increase in small business will contribute to the growth of the country's economy as a whole, and in
particular, tax receipts from entrepreneurial activity of an individual entrepreneur strengthens the financial and economic potential of Ukraine.
Keywords: small business; individual entrepreneur; private business; entrepreneurship; economics; trends; state support for small business.

Вступ. Сучасне суспільство настигло великі
зміни у роботі бізнесу. Через карантин у 2020 році
багато фірм закрились, або збанкрутіло та не змогли
підлаштуватися до змін. Але є ті, котрі зуміли
збільшити свій дохід удвічі за допомогою онлайн
продажу своїх товарі чи послуг. Більшість
підприємств повністю змінило своє відношення до
офлайн роботи та дорогих і не ефективних активів у
вигляді офісів, бо онлайн – це нова тенденція

організації власного бізнесу.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Особливості розвитку власного бізнесу в Україні
відображені у працях З.С. Варналія, В.Є. Вороніна,
С.Г. Дриги, В.М. Геєця, Я.А. Жаліла, О.Є. Кузьміна,
О.В. Кужель, Е.М. Лібанової, Д.В. Ляпіна, В.П.
Петренка та інших відомих вітчизняних науковців та
економістів. Однак аналіз останніх досліджень і
публікацій показує, що, незважаючи на увагу різних
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вчених до вивчення розвитку ділового сектору,
проблеми становлення і розвиток окремих типів
господарюючих
суб'єктів
у
сучасних
після
карантинних вимогах, зокрема малого, вимагає
подальшого дослідження. Таким чином, питання
організації та адаптації малого бізнесу зараз є дуже
актуальним.
Мета роботи. Дослідити сучасні тенденції
розвитку малого бізнесу в Україні та визначити
напрями активізації його діяльності.
Результати роботи. Бізнес – діяльність,
спрямована на одержання прибутку шляхом
створення, виготовлення та реалізації певної
продукції чи надання послуг.
Малий бізнес – найважливіша частина ринкової
економіки, яка сприяє її динамізму, активізує
фінансові та виробничі ресурси, покращує темп
науково-технічного прогресу, вирішує проблеми
безробітного населення, а також формує економічно
незалежний і стабільний середній клас.
Сьогодні держава сподівається за допомогою
малого бізнесу зробити швидкі позитивні структурні
зміни в економіці, подолати економічну кризу та
створити умови для впровадження ринкових реформ.
Роль малого бізнесу здебільшого полягає у
вирішенні проблеми зайнятості, яка проявляється у
здатності малого та середнього бізнесу створювати
нові робочі місця та поглинати надлишки робочої
сили. Це особливо стосується сучасного стану в
Україні. Адже в той час, коли у великих компаніях
скорочуються робочі місця, малі компанії створюють
нові робочі місця.
Основними
характеристиками
малих
підприємств є: орієнтація на ринок та вільну
торгівлю, переважне використання децентралізованих
джерел фінансування, висока організаційна та
функціональна гнучкість та мобільність, загальна
простота організації та управління. Однак невеликий
розмір бізнесу не означає реальних переваг малого
бізнесу. Водночас є і негативні аспекти: обмеження
капіталомістких завдань, більший вплив фінансових
ризиків та менший соціальний захист працівників.
Динаміка загальних темпів зростання малого
бізнесу у країні показує, що ця галузь швидко
розвивається з 1991 року.
В умовах ринкової трансформації української
економіки зростання підприємництва є основою
економічного та соціального розвитку, вирішення
соціальних проблем, подолання бідності та
забезпечення високого рівня життя. З моменту
здобуття
Україною
незалежності
вітчизняне
підприємництво поступово постало як окреме
соціально-економічне явище. За останні майже 30
років умови ведення бізнесу в Україні суттєво
змінились.
Удосконалення
законодавчої
бази,
поступовий вихід на світовий ринок, стабілізація
державної економіки – все це впливає на діяльність
українських та іноземних компаній, що працюють в
Україні.
Аналізуючи основні бізнес-тенденції України за
допомогою Державною служби статистики [1],
бачимо як змінюється кількість ФОП (в табл. 1).
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Наприкінці 2016 року президент України підписав
зміни щодо роботи фізичних осіб-підприємців. З 1
січня 2017 року ФОПи мали сплачувати єдиний
соціальний внесок – 704 гривні на місяць, навіть якщо
не мали прибутку чи не вели підприємницької
діяльності. Це спричинило масове закриття малих
підприємств. На той час в Україні було закрито понад
300 тисяч ФОП, а відкрито – 50 тисяч, загальне
падіння кількості становило 250 тисяч ФОП.
Впродовж наступного року, після цих змін
з’являлось мало заохочених відкрити власну справ,
але поступово кількість ФОПів збільшувалась, банки
стали активніше кредитувати підприємців.
Згідно даних табл.1 на початок 2020 року
кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців
в Україні становила 1885,9 тис. осіб, що на 107,3 тис.
більше, ніж на початок 2019 року.
«Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової
активності на рівні мікробізнесу на спрощеній
системі, і, відповідно, збільшення надходжень до
бюджету від єдиного податку. Зі свого боку,
податкова служба й надалі покращуватиме якість
податкового сервісу, у тому числі й розширення
переліку та якості електронних послуг», – зазначив
Голова ДПС Сергій Верланов [2-4].
Зокрема, значно зросла кількість ФОП у
спрощеній системі оподаткування. Порівняно з
минулим роком кількість підприємців на спрощеній
системі загалом зросла майже на 93,8 тис. осіб.
На 1 січня 2020 року зареєстровано 1,49 млн
ФОП. При цьому 596 тисяч чоловік вибрали третю
групу, що на 79 тисяч більше, ніж на 1 січня минулого
року
Виділимо зміни, які повинні були вплинули на
розвиток власного бізнесу на при кінці 2019 року. Так
Законами України «Про внесення змін до Закону
України від 20.09.2019 № 128-IX «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо детінізації
розрахунків в сфері торгівлі і послуг»
та від
20.09.2019 № 129-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо детінізації
розрахунків в сфері торгівлі і послуг» було
запроваджено низку новацій у сфері застосування
реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
У зв’язку з мировою пандемією COVID-19,
Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законів України щодо підтримки платників
податків на період здійснення заходів, спрямованих
на
запобігання
виникненню
і
поширенню
коронавірусної хвороби» було перенесено терміни
набуття чинності відповідними нормами Закону №
128-IX і Закону № 129-IX, зокрема:
1. З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року РРО
не застосовуватимуться ФОП – платниками єдиного
податку другої-четвертої груп, обсяг доходу яких
протягом календарного року не перевищує 1 млн.
грн., крім тих, які здійснюють реалізацію технічно
складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту і реалізацію лікарських засобів
та виробів медичного призначення.
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Таблиця 1 – Кількість підприємців у 2012-2020 р.р
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.
(початок)

1235,2

1328,4

1483,7

1778,6

1885,9

1591,2

1630,9

2. З 1 січня 2021 року запроваджується механізм
«КЕШБЕК».
Передбачається
впровадження
процедури компенсації споживачу коштів, сплачених
за придбаний товар (послугу), якщо такому
споживачу було надано розрахунковий документ,
інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС.
Тобто, споживач, який здійснив покупку та отримав
чек, має можливість перевірити його. Якщо він не
фіскалізований – подати скаргу та повернути 100 %
вартості придбаних товарів (після запуску кешбеку).
3. З 1 січня 2021 року по 1 квітня 2021 року РРО
буде обов’язковим для застосування ФОП –
платниками єдиного податку, що здійснюють:
- реалізацію товарів (надання послуг) через
мережу Інтернет;
- реалізацію технічно складних побутових
товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів
медичного призначення та надання платних послуг у
сфері охорони здоров’я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в
магазинах (група 47.79 КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів
швидкого обслуговування;
- діяльність туристичних агентств, туристичних
операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів
тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД).
4. З 1 квітня 2021 року зобов'язані будуть
використовувати РРО всі ФОП – платники єдиного
податку, крім платників єдиного податку першої
групи та ті підприємці, які застосовують виключно
безготівкові розрахунки (тобто отримуватимуть
кошти виключно на свій поточний рахунок шляхом
або перерахування їх покупцями з їхніх поточних
рахунків без застосування платіжних карток, або
внесення покупцями коштів в касу банків для
зарахування на поточний рахунок продавців). При
цьому, суб'єкти господарювання, які здійснюють
розрахункові операції в готівковій та/або в
безготівковій формі (із застосуванням платіжних
карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з
приймання готівки для подальшого її переказу –
зобов'язані застосовувати РРО.
Нас ще очікує стати свідками наслідків
обов'язкового застосування РРО у малому бізнесі. На
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1559,2

1466,8

нашу думку ще мала обізнаність підприємців у
механізмі введення і застосування РРО у своїй
діяльності призведе до нової хвилі скорочення
кількості ФОПів.
Але потрібно зазначити і явно позитивні зміни у
подальшому розвитку власного бізнесу в Україні. Так
17 червня 2020 року Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку
надання державної підтримки мікропідприємництва
та малого підприємництва». Згідно відповідного
рішення:
- пом’якшуються вимоги до обов’язкової
прибутковості діючого бізнесу в попередньому
податковому періоді;
- знімаються обмеження щодо напрямків
використання
коштів,
отриманих
суб’єктами
підприємництва для фінансування оборотного
капіталу;
- знімаються обмеження щодо максимальної
суми кредиту в рамках Програми, залишивши
обмеження лише по розміру держдопомоги;
- змінюється формула розрахунку базової
процентної ставки у відповідності з рівнем
операційних витрат банків, що дозволяє їм
забезпечувати виконання програми «Доступні
кредити «5-7-9%».
Важливо, мікро- та малий бізнес зможе
звернутися за отриманням кредитів за новими
правилами одразу після внесення Радою Фонду
розвитку підприємництва відповідних змін до
Програми «Доступні кредити 5-7-9» та оновлення
угод з уповноваженими банками.
Як вже було зазначено зараз загальна кількість
індивідуальних
підприємців
становить
1,885
мільйона, але не всі з них працюють за спрощеною
системою оподаткування. Деякі фізичні особипідприємці платять податки за загальною системою,
тобто
розраховують
прибуток
і
сплачують
корпоративний прибутковий податок (18% від
прибутку).
Аналіз ситуації щодо малого бізнесу в Україні та
її регіонах виявив проблемні напрямки:
- відсутність ефективного механізму реалізації
державної політики;
- неймовірно високе податкове навантаження;
- низькі ставки в процесі реформування
нерухомості;
- відсутність нормативної підтримки малого
бізнесу;
- недосконалість системи бухгалтерського обліку
та статистичної звітності малого бізнесу, обмеженість
інформаційно-консультаційної
підтримки,
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недосконалість системи навчання та перепідготовка
кадрів для підприємницької діяльності.
Незважаючи на бар’єри, які існують на шляху
відкриття власної справи, зазначимо, що є переваги,
які переконують людей займатися підприємницькою
діяльністю.
Ділове середовище в нашій країні нестабільне,
тому потрібно адаптуватися до інновацій та приймати
зважені, але швидкі рішення. Бізнес постійно
змінюються, оновлюються, нові закони та нормативні
акти змінюють правила гри. Також сучасний
підприємець не знає, що його чекає у майбутньому та
як ці зміни вплинуть на його діяльність. Але ці зміни
стимулюють мати гнучкий бізнес, який у будь який
момент бути приносити прибуток.
Наприклад, коли настали карантині заходи в
Україні багато малого бізнесу закрилося, бо не змогли
організувати свою діяльність по новим правилам. Але
є ті, хто заробив набагато більше, ніж у звичайний
час, завдяки використанню інтернет-ресурсів у своїй
діяльності (відкриття інтернет магазинів, підключення
інтернет-еквайрингу) та налаштування роботи з
доставкої свого товару.
У світі майже немає місця, де малий бізнес міг
би працювати без продуктів та послуг. Він мобільний,
реагує на зміни та вимоги ринку, характеризується
високою ефективністю інвестицій та прибутковістю.
Тому важливо створити оптимальні умови для
відкриття бізнесу в країні, в рамках якого кожен
бізнесмен може досягти своїх комерційних цілей. Це
принесе користь громаді з точки зору зменшення
безробіття, створення нових робочих місць,
зменшення соціальної напруженості та поліпшення
суспільного добробуту.
Експерти радять людям вибирати найбільш
відому їм сферу діяльності, тобто улюблена справа
може стати стимулом для створення компанії. У тут
існують два початкові правила:
по-перше,
потрібно
проаналізувати
актуальність нової бізнес-ідеї у власному регіоні,
тобто провести дослідження ринку та виявити, де
малий бізнес може задовольнити потреби споживачів
та успішно працювати на конкурентному ринку.
Важливим кроком є встановлення цілей, які
допоможуть сформувати складну стратегію та
конкурентні переваги. Загалом, необхідно створити
бізнес-план, що включає загальну інформацію про
товар (послугу) та економічні основи.
- по-друге, не всі види бізнесу вимагають
великих
вкладень,
особливо
якщо
це
мікропідприємство і працівників немає (при цьому не
потрібно буде платити за людей, оренду офісу тощо).
Якщо вдасться розробити креативний бізнес-план, то
можна подати заявку на участь у конкурсі та
отримати грант від місцевого самоврядування,
громадської організації. Можна знайти та залучити
інвестора, який підтримує цю ідею, беручи участь в
індивідуальних тренінгах, семінарах, лекціях та
курсах оновлення.
Популярний засіб у сучасних умовах для пошуку
ідей для власного бізнесу і, власне, визначення
незадоволеного попиту – це Інтернет, де є матеріали у
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вигляді
статей,
розміщених
на
веб-сайтах.
Незважаючи на можливість отримання великої
кількості корисної інформації про підприємництво у
багатьох сферах завдяки сучасним умовам розвитку
ІТ-технологій, можна виділити один суттєвий
недолік: цей варіант пошуку інформації в реальності
не задовольняє наявний попит: кількість та частота
відкриття запитів «власний бізнес» та «види малого
бізнесу» суттєво перевищує швидкість написання
відповідних статей.
Отже, такі статті часто повторюються по суті і
справді інноваційних ідей (умовно новий ринок,
відкриття чогось нового і унікального), які допомогли
б підприємцю зробити перші кроки там не знайдеш.
Ми не заперечуємо корисність більшості статей в
Інтернеті для ідей щодо відкриття власного бізнесу,
однак, ймовірність відкриття бізнесу, про який ніхто
більше не чув на основі такої інформації, дуже
низька.
Сьогодні тенденції для початку малого бізнесу
такі:
- відкриття інтернет-магазину. Практично кожен
зробив покупку в Інтернеті хоча б раз у житті, і
кількість клієнтів в Інтернеті зростає із кожним
роком. Переваги – порівняно невеликі інвестиції та
швидка окупність. Спеціальні навички: володіння
електронними маркетинговими інструментами [5];
- організація доставки їжі. Дуже популярний
напрямок завдяки карантинним заходам: багато
співробітників працювали дома, або у офісах та не
мали змоги поїсти в улюбленому ресторані на
карантині. Доставка їжі стала неймовірно популярною
та принесла значний дохід своїм засновникам. На
сьогодні
більшість
працівників
продовжують
працювати з дому, наприклад ІТ сфера, та
продовжують замовляти їжу онлайн;
- франчайзинговий бізнес. Як відомо, франшиза
пропонує власнику бізнесу ряд переваг, наприклад,
швидкий старт, не потрібно перевіряти бізнес-модель,
перевірена методи організації роботи та участі
клієнтів. Іншими словами, чим менший ризик того,
що проект не буде прибутковим, тим швидший термін
окупності;
- навчальні курси. Потреба в них постійна
зростає, попит на вивчення мови та покращення своїх
інтелектуальних або бізнес-навичок збільшується.
Сьогодні стає модним займатися додатковими
курсами. На момент карантину дуже не вистачало
онлайн курсів і цей вид діяльності досі не повність
заповнений.
Сьогодні відкривають ФОП не тільки для
реалізації послуг, а і для праці головою.
Найпопулярніший КВЕД у 2020 році – IT-індустрія.
Це найбільш прибуткова індустрія на сьогодні. Кожен
школяр хоче розробляти програми та працювати над
ними. Але є шанс працювати на когось, а не
займатися фрілансом. Бо ФОП це один із способів
обійти великі податки для юридичних осіб.
На разі існує багато технологій, для того щоб
стати підприємцем в один клік. Наприклад, додаток
«Дія» пропонує відкриття ФОП за 10 хвилин не
виходячи з будинку [6]. При реєстрації можна
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вибрати
загальну
чи
спрощену
систему
оподаткування та подати заяву на реєстрацію
платником податку на додану вартість (ПДВ). На
сьогодні – це найшвидша реєстрація ФОП.
Однак, порівняно з розвиненими країнами,
українське підприємництво є недостатнім і потребує
значного вдосконалення. Потенціал підприємництва
не може бути повною мірою реалізований в Україні
через
несприятливе
економічне
та
правове
середовище для ведення бізнесу.
З одного боку,
державне регулювання
підприємництва є надто складним, що вимагає
дерегуляційних заходів для досягнення європейських
стандартів. З іншого боку, діяльність значного шару
бізнес-одиниць характеризується низькою соціальною
відповідальністю.
За
межами
країни
часто
трапляються випадки ухилення від сплати податків,
непосильних операцій та депривації капіталу.
Кваліфікаційний рівень підприємців в Україні
низький, що ускладнює перспективи їх інноваційного
розвитку. Відсутність спеціальних знань у галузі
комерційного навчання та неефективне управління
знижують конкурентоспроможність економіки та
погіршують якість її працівників.
Висновки. Малий бізнес відіграє важливу роль у
підвищенні конкурентоспроможності національної
економіки. Економічний та соціальний розвиток
України
використовується
для
забезпечення
ефективного функціонування малого бізнесу та
створення оптимальних умов для їх розвитку. Тому
підтримка цього сектору повинна стати пріоритетним
для уряду, забезпечуючи перехід до економіки на
якісно новому рівні.
Однією з головних перешкод для розвитку
підприємництва все ще залишається відсутність у
підприємців коштів для розвитку власного бізнесу та
високі процентні ставки за банківськими позиками.
Регіональні програми підтримки малого бізнесу не
були
ефективними.
Інфраструктура,
яка
характеризується нерівномірним розташуванням і
функції
якої
обмежуються
обслуговуванням
підприємницької діяльності, не відповідає сучасним
вимогам. Необхідно збільшити участь громадськості у
прийнятті управлінських рішень щодо поліпшення
ділового середовища. Розвиток державно-приватного
партнерства в Україні вимагає цілеспрямованої
державної політики.
Отже, проаналізувавши основні тенденції

розвитку малого бізнесу можна визначити найбільш
пріоритетні
напрямки
стимулювання
та
вдосконалення ділового потенціалу в Україні:
забезпечення
стабільної
системи
оподаткування;
- стимулювання інвестицій та інновацій в
економічний сектор;
- зменшення надмірних штрафних санкцій;
- розвиток державної підтримки підприємництва,
створення потужного законодавчої бази;
підвищення
соціального
забезпечення
компаній;
- запровадження нових можливостей для
кредитування та фінансування малого бізнесу.
Стимулювання збільшення малого бізнесу
сприятиме зростанню економіки країни в цілому.
Зокрема,
надходження
сплати
податків
від
підприємницької
діяльності
ФОПів
зміцнює
фінансово-економічний потенціал України.
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О.Ю. ЛІНЬКОВА, Є.Є. ПУШКАР
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
Стаття присвячена дослідженню сутностей та особливостей розробки товарної політики підприємств молочної галузі. Розглянуто
значення та необхідність формування раціональної товарної політики як інструменту забезпечення успішності функціонування. Виявлено
зниження темпів росту підприємств молочної галузі, що обумовлено несистематичним проведенням маркетингових досліджень та
виробництвом товарів, які не в змозі в повній мірі задовольнити потреби споживача. Проведено огляд тлумачення поняття «товарна
політика» вітчизняними авторами та запропоновано власне визначення. Визначено три основні складові товарної політики : розробка,
обслуговування та елімінація товару. Розглянуто особливості кожного блоку для підприємств молочної галузі. Виявлено, що товарна
політика є головною частиною маркетингових рішень, яка має об’єднувати інтереси як споживача, так і виробника. Це означає, що товар
має бути цінним для покупця і водночас забезпечувати конкурентоспроможність підприємства і приносити йому відповідний прибуток.
Проаналізовано, що однією з найефективніших методик формування товарної політики є матриця Бостонської консалтингової групи. На
основі матриці Бостонської консалтингової групи розглянуто комплекс стратегічних дій для товарів підприємств, які мають різні темпи
росту та різну долю на ринку молочної продукції. Запропоновано базові напрямки розвитку товарної політики підприємств молочної
галузі. Доведено, що саме від детально розробленої товарної політики залежить задоволеність споживачів та успішна діяльність
підприємств. Зроблено висновок, що через високий рівень конкуренції виробники молочної продукції мають відрізняти свій товар від
товару конкурентів. Добре розроблена товарна політика є основою, на якій продукція виробляється та успішно продається. Саме тому для
вдосконалення товарної політики підприємства молочної галузі мають проводити детальні маркетингові дослідження ринку молочної
продукції, зосередити увагу на потребах споживачів, а також на підвищенні рівня якості та екологічності товарів, розвитку асортиментної
політики та підвищення успішності логістики.
Ключові слова: товар; товарна політика; товарний асортимент; підприємство молочної галузі; конкурентоспроможність продукції;
матриця BCG.

Е.Ю. ЛИНЬКОВА, Е.Е. ПУШКАРЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Статья посвящена исследованию сущностей и особенностей разработки товарной политики предприятий молочной отрасли. Рассмотрены
значение и необходимость формирования рациональной товарной политики как инструмента обеспечения успешности
функционирования. Выявлено снижение темпов роста предприятий молочной отрасли, что обусловлено несистематическим проведением
маркетинговых исследований и производством товаров, которые не в состоянии в полной мере удовлетворить потребности потребителя.
Проведен обзор толкования понятия «товарная политика» отечественными авторами и предложено собственное определение.
Определены три основные составляющие товарной политики: разработка, обслуживание и элиминация товара. Рассмотрены особенности
каждого блока для предприятий молочной отрасли. Выявлено, что товарная политика является главной частью маркетинговых решений,
которая должна объединять интересы как потребителя, так и производителя. Это значит, что товар должен быть ценным для покупателя и
одновременно обеспечивать конкурентоспособность предприятия и приносить ему соответствующую прибыль. Проанализировано, что
одной из самых эффективных методик формирования товарной политики является матрица Бостонской консалтинговой группы. На
основе матрицы Бостонской консалтинговой группы рассмотрен комплекс стратегических действия для товаров предприятий, имеющих
различные темпы роста и различную долю на рынке молочной продукции. Предложено базовые направления развития товарной политики
предприятий молочной отрасли. Доказано, что именно от детально разработанной товарной политики зависит удовлетворенность
потребителей и успешная деятельность предприятий. Сделан вывод, что из-за высокого уровня конкуренции производители молочной
продукции должны отличать свой товар от товара конкурентов. Хорошо разработана товарная политика является основой, на которой
продукция производится и успешно продается. Именно поэтому для совершенствования товарной политики предприятия молочной
отрасли должны проводить детальные маркетинговые исследования рынка молочной продукции, сосредоточить внимание на нуждах
потребителей, а также на повышении уровня качества и экологичности товаров, развития ассортиментной политики и повышение
успешности логистики.
Ключевые слова: товар; товарная политика; товарный ассортимент; предприятие молочной отрасли; конкурентоспособность
продукции; матрица BCG.

H.Y. LINKOVA, Y.Y. PUSHKAR
FORMATION OF COMMODITY POLICY OF DAIRY INDUSTRY
The article is devoted to the study of the essence and features of the development of commodity policy of dairy enterprises. The importance and
necessity of formation of rational commodity policy as a tool for ensuring the success of functioning are considered. A decrease in the growth rate
of dairy enterprises was revealed due to unsystematic marketing research and production of goods that are not able to fully meet consumer needs. A
review of the interpretation of the concept of "commodity policy" by domestic authors and proposed its own definition. A review of the
interpretation of the concept of "commodity policy" by domestic authors conducted and proposed own definition. Three main components of
product policy are identified: development, maintenance and elimination of goods. Features of each unit for the dairy industry are considered. It has
been found that commodity policy is a key part of marketing decisions, which should unite the interests of both consumers and producers. This
means that the product must be valuable to the buyer and at the same time ensure the competitiveness of the enterprise and bring it a corresponding
profit. It is analyzed that one of the most effective methods of commodity policy formation is the matrix of the Boston Consulting Group. On the
basis of the matrix Boston Consulting Group considered a set of strategic actions for goods which have different growth rates and different market
share of dairy products. The basic directions of development of commodity policy of the enterprises of dairy industry are offered. It is proved that
consumer satisfaction and successful operation of enterprises depend on a detailed commodity policy. It is concluded that due to the high level of
competition, dairy producers should distinguish their product from the product of competitors. A well-designed commodity policy is the basis on
which products are produced and sold successfully. Therefore, to improve the commodity policy enterprises must conduct detailed marketing
research of the dairy market, focus on consumer needs and to increase the quality and environmental friendliness of goods, product range
development and increase the success of logistics.
Keywords: goods; commodity policy; product range; dairy industry enterprise; product competitiveness; BCG matrix.
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Вступ. В актуальних умовах розвитку, що
відзначаються високою конкурентоспроможністю та
різноманітністю вимог клієнтів, ефективне функціонування
суб’єктів господарювання визначається в першу чергу
рівнем успішності розробленої товарної політики, оскільки
саме товар впливає на економічний стан господарюючого
суб’єкта.
Необхідність вивчення потреб споживачів з метою
просування продукції на ринку, зумовлює формування
товарної політики підприємства як особливого напрямку
діяльності.
Аналіз стану питання. Оскільки молочна галузь
являється пріоритетним сегментом економіки України, то
ефективне формування товарної політики підприємств
даної сфери діяльності є першочерговим у розвитку
економіки в цілому.
На ринку молочної продукції спостерігається жорстка
конкуренція, адже підприємства пропонують аналогічні
товари та майже в одному ціновому діапазоні. Особливо
актуальним вдосконалення розробки товарної політики
підприємств досліджуваної галузі є на даному етапі
розвитку, коли темпи розвитку молочної сфери
функціонування
суттєво
знижуються
внаслідок
нерентабельної їх роботи.
Мета роботи. Мета статті – дослідження сутності та
процесу ефективного формування товарної політики
підприємств молочної галузі, а також розробка
рекомендацій
вдосконалення
товарної
політики
підприємств даної галузі.
Аналіз основних досягнень і літератури. Вивчення
сфери товарної політики підприємств досить широко
розглянуто у працях таких вітчизняних науковців як:
Бутенко Н. В., Гаркавенко С. С., Ілляшенко С. М., Кардаш
В. Я., Павленко А. Ф., Ткаченко Н. Б., та інші. Також дані
проблемні питання розробки товарної політики розглянуто
і у працях зарубіжних вчених, найбільш відомий з яких
Філіп Котлер.
Однак, незважаючи на значну кількість розробок у
даній галузі, у недостатній мірі досліджено та
стандартизовано методику розробки товарної політики
суб’єктів господарювання.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Успішне функціонування та рентабельна робота
підприємств молочної галузі насамперед базується на
відповідності характеристик молочної продукції запитам та
потребам споживачів.
З цією метою виробники молочної продукції
спільними зусиллями із представниками роздрібної мережі
реалізації повинні безперервно та доцільно розробляти та
реалізовувати успішну товарну політику, що є ключовим
інструментом рентабельної діяльності виробників молочної
продукції не тільки у короткотерміновому, але і у
довготерміновому періоді розвитку.
Розглянемо підходи щодо визначення товарної
політики різними авторами. На думку, В. Я. Кардаша
товарна політика – сукупність засобів впливу на
споживачів із допомогою товару [1, с. 182].
Гаркавенко С. С. вважає, що товарна політика – це
комплекс заходів, у рамках якого один або кілька товарів
використовуються як основні інструменти досягнення
цілей фірми [2, с. 210].
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Павленко А. Ф. розглядає товарну політику як
комплекс заходів зі створення й управління продукцією
підприємства для задоволення потреб споживачів та
досягнення підприємством власних цілей [3, с. 66].
Ілляшенко С. М. дає визначення товарної політики як
комплексу заходів спрямованих на орієнтацію
виробництва на задоволення потреб і запитів
споживачів і отримання на цій основі прибутку [4, с.
119].
На думку Бутенко Н. В. товарна політика – це
комплекс заходів щодо формування ефективного, з
комерційної точки зору, асортименту, спрямований на
підвищення
конкурентоспроможності
продукції,
створення нових товарів, оптимізації асортименту,
продовження життєвого циклу товару [5, с. 118].
За словами Філіпа Котлера, товарна політика – це
багатовимірна і складна сфера діяльності, що вимагає
прийняття рішень про конкретні особливості товарної
номенклатури, товарного асортименту, використання
марочних назв, упаковки і послуг [6, с. 258].
Отже, ми можемо дійти висновку, що товарна
політика – це багатогранний елемент маркетингової
діяльності підприємства, який включає у себе
сукупність цілей, завдань та дій підприємства щодо
товару для досягнення власних цілей.
Науковці визначають
маркетингову товарну
політику як структуру, сформовану з трьох основних
складових:
− розробки товару;
− обслуговування товару;
− виведення з ринку нерентабельної продукції [7].
У вказаній структурі ключовим вважається
перший блок – формування товару, що може
реалізовуватись як способом створення нового товару,
так і вдосконалення наявного. Саме створення або
модернізація товарів
дають змогу підприємству:
покращити свої позиції на ринку; посилити увагу
більшої кількості споживачів до своєї продукції;
збільшити доходи.
Виробники молочної продукції постійно повинні
займатись періодичним оновленням наявної продукції
шляхом підвищення рівня її корисності та зручності
споживання.
Насамперед це стосується динаміки споживчих
властивостей окремих типів молочної продукції: сирів,
йогуртів та масла відповідно до потреб споживачів [8].
Для молочної галузі особливу роль відіграє і друга
складова структури – обслуговування продукції, що
зумовлено потребою забезпечення відповідних умов
транспортування та зберігання молочних товарів з
метою
відповідності
комплексу
біологічних
характеристик товарів вимогам споживачів.
Обслуговування молочної продукції включає
успішну організацію логістики, що передбачає
безпосередній вплив на рівень якості молочних товарів
та потребує формування товароруху із мінімальним
числом рівні товароруху.
Третій блок структури товарної політики молочної
галузі – виведення застарілих товарів. Передумовами
виведення продукції молочної галузі з ринку є
зменшення попиту на певні товари, зниження
рентабельності продукції чи невідповідність продукції
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стандартам та нормам якості, а також зниження рівня
конкурентоздатності продукції [9].
Товарна
політика
є
головною
частиною
маркетингових рішень. Тільки після її детальної розробки
підприємство зможе приймати рішення щодо умов та
методів просування товару до споживача.
Дуже часто підприємства, розробляючи новий
продукт забувають про точку зору споживача. Це
призводить до того, що вироблений товар не забезпечує
цінність для покупця і, як наслідок, є невдалим.
Товарна політика має об’єднувати інтереси як
споживача, так і виробника. Тобто товар повинен
задовольняти потреби споживача, бути цінним для нього,
та забезпечувати конкурентоспроможність підприємства і
приносити відповідний прибуток [10].
Формування товарної політики базується на
дослідженнях, що реалізуються у розрізі методик двох
видів: матриця Boston consulting group (BCG) (див. рис. 1)
або матриця компанії «General Е1есtriс» (МсКinsеу), що є
удосконаленою методикою BGG [11].

1,4

«Знаки
запитання»

«Зірка»

Темп
приросту
ринку, %
«Дійна
корова»

Низький

«Собака»

Молоко

1,2

Темп росту ринку

Високий

Рис. 1. Матриця ВСG

позитивного підсумку у ефективні програми
вдосконалення;
− «знаки питання» повинні бути детально
досліджені з метою виявлення можливості їх
реформування у «зірок».
Відповідно до Державної статистики України [13]
у 2019 році Україна скоротила виробництво молока та
молочної продукції на 2,3% ― до 1,98 млн тон.
Виробництво молока наразі становить 49%,
кисломолочним продуктам належить 21%, сири
складають 9,8%, морозиво – 7,9%, інші продукти
(масло, сироватка, молоко згущене, молоко сухе
знежирене, молоко сухе незбиране, казеїн) – 12,1%.
Щодо Харківської області виробництво молока складає
30,87%, масла – 6,22%, сиру – 18%, інші молочні
продукти – 44,91%.
Основними виробниками молочної продукції на
ринку м. Харків та Харківської області є: ТОВ
Харківський молочний комбінат (м. Харків), ТОВ
Балмолоко
(м. Балаклія),
ПрАТ
Куп’янський
молочноконсерний
комбінат (м. Куп’янськ),
ТОВ
Inmilkco (м. Зміїв). Слід побудувати матрицю БКГ (див.
рис. 2) для молочної продукції Харківської області, щоб
визначити їх стратегічні позиції.
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1
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0,4
0,2
0
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Відносна
доля ринку

Низька

Компанії, що відзначаються:
− значним рівнем розвитку та високою долею ринку
найменували «зірками»;
− незначним ступенем розвитку і високою долею
ринку – «дійними коровами»;
− незначним ступенем розвитку та низькою долею
ринку – «собаками»;
− значним рівнем розвитку і низькою долею ринку –
«знаками питання».
На базі матриць ВСG можна запропонувати такий
комплекс стратегiчних дій [12]:
− «зiрки» – залишатись у константному положенні та
зберігати тенденції незначного, проте стабільного
зростання;
− шукати способи та інструменти заміни «собак» у
разі відсутності важливих факторів їх збереження;
− для «дійних корiв» організувати успішну систему
моніторингу вкладень і спрямування нерозподіленого
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Рис. 2. Матриця BCG для молочної продукції

Після проведення аналізу видно, що молоко,
масло, молоко згущене та сири відносяться до групи
«Дійні
корови».
Вони
мають
високу
конкурентоздатність на зрілому ринку. Основною
стратегією для них є збереження своїх позицій.
Кисломолочна продукція належить до «Зірок», що
свідчить про високу конкуренцію. Варто замислитись
над модифікацією товарів, активізацією реклами.
Вважаємо, що підприємства молочної галузі
мають запровадити системний підхід до реалізації
товарної політики. Базовими напрямами розвитку
повинні стати:
− розширення асортименту молочної продукції;
− удосконалення системи управління якістю;
− розвиток конкурентних переваг молочних
товарів підприємствами;
− зменшення витратності виробничого процесу;
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− підвищення успішності логістики;
− розвиток маркетингових досліджень ринку (потреб
та вимог споживачів).
Висновки. Товарна політика підприємств молочної
галузі в актуальних умовах розвитку значно уповільнилась
у розвитку та не відповідає вимогам і потребам споживачів.
Така неефективність товарної політики зумовила зниження
попиту на молочну продукцію, а, отже, і нерентабельну чи
низькорентабельну діяльність суб’єктів господарювання.
Спостерігається
несистематичне
проведення
маркетингових досліджень підприємствами молочної
сфери діяльності. Дрібні підприємства орієнтуються в
більшій мірі на проблеми виробничого характеру, аніж на
розвиток маркетингу.
Оскільки рівень конкуренції досить високий
виробники молочної продукції мають відрізняти свій товар
від товару конкурентів. Тут виникає проблема товарної
політики. Хороша політика щодо продуктів є основою, на
якій правильна продукція виробляється та успішно
продається
Вдосконалення товарної політики підприємств
молочної галузі повинно у першу чергу базуватись на
розвитку маркетингових досліджень ринку молочної
продукції, із зосередженням базової уваги на потребах
споживачів, а також на підвищенні рівня якості та
екологічності товарів та розвитку асортиментної політики.
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РОЗВИТКОМ

У статті розглянуто методологічні підходи до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку регіонів. Досліджено механізм
відтворювальних економічних процесів, що відбуваються на регіональних рівнях, стратегічне управління якими полягає у визначенні
кількісних характеристик такого розвитку та оцінці особливостей впливу інвестиційних вливань в умовах реформованої української
економіки. Запропоновані підходи до отримання кількісних оцінок мультиплікативних ефектів в сучасних умовах функціонування економіки.
Для аналізу впливу внутрішніх капітальних інвестицій на відтворення економіки регіонів на основі стабілізації і зростання обсягів валового
регіонального продукту проведено розрахунки виробничих і інвестиційних мультиплікаторів регіонів. Зокрема, доведено, що інструментами,
здатними забезпечувати вирішення проблем ефективного управління стратегічним розвитком економіки регіонів є використання механізмів
виробничого та інвестиційного мультиплікаторів задля оцінки впливу внутрішніх капітальних інвестицій на економічну динаміку розвитку
регіону. За допомогою виробничих мультиплікаторів виявлено величину зміни ВРП при зростанні обсягу роздрібної торгівлі в регіоні.
Розрахунки інвестиційних мультиплікаторів дали можливість виявити зміну виробничих мультиплікаторів та одночасно зміну ВРП за
рахунок зростання капітальних інвестицій. Аналіз залежності формування рівня виробничих мультиплікаторів від інвестиційних
мультиплікаторів вказав на механізм формування ВРП регіонів. В сучасній українській економіці склалася особлива закономірність, за якої
в регіонах з переважанням у структурі економіки доданої вартості промисловості для стабілізації і подальшого зростання ВРП необхідний
нижчий, ніж для регіонів сільськогосподарського напрямку розвитку, рівень інвестиційного мультиплікатора.
Ключові слова: валовий регіональний продукт, капітальні інвестиції, схильність до інвестування, виробничий мультиплікатор,
інвестиційний мультиплікатор, структура доданої вартості регіону.

О.И. МАСЛАК, М.М. ОДИНЦОВ, Я.Ю. ЯКОВЕНКО, С.С. ЗАЙЦЕВ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье рассмотрены методологические подходы к решению проблем социально-экономического развития регионов. Исследован механизм
воспроизводства экономических процессов, происходящих на региональных уровнях, стратегическое управление которыми заключается в
определении количественных характеристик такого развития и оценке особенностей влияния инвестиционных вливаний в условиях
реформированной украинской экономики. Предложены подходы к получению количественных оценок мультипликативных эффектов в
современных условиях функционирования экономики. Для анализа влияния внутренних капитальных инвестиций на воспроизводство
экономики регионов на основе стабилизации и роста объемов валового регионального продукта проведены расчеты производственных и
инвестиционных мультипликаторов регионов. В частности, доказано, что инструментами, способными обеспечивать решение проблем
эффективного управления стратегическим развитием экономики регионов является использование механизмов производственного и
инвестиционного мультипликаторов для оценки влияния внутренних капитальных инвестиций на экономическую динамику развития
региона. С помощью производственных мультипликаторов определена величина изменения ВРП при росте объема розничной торговли в
регионе. Расчеты инвестиционных мультипликаторов позволили выявить изменение производственных мультипликаторов и одновременно
изменение ВРП за счет роста капитальных инвестиций. Анализ зависимости формирования уровня производственных мультипликаторов от
инвестиционных мультипликаторов указал на механизм формирования ВРП регионов. В современной украинской экономике сложилась
особая закономерность, при которой в регионах с преобладанием в структуре экономики добавленной стоимости промышленности для
стабилизации и дальнейшего роста ВРП необходим уровень инвестиционного мультипликатора ниже, чем для регионов
сельскохозяйственного направления развития.
Ключевые слова: валовый региональный продукт, капитальные инвестиции, склонность к инвестированию, производственный
мультипликатор, инвестиционный мультиплікатор, структура добавленной стоимости региона.

О.I. MASLAK, M.M. ODINTSOV, Y.Y.YAKOVENKO, S.S. ZAITSEV
TOOLS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL ECONOMY
The article deals with the methodological approaches to solving problems of socio-economic development of regions. The mechanism of reproductive
economic processes occurring at the regional levels as well as determining the quantitative characteristics of such development and assess the
characteristics of the impact of investment infusions in the reformed Ukrainian economy were researched. Approaches to obtaining quantitative
estimates of multiplier effects in modern conditions of economic functioning were offered. Calculations of production and investment multipliers of the
regions were made in order to analyze the impact of domestic capital investment on the reproduction of the economy of the regions on the basis of
stabilization and growth of gross regional product. In particular it was proved that the use of mechanisms of production and investment multipliers are
the tools capable of solving the problems of effective management of strategic development of regional economies in order to assess the impact of
domestic capital investment on the economic dynamics of the region. The magnitude of the change in GRP with increasing retail trade in the region
was made with the help of production multipliers. Calculations of investment multipliers made it possible to detect a change in production multipliers
and at the same time a change in GRP due to the growth of capital investment. Analysis of the dependence of the formation of the level of production
multipliers on investment multipliers indicated the mechanism of formation of GRP regions. In the modern Ukrainian economy there is a need for a
level of investment multiplier (lower than for the regions of agricultural development) for the stabilization and further growth of GRP because of the
regions with a predominance of value added industry in the structure of the economy.
Key words: gross regional product, capital investment, propensity to invest, production multiplier, investment multiplier, regional value added
structure.
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підвищуються вимоги до обґрунтованості і
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характеристики його параметрів. В цьому зв’язку
досить гостро стає питання вибору методів та
інструментарію
оцінки
управління
відтворювальним
процесом
економічних
потенціалів регіонів країни в залежності від вже
сформованої структури формування доданої
вартості регіону. Тобто необхідні методи, що
дозволяють оперативно визначати можливості і
недоліки економіки, виявляти наявні резерви з
метою підвищення ефективності діяльності регіону.
В якості інструментів, здатних забезпечувати
вирішення проблем ефективного управління
економікою регіонів пропонується використання
механізмів
виробничого
та
інвестиційного
мультиплікаторів, що дають можливість отримувати
оцінку впливу внутрішніх капітальних інвестицій на
економічну динаміку розвитку регіону.
Актуальність
дослідження.
Одним
із
ключових напрямів реформування економіки стає
пошук ефективних інструментів впливу процеси
відтворення
економіки
регіонів.
Наявність
причинно-наслідкових зв’язків в економічних
процесах обумовлюється існуванням ефекту
мультиплікації, що полягає у впливі певних
факторів на зміну результативних показників. Крім
того, механізм мультиплікатора сам по собі є одним
із важелів макроекономічного регулювання
економічної політики на рівні держави і регіонів.
Практичне застосування механізму мультиплікації
дозволяє здійснити вибір найбільш прийнятних для
регіону
стратегічних
орієнтирів
розвитку,
враховуючи його специфіку та можливі ризики.
Попри те, що існує необхідність удосконалення
системи управління стратегічним розвитком
регіону, в сучасний період використання
мультиплікаторів
для
оцінки
регіональної
ефективності
діяльності
не
користується
достатньою увагою і стримується в дослідженнях
українських науковців з причини недостатнього
теоретичного та прикладного його обґрунтування.
Якраз це обумовило актуальність пропонованого
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Розробка концепції мультиплікатора розроблялася
відомими економістами, особливо з яких слід
відмітити таких учених як E. Домар [1], A. Хансен
[2], Р. Кан [3], Д. Хікс [4], які досліджували умови
виникнення та протікання мультиплікативних
ефектів
в
економіці.
Проблеми
оцінки
мультиплікативних ефектів досліджували Й.
Шумпетер [5], Є. Балацький [6], А. Аганбегян [7],
Л. Борщ [8], Н. Третяк [9], О. Західна [10]. Разом з
тим залишаються недослідженими питання впливу
на економіку регіонів взаємозв’язку виробничого і
інвестиційного мультиплікаторів.
Мета статті полягає у розвитку методології
стратегічного
управління
регіональними
економічними
системами
завдяки
побудові
економічної
моделі,
що
описує
процес
мультиплікативного впливу внутрішніх капітальних
інвестицій на стабілізацію і зростання ВРП з
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урахування сформованої структури доданої вартості
регіонів.
Основні
результати
дослідження.
Стабілізація та підвищення економіки регіонів і в
цілому України вимагає дослідження механізму
відтворювальних економічних процесів, що
відбуваються на регіональних рівнях. Якраз
створення умов для стійкого розвитку стає
стимулом для регіональних відтворювальних
процесів
і
сприяє
підвищенню
конкурентоспроможності
регіональних
економічних систем. Разом з тим слід відмітити, що
інвестиційна діяльність в ряді регіонів країни має
стихійний характер і не проводиться виходячи із
пріоритетності провідних галузей регіону. Характер
інвестування, що не враховує мультиплікативні
ефекти
інвестицій
стає
причиною
диспропорційності структури економічної системи
окремих регіонів. При цьому в ряді регіонів країни
збережена розвинута інфраструктура і достатній
ресурсний
потенціал для
реконструкції
і
оздоровлення інвестиційного клімату з метою
формування стратегії стійкого економічного
розвитку. Для проявлення мультиплікативних
ефектів в економічних системах регіонів необхідні
початкові
імпульси,
причому
джерелами
виникнення цих ефектів повинні стати їх внутрішні
ресурси.
Для безпосереднього опису розрахунків
мультиплікаторів
опишемо
деякі
ключові
визначення. Мультиплікатор в економіці –
чисельний коефіцієнт, що показує, у скільки разів
зміняться результативні показники розвитку
економіки
при
зростанні
інвестицій
або
виробництва в аналізованому виді діяльності. В
межах економічного аналізу можуть розрізнятися
виробничі і інвестиційні мультиплікатори.
Мультиплікативний ефект – множення
мультиплікатора на зміну обсягу виробництва,
інвестицій і інших характеристик галузі. Відображає
ефект від збільшення показників в аналізованому
виді діяльності з урахуванням його внеску в
економічну діяльність [4], [5], [6], [7], [11].
З наведених визначень видно, що більша
величина мультиплікатора не завжди однозначна
високому мультиплікативному ефекту. Галузі
регіональної економіки мають різну вагу в сумарних
показниках валового виробництва, зокрема обсягу
роздрібної торгівлі або доданої вартості, що
формують валовий регіональний продукт. Таким
чином, при рівних темпах зміни динаміки
виробництва номінальне збільшення виробництва в
різних
видах
діяльності
можуть
суттєво
відрізнятися. Наприклад, відсоткове зростання у
приладобудуванні значно вище, ніж у добувній
промисловості. Це значить, вид діяльності, що має
високий коефіцієнт мультиплікатора, але при цьому
має відносно нижчу вагу в економіці, повинен мати
нижчий мультиплікативний ефект у порівнянні з
більш значною галуззю. Теорія мультиплікатора є
однією з основних теорій макроекономіки. Вона
широко використовується рішень по розвитку
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багатьох країн. В той же час, подібно до теорії
відносності у фізиці, вона часто ігнорується для
вирішення прикладних задач.
Зважаючи на чисельні позитивні і негативні
наукові концепції щодо впливу мультиплікаторів на

економіку на основі наявної на даний час
офіціальної статистики розрахуємо виробничий і
інвестиційний мультиплікатори та вплив кожного з
них формування валового регіонального продукту
(ВРП) регіонів України (табл. 1).

Таблиця 1 – Формування виробничого мультиплікатора в регіонах України (млн. грн)
ВРП
Обсяг реалізованої
Схильність до
Виробничий
продукції
відтворення
мультиплікатор
2014
2018
2014
2018
2014
2018
2014
2018
Україна
2983882
3560596
901924
930629
0,30
0,26
1,42
1,35
Вінницька
92427
111498
29264
25658
0,32
0,16
1,47
1,30
Волинська
51972
60448
21476
16344
0,41
0,14
1,69
1,37
Дніпропетровська
313830
369468
80419
85303
0,26
0,23
1,35
1,30
Донецька
166604
192296
64698
29153
0,39
0,15
1,64
1,18
Житомирська
61470
77110
23250
23593
0,38
0,30
1,61
1,42
Закарпатська
43043
52445
20213
21897
0,47
0,42
1,89
1,72
Запорізька
130377
147076
41932
38638
0,32
0,26
1,47
1,35
Франківська
63850
78443
27419
22300
0,43
0,28
1,75
1,39
Київська
157043
198160
43575
64917
0,28
0,33
1,39
1,49
Кіровоградська
53031
64436
18022
16622
0,34
0,26
1,52
1,35
Луганська
30285
35206
19750
8237
0,65
0,23
2,86
1,30
Львівська
147404
177243
45752
57825
0,31
0,33
1,45
1,49
Миколаївська
69371
79916
23448
22555
0,34
0,28
1,52
1,39
Одеська
149530
173241
60670
69197
0,40
0,40
1,67
1,67
Полтавська
150904
174147
26399
30929
0,17
0,18
1,20
1,22
Рівненська
48836
56842
19652
17360
0,40
0,30
1,67
1,43
Сумська
56530
68489
19190
19465
0,34
0,28
1,52
1,39
Тернопільська
40747
49133
16737
13083
0,41
0,27
1,69
1,37
Харківська
187454
233321
71733
72518
0,38
0,31
1,61
1,45
Херсонська
47868
55161
21208
21739
0,44
0,39
1,78
1,64
Хмельницька
63882
75646
22286
20566
0,35
0,27
1,54
1,37
Черкаська
73176
93315
23994
22495
0,33
0,24
1,49
1,32
Чернівецька
28591
33903
14637
15170
0,51
0,45
2,04
1,82
Чернігівська
56672
70624
18422
17973
0,32
0,25
1,47
1,33
м. Київ
357377
833069
127778
177101
0,36
0,21
1,56
1,26

З розрахунків виробничого мультиплікатора
видно, за період з 2014 до 2018 року як у цілому по
країні так і у переважній частині регіонів,
незважаючи на зростання показників ВРП і обсягів
реалізованої
продукції,
відбулося
значне
скорочення цього показника. У цей же час сумарний
економічному потенціал підприємств Київської,
Львівської, і Полтавської областей вдалося зберегти
хоча із незначними (2 – 7 %) темпи зростання ВРП
за рахунок збільшення обсягів роздрібної торгівлі.
За теоретичними постулатами та науковими і
прикладними висновками багатьох дослідників

основою зростання економіки країн і регіонів
вважаються інвестиційні вливання. Зокрема Й.
Шумпетер підкреслював, що фактори виробництва
майже завжди діють одночасно. Тому і інвестиційні
процеси повинні здійснюватися одночасно з
наявними факторами, а відносини інвестиційної
активності
економічних
суб’єктів
повинні
розвиватися практично одночасно з нарощуванням
всіх видів ресурсів. На основі існуючої апробованої
багатьма дослідниками методики розрахуємо за
2014 р. та 2018 р. інвестиційний мультиплікатор
регіонів України (табл. 2).

Таблиця 2 – Формування мультиплікатора інвестицій в регіонах України (млн. грн.)
ВРП

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська

2014
1586915
43919
24195
176540
119983
29815
24120
65968
37643

Капітальні інвестиції
2018
3560596
111498
60448
369468
192296
77110
52445
147076
78443

Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)

2014
219420
5675
3390
20357
13155
2905
2639
7035
6837

2018
578726
17627
8686
60289
26979
8742
7501
15732
9394

Схильність до
інвестування
2017
2018
0,14
0,16
0,13
0,16
0,15
0,14
0,14
0,16
0,11
0,14
0,10
0,11
0,11
0,14
0,12
0,11
0,18
0,12

Інвестиційний
мультиплікатор
2017
2018
1,16
1,19
1,14
1,19
1,16
1,16
1,16
1,19
1,11
1,16
0,14
1,12
1,15
1,16
1,14
1,12
1,18
1,14
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Вісник НТУ «ХПІ»
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Економічні науки
79561
28758
31393
72923
35408
74934
69831
28724
30397
21676
96596
23250
32162
38466
15049
28156
357377

198160
64436
35206
177243
79916
173241
174147
56842
68489
49133
233321
55161
75646
93315
33903
70624
833069

19653
3122
5223
9555
3771
9361
8828
2805
2798
2590
8032
2208
4078
3262
1687
2621
67833

Як видно з розрахунків, якщо виробничий
мультиплікатор за період з 2014 р. до 2018 р. зростав
лише в Київській, Полтавській і Львівській
областях,
то
зростання
інвестиційного
мультиплікатора за ці ж роуи відбувалося у
Вінницькій,
Волинській,
Дніпропетровській,
Закарпатській, Херсонській, Черкаській областях.
Зріс цей показник також у цілому по Україні.

40713
7181
3219
28996
10099
23788
18637
7228
7550
8375
23551
8853
11275
11110
3721
8971
200308

0,25
0,11
0,17
0,13
0,11
0,12
0,13
0,10
0,09
0,12
0,08
0,09
0,13
0,08
0,11
0,09
0,19

0,20
0,11
0,09
0,16
0,13
0,14
0,11
0,13
0,11
0,17
0,10
0,16
0,15
0,12
0,11
0,13
0,24

1,28
1,16
1,12
1,20
1,19
1,18
1,12
1,14
1,14
1,21
1,12
1,18
1,20
1,12
1,12
1,15
1,23

1,25
1,12
1,10
1,19
1,15
1,16
1,12
1,15
1,12
1,20
1,11
1,19
1,18
1,14
1,12
1,15
1,32

Для
виявлення
рівня
виробничого
мультиплікатора здатного впливати на стабілізацію
обсягів роздрібної торгівлі та не допускати її
зменшення нами проведено розрахунок рівня
інвестиційного мультиплікатора, що забезпечує
рівень виробничого мультиплікатора величиною не
менше одиниці (табл. 3) .

Таблиця 3 – Залежність виробничого мультиплікатора від мультиплікатора інвестицій
Мультиплікатор виробничий
Мультиплікатор
Рівень
Відхилення від
інвестиційний
зростання,
досягнутого, %
2014
2018
у % до 2014
2014
2018
у % до 2014
%
Україна
1,42
1,35
95
1,16
1,19
102
105
3
Вінницька
1,47
1,30
88
1,14
1,19
104
114
10
Волинська
1,69
1,37
81
1,16
1,16
100
123
23
Дніпропетровська
1,35
1,30
96
1,16
1,19
102
104
2
Донецька
1,64
1,18
72
1,11
1,16
104
138
34
Житомирська
1,61
1,42
88
1,14
1,12
98
114
6
Закарпатська
1,89
1,72
91
1,15
1,16
101
110
9
Запорізька
1,47
1,35
92
1,14
1,12
98
109
10
Івано-Франківська
1,75
1,39
96
1,18
1,14
97
104
7
Київська
1,39
1,49
107
1,28
1,25
98
100
2
Кіровоградська
1,52
1,35
89
1,16
1,12
96
112
16
Луганська
1,86
1,30
70
1,12
1,10
98
143
45
Львівська
1,45
1,49
103
1,20
1,19
99
100
1
Миколаївська
1,52
1,39
91
1,19
1,15
97
110
3
Одеська
1,67
1,67
100
1,18
1,16
98
100
2
Полтавська
1,20
1,22
102
1,12
1,12
100
100
0
Рівненська
1,67
1,43
86
1,14
1,15
101
116
15
Сумська
1,52
1,39
91
1,14
1,12
98
110
2
Тернопільська
1,69
1,37
81
1,21
1,20
99
123
24
Харківська
1,61
1,45
90
1,12
1,11
99
111
12
Херсонська
1,78
1,64
92
1,18
1,19
101
109
8
Хмельницька
1,54
1,37
89
1,20
1,18
98
112
14
Черкаська
1,49
1,32
88
1,12
1,14
102
114
12
Чернівецька
2,04
1,82
89
1,12
1,12
100
112
12
Чернігівська
1,47
1,33
90
1,15
1,15
100
111
11
м. Київ
1,56
1,26
81
1,23
1,32
107
123
16

Розрахунки
засвідчують,
що
рівень
інвестиційного мультиплікатора в Полтавській,
Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Одеській
і Миколаївській областях лише на 2 – 3 відсотки
відрізняється від необхідного рівня виробничого
мультиплікатора, здатного стабілізувати розвиток
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економіки регіонів. В решті областей рівень
інвестиційного мультиплікатора не забезпечує рівня
виробничого мультиплікатора, що забезпечує
зростання
ВРП
регону. Тобто
показники
виробничого і інвестиційного мультиплікаторів
забезпечують зростання валового регіонального
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продукту лише при певному обсягу капітальних
інвестицій. Виникає проблема виявлення механізму
формування
рівнів
мультиплікаторів,
які
забезпечують забезпечення зростання ВРП регіонів,
що становлять основу формування ВРП країни.

Для виявлення даної проблеми нами проведено
аналіз впливу показників зростання виробничого і
інвестиційного мультиплікаторів на обсяги валового
регіонального продукту регіонів у залежності від
структури формування їх економіки за доданою
вартістю (табл. 4).

Таблиця 4 – Вплив мультиплікатора інвестицій на економіку регіонів в залежності від структури доданої вартості
Області
Полтавська
Дніпропетровська
Сумська
Львівська
Одеська
Миколаївська
Житомирська
Франківська
Кіровоградська
Закарпатська
Запорізька
Вінницька
Волинська
Харківська
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
Хмельницька
Херсонська
Рівненська
Київська
Тернопільська
Україна

% доданої вартості
в економіці регіону
Промисловість
Сільське
господарство
44,6
16,3
43,7
6,7
21,5
22,1
14,4
9,4
9,9
10,6
14,7
21,3
20,3
20,5
18,2
12,7
18,3
29,7
16,2
14,8
31,6
11,8
14,5
28,7
12,8
18,0
21,0
11,9
21,2
25,9
18,9
24,8
5,9
22,2
14,0
26,6
10,8
31,5
13,9
17,6
17,2
15,2
11,9
26.8
19,8
11,7

Відхилення
мультиплікатора
інвестицій
від показника зростання, %
0
2
2
1
2
3
6
7
8
9
10
10
10
12
12
12
12
14
14
15
16
24
7

Дані таблиці 4 відображають
чітку закономірність, при якій в регіонах з
переважанням у структурі створеної доданої вартості
галузей промисловості необхідні значно нижчі рівні
інвестиційних мультиплікаторів, ніж у тих, де більша
маса доданої вартості формується сільським
господарством. Зокрема, на зростання ВРП
Полтавської з 2014 р. по 2018 р. в 2,5 разів, де у
структурі доданої вартості промисловість становить
44,6 і сільське господарство 13,5%, необхідно було
при ідентичних цінових умовах збільшити рівень
інвестиційного мультиплікатора в 1,8 разів. При тих же
умовах в Дніпропетровській області зі 43,7 %
промисловості і 6,7 % сільського господарства для
зростання ВРП в 2,1 разів інвестиційний
мультиплікатор повинен зрости в 2,6 разів. Відповідно
у Вінницькій області ці показники повинні бути 2,5 та
3,5; Черкаській – 2,4 та 3,6; Тернопільській – 1,2 та 4,1;
Чернігівській – 2,5 та 5,4. Ці показники чітко
відображають тенденцію, згідно з якою в регіонах з
переважанням у структурі доданої вартості галузі
промисловості для відтворення економічної системи в
напрямку зростання необхідні значно менші
інвестиційні
вливання,
ніж
в
регіонах
сільськогосподарського напрямку розвитку.
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Зростання
інвестиційного
мультиплікатотора,
разів
1,8
2,6
2,6
2,4
2,2
2,8
2,9
2,7
2,5
2,8
2,4
3,5
3,4
2,9
3,6
5,4
2,2
2,9
3,9
2,9
1,4
4,1
2,6

Зростання
ВРП,
разів
2,5
2,1
2,2
2,4
2,3
2,2
2,6
2,1
2,2
2,2
2,2
2,5
2,5
2,5
2,4
2,5
2,2
2,4
2,4
2,0
1,3
1,2
1,2

Висновки.
Виступаючи
самостійним
інструментом управління економічним розвитком
регіонів, виробничі та інвестиційні мультиплікатори
дають можливість на основі розрахунків виявляти
вплив виробничого мультиплікатора на формування
обсягів
роздрібної
торгівлі
в
регіонах та
опосередкований
вплив
інвестиційних
мультиплікаторів на формування рівнів виробничих
мультиплікаторів.
В
результаті
взаємодії
мультиплікаторів зростають обсяги роздрібної
торгівлі, що стають основою зростання ВРП регіонів.
Виробничі і інвестиційні мультиплікатори, що
застосовуються у відповідності до структури
економіки регіонів за доданою вартістю дають
можливість спрямовувати інвестиційні вливання в
напрямку реального зростання ВРП. Отримані
результати можуть застосовуватися для визначення
конкретних масштабних інвестиційних вливань при
моделюванні параметрів і векторів розвитку економіки
регіонів та країни.
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Л.Д. ВОРОБЙОВА, В.А. ТАЛОВЕР
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, ЇЇ СКЛАД ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
Під бізнес-культурою можна розуміти дещо різні явища. По-перше, її можна розглядати як загальне широке поняття, а можна як вузьке
визначення бізнес-етикету. У першому випадку, бізнес-культура включає в себе складні системи взаємовідносин на підприємствах і між
ними. У вузькому значення — це виконання норм і правил, які подекуди за змістом є не більше ніж умовностями. По-друге, бізнескультуру можна розглядати як корпоративну культуру певного підприємства або ж сукупність культурних норм та цінностей певного
регіону, країни або сучасного світу. Насправді, усі вище перелічені ознаки взаємопов’язані. Бізнес-культура — це модель або стиль ділових
операцій та комунікації. Це способи ведення бізнесу, як в окремо взятій компанії, так і в глобальному середовищі. Культура бізнесу
всередині компанії визначає, як різні рівні співробітників спілкуються один з одним, а також як співробітники працюють із клієнтами та
партнерами. Тому було розглянуто склад і фактори впливу на бізнес-культуру, різноманітні функції, що визначаються внутрішнім станом
формального механізму підприємства та ті, що визначаються необхідністю адаптації підприємства до свого зовнішнього середовища.
Також досліджено складові компоненти корпоративної культури, особливості механізму формування бізнес-культури та систему
індикаторів щодо оцінки складових бізнес-культури. Також у роботі були досліджені граничні інтервали для визначення якісного рівня
бізнес-культури, що дозволить підвищити обґрунтованість та якість прийнятих управлінських рішень; поліпшити інформаційно-аналітичне
забезпечення процесів управління бізнес-культурою; знизити ступінь невизначеності та ризику при здійсненні заходів щодо її формування.
Бізнес-культура включає місію підприємства - найважливішу мету його існування та розвитку, а також цінності, що розділяють люди, які
працюють на підприємстві; традиції, норми і правила поведінки, а також моральні та естетичні принципи, на яких вони ґрунтуються.
Ключові слова: культура; етикет; підприємство; індикатори; ефективність; модель; бізнес.

Л.Д. ВОРОБЬЕВА, В.А. ТАЛОВЕР
БИЗНЕС-КУЛЬТУРА, ЕЕ СОСТАВ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
Под бизнес-культурой можно понимать несколько разные явления. Во-первых, ее можно рассматривать как общее широкое понятие, а
можно как узкое определение бизнес-этикета. В первом случае, бизнес-культура включает в себя сложные системы взаимоотношений на
предприятиях и между ними. В узком значение - это выполнение норм и правил, которые иногда по содержанию не более чем
условностями. Во-вторых, бизнес-культуру можно рассматривать как корпоративную культуру определенного предприятия или
совокупность культурных норм и ценностей определенного региона, страны или современного мира. На самом деле, все
вышеперечисленные признаки взаимосвязаны. Бизнес-культура - это модель или стиль деловых операций и коммуникации. Это способы
ведения бизнеса, как в отдельно взятой компании, так и в глобальной среде. Культура бизнеса внутри компании определяет, как разные
уровни сотрудников общаются друг с другом, а также как сотрудники работают с клиентами и партнерами. Поэтому были рассмотрены
состав и факторы влияния на бизнес-культуру, различные функции, которые определяются внутренним состоянием формального
механизма предприятия и те, которые определяются необходимостью адаптации предприятия к своей внешней среде. Также исследовано
компоненты корпоративной культуры, особенности механизма формирования бизнес-культуры и систему индикаторов для оценки
составляющих бизнес-культуры. Также в работе были исследованы предельные интервалы для определения качественного уровня бизнескультуры, что позволит повысить обоснованность и качество принимаемых управленческих решений; улучшить информационноаналитическое обеспечение процессов управления бизнес-культурой; снизить степень неопределенности и риска при осуществлению
мероприятий ее формирования. Бизнес-культура включает миссию предприятия - важнейшую цель его существования и развития, а также
ценности, которые разделяют люди, которые работают на предприятии; традиции, нормы и правила поведения, а также моральные и
эстетические принципы, на которых они основываются.
Ключевые слова: культура; етикет; предприятие; индикаторы; эффективность; модель; бізнес.

L. D. VOROBIОVA, V. A. TALOVER
BUSINESS CULTURE, ITS COMPOSITION AND FORMATION MECHANISM
Business culture can be understood as slightly different phenomena. First, it can be considered as a general broad concept, and can be considered as a
narrow definition of business etiquette. In the first case, business culture includes complex systems of relationships in enterprises and between them.
In the narrow sense - is the implementation of norms and rules, which in some respects are no more than conventions. Second, business culture can be
seen as the corporate culture of a particular enterprise or a set of cultural norms and values of a particular region, country, or modern world. In fact, all
of the above are interrelated. Business culture is a model or style of business operations and communication. These are ways of doing business, both
in a single company and in a global environment. The business culture within the company determines how different levels of employees
communicate with each other, as well as how employees work with customers and partners. Therefore, the composition and factors influencing the
business culture, various functions determined by the internal state of the formal mechanism of the enterprise and those determined by the need to
adapt the enterprise to its external environment were considered. The components of corporate culture, features of the mechanism of business culture
formation and the system of indicators for assessing the components of business culture are also studied. The paper also explored the intervals for
determining the quality level of business culture, which will improve the validity and quality of management decisions; to improve information and
analytical support of business culture management processes; reduce the degree of uncertainty and risk in the implementation of measures for its
formation. Business culture includes the mission of the enterprise - the most important goal of its existence and development, as well as the values
shared by people working in the enterprise; traditions, norms and rules of conduct, as well as the moral and aesthetic principles on which they are
based.
Key words: culture; etiquette; enterprise; indicators; efficiency; model; business.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
господарювання в Україні інтенсивно відбувається
трансформація соціально-економічної системи. У
пошуках важелів більш ефективного розвитку

часто аналізуються лише економічні фактори,
методи управління або інші раціоналістичні
питання. Не враховується або мало враховується
той факт, що суб’єктом господарювання є людина.
© Л.Д. Воробйова, В.А. Таловер, 2020
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На її трудову поведінку та ефективність діяльності
значний вплив здійснюють ціннісні орієнтації,
переконання, вірування, традиції, тобто певні
фактори культури.
Сучасні ринкові відносини вимагають від
підприємств необхідності розробки і впровадження
системи цінностей, які називають бізнескультурою. Такий підхід сприяє підвищенню
ефективності роботи підприємства і надає
підприємству власний, неповторний образ в очах
клієнтів і партнерів, що є досить важливим
чинником його конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що проблематику у сфері
розвитку
бізнес-культури досліджували багато науковців.
Питанням особливостей формування бізнескультури
підприємств
присвячені
праці
Радамовської І.В., Мухи Р.А., Монастирський Г.Л.,
Новойтенко І.В., питання сутності та змісту
корпоративної культури досліджували Дмитренко
М., Маркова О., Міхов Л., Петрушенко Ю., Ситник
Ю. та інші.
Мета дослідження полягає у визначені
сутності бізнес-культури, її функцій та індикаторів
оцінки складових бізнес-культури.
Основні результати дослідження. Потрібно
зазначити, що бізнес-культура - це система
цінностей та пріоритетів підприємства щодо
поведінки його на ринку, взаємовідносин з членами
трудового
колективу,
споживачами,
постачальниками та з іншими суб'єктами
господарювання.
Складовими бізнес-культури є
сукупність матеріальних і духовних цінностей,
культурних, етичних та соціальних потреб, що
перебувають у нерозривному зв’язку, вони
притаманні для кожної компанії, проте є різними
для конкретних організацій. Це один із ключових
інструментів управління персоналом. Завдяки
формуванню бізнес-культури управлінці мають
можливість вивести діяльність підприємства на
найвищий
ступінь
розвитку: підвищити
конкурентоспроможність організації, підсилити
ступінь
довіри
до
корпоративних
прав,
забезпечити захист власників корпоративних
прав,
покращити
якість
продукції
та
задовольнити вимоги споживачів [5, 6].
Бізнес-культура – це правила організації
бізнесу, правила прийняття рішень і делегування
повноважень,
правила
організації
комунікаційного процесу, створення соціального
клімату, загалом можна сказати, що бізнескультура – це правила і норми, що забезпечують
організованість і злагодженість на підприємстві.
Існують два напрямки бізнес-культури:
внутрішньо
фірмова
та бізнес-культура
суспільства. Розглянемо основні фактори впливу
на кожну з них у табл. 1.
Дослідити
бізнес-культуру
підприємства
можна лише при застосуванні системного підходу.
Для цього необхідно проаналізувати ряд чинників,
з якими пов’язана бізнес-культура.
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Таблиця 1 - Фактори впливу на бізнескультуру
Фактори впливу на
внутрішньо фірмову
культуру
- владні відносини
(вид менеджменту);
– побудова
організаційної структури;
– професіоналізм
управлінського персоналу;
– ступінь довіри
працівників;
– мотиваційні
фактори;
– кадрова політика і
система навчання
персоналу;
– здатність вести
комунікаційний процес;
– демократичність у
взаємовідносинах;
– доступ до
інформації.

Фактори впливу на
бізнес-культуру
суспільства
- ступінь довіри до
партнерів;
– способи реалізації
стратегічних планів та
основних завдань
підприємства;
– рівень адаптації
корпорацій до
зовнішнього середовища;
– рівня соціальної
відповідальності;
– національний
менталітет;
– етичні та культурні
цінності зовнішнього
середовища.

Отже,
необхідно
вивчити
зовнішнє
середовище, у якому діє підприємство: культуру,
демографію, політику і право, соціальні відносини,
інформацію та освіту, економіку, технологію. Стан
цих елементів буде різним для окремих держав,
регіонів, галузей діяльності тощо. На бізнескультуру
надзвичайно
сильно
впливає
національний менталітет, національний характер.
Значний вплив на бізнес-культуру має
внутрішнє середовище підприємства, його функції
на ринку товарів і послуг, влив у суспільстві,
техніка
і
технології,
кадровий
склад,
професіоналізм працівників, їх освіта і здібності.
Велике значення має взаємозв’язок бізнескультури із управлінням на підприємстві. До нього
належать: вид менеджменту, структура організації,
методи комунікацій та прийняття рішень, система
мотивації праці, кадрова політика та система
навчання. Ці елементи настільки тісно пов’язані з
бізнес-культурою, що їх важко вивчати окремо.
Серед елементів управління на першому місці
стоїть узагальнюючий інтегрований чинник – вид
управління або вид менеджменту – парадигма
управління,
поєднання
концептуальних
характеристик головних методів управління [7].
Проте, слід мати на увазі, що все ж таки
головними
цінностями
бізнес-культури
є
працівники та інформація.
Ефективність бізнес-культури проявляється в
особливому
стилі
поведінки
працівників
підприємства, що формується у процесі досягнення
стратегічних та поточних цілей. Високий рівень
культури
персоналу
здатен
вирішувати
найскладніші задачі розвитку підприємства та
забезпечувати
довготривалі
відносини
з
партнерами і клієнтами.
Бізнес-культура
підприємства
виконує
різноманітні функції. Так, Г.Л. Монастирський
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виокремив
наступні
групи щодо
функції
корпоративної культури [8]:
1) ті, що визначаються внутрішнім станом
формального механізму підприємства;
2) ті, що визначаються необхідністю адаптації
підприємства до свого зовнішнього середовища.
До першої групи функцій належать такі:
1. Охоронна функція. Культура є своєрідним
бар’єром для проникнення небажаних тенденцій та
негативних
цінностей,
характерних
для
зовнішнього середовища, тобто вона нейтралізує
дію негативних зовнішніх чинників.
Особливо актуальна ця функція культури для
сучасних українських підприємств, що обумовлює
необхідність
особливої
уваги
керівників
підприємств до проблеми формування бізнескультури. Вона здатна обмежити простір
невизначеності та змінити баланс сил на користь
стабільності та стійкості.
2. Інтегруюча функція. Прищепивши певну
систему цінностей, бізнес-культура створює
відчуття ідентичності у індивідів та груп – її
учасників. Це дає змогу кожному суб’єктові
внутрішньо-організаційного
життя
краще
усвідомити цілі підприємства, одержати найбільш
сприятливе враження про підприємство, в якому
він працює, відчути себе частиною єдиної системи і
визначити свою відповідальність перед нею.
3. Регулююча функція. Бізнес-культура
включає неформальні, неписані правила. Вони
вказують на те, як люди повинні поводитися в
процесі роботи. Ці правила визначають звичні
способи дій на підприємстві: послідовність
здійснення робіт, характер робочих контактів,
форми обміну інформацією. Таким чином,
задаються однозначність та впорядкованість
основних форм діяльності.
Інтегруюча та регулююча функції сприяють
зростанню продуктивності праці на підприємстві,
оскільки відчуття ідентичності та сприйняття
цінностей підприємства дають змогу підвищити
цілеспрямованість та наполегливість учасників
підприємства у виконанні своїх завдань.
4. Функція заміщення. Сильна бізнескультура, спроможна до ефективного заміщення
формальних, офіційних механізмів, дає змогу
підприємству не вдаватися до надмірного
ускладнення формальної структури та збільшення
потоку офіційної інформації та розпоряджень.
Таким чином, відбувається економія на витратах
управління на підприємстві.
5. Адаптивна функція. Наявність
бізнескультури
полегшує
взаємне
пристосування
працівників до підприємства та підприємства до
працівника. Адаптація здійснюється за допомогою
сукупності заходів, званих соціалізацією. У свою
чергу можливий протилежний процес
–
індивідуалізація, коли підприємство здійснює свою
діяльність так, щоб максимально використовувати
особистий потенціал та можливості індивіда для
вирішення власних завдань.
6. Освітня та розвиваюча функція. Культура
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завжди пов’язана з освітнім, виховним ефектом.
Керівники на підприємствах повинні піклуватися
про підготовку та освіту своїх працівників.
Результатом таких зусиль є приріст знань та
навичок працівників, які підприємство може
використовувати для досягнення своєї мети.
Таким чином, підприємство розширює
кількість та якість економічних ресурсів, що
знаходяться в його розпорядженні.
7. Функція управління якістю. Оскільки,
культура, зрештою, втілюється в результатах
господарської діяльності – економічних благах, то
бізнес-культура,
пропагуючи
уважніше
та
серйозніше
ставлення
до
роботи,
сприяє
підвищенню якості товарів та послуг, що
пропонуються економічною організацією. Іншими
словами, якість роботи та робочого середовища
переходить у якість продукції.
8. Орієнтуюча функція спрямовує діяльність
підприємства та його учасників у необхідне русло.
9. Мотиваційна функція створює необхідні
стимули для ефективної роботи та досягнення мети
підприємства.
До другої групи функцій бізнес-культури
належать такі:
1. Функція
орієнтації на споживача.
Врахування цілей, запитів, інтересів споживачів,
відображене в елементах культури, сприяє
встановленню міцніших та несуперечливих
відносин підприємства зі своїми покупцями і
клієнтами.
Багато
сучасних
підприємств
позиціонують турботу про споживачів як найбільш
значиму цінність.
2.
Функція
регулювання
партнерських
відносин. Бізнес-культура виробляє правила
взаємин з партнерами, що передбачає моральну
відповідальність перед ними. У цьому сенсі бізнескультура розвиває та доповнює норми і правила
поведінки,
вироблені
в
рамках
ринкової
економічної культури.
3. Функція пристосування економічної
організації до потреб суспільства. Дія цієї функції
створює найбільш сприятливі зовнішні умови для
діяльності підприємства. Її ефект полягає в
усуненні бар’єрів, перешкод, нейтралізації дій,
пов’язаних з порушенням або ігноруванням
підприємством правил суспільної гри. Тобто,
вигода
підприємства
полягає
в
усуненні
економічних збитків [8].
Окрім
функцій
бізнес-культури,
були
розглянуті складові компоненти корпоративної
культури (табл. 2).
Метою корпоративної культури є формування
функціональної
поведінки
персоналу,
яка
спрямована на досягнення цілей підприємства.
Таблиця 2 - Складові компоненти корпоративної
культури
Компоненти корпоративної культури
Командн
і заходи:

Корпорат
ивні

Корпора
тивні

Чітко
зафіксов

Корпора
тивні
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День
підприєм
ства.
День
галузі
або
професій
ного
свята.
Дні
народже
ння
співробіт
ників.
Дитячі
свята
(День
знань).
Досягнен
ня
підприєм
ством
певних
фінансов
их
результа
тів.
Інші
події в
житті
підприєм
ства.

Економічні науки

ЗМІ:

докумен
ти:

Корпорат
ивна
газета.
Корпорат
ивний
веб-сайт.
Інформац
ійні
дошки.
Інформац
ійні
листи.

Положен
ня про
адаптаці
ю.
Положен
ня про
преміюв
ання.
Положен
ня про
кар’єрне
підвище
ння.
Положен
ня про
відділи.
Положен
ня про
оцінку
персонал
у
і
нагород
ження.
Положен
ня про
корпорат
ивні
свята

ана
організац
ійна
структур
а:
Вносить
ясність в
роботу
кожного
підрозділ
уі
працівни
ка за
рахунок
наочного
відображ
ення
виробнич
их
зв’язків.
Якщо ця
структур
а відбита
в
положен
ні про
адаптаці
ю, то
співробіт
никам
легко
розібрат
ися
в
можливо
стях і
перспект
ивах.

стандарт
и:

Обов’яз
ково
пропису
ються в
статуті
або
кодексі.
Стандар
ти
можуть
бути
«для
всіх» і
«для
відділів
».
Добре
складен
ий
статут
або
кодекс
практич
но
замінює
всю
необхід
ну
корпора
тивну
літерату
ру.

Для досягнення цієї мети в процесі управління
потрібно вирішувати такі завдання: 1) розвиток у
персоналу почуття
причетності
до
справ
підприємства; 2) заохочення залучення персоналу у
спільну діяльність на благо підприємства; 3)
зміцнення
стабільності
системи соціальних
відносин; 4) підтримка індивідуальної ініціативи
працівників; 5) надання допомоги персоналу в
досягненні особистого успіху; 6) створення
атмосфери єдності менеджерів і персоналу у
підприємстві; 7) делегування відповідальності; 8)
зміцнення корпоративної родини (поздоровлення
робітників із сімейними, трудовими святами,
подіями і т. д.).
Корпоративна
культура
сьогодні
є
інструментом адміністративної дії, одним із
прогресивних методів управління трудовим
колективом, що дозволяє м’яко та ненав’язливо
прищепити певні цінності, традиції, переконання,
нормативні зразки поведінки, що призводить до
організаційної єдності та створення фірмового
стилю підприємства.
Формування бізнес-культури завжди пов’язане
з певними інноваціями, які направлені на
досягнення бізнес-мети, тобто на збереження
конкурентоспроможності підприємства на ринку.
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Вони проявляються та втілюються в особливому,
новаторському типі мислення, здатності розглядати
все, з чим має справу підприємець, з погляду
користі для власної справи тощо.
Формування бізнес-культури залишається
важливою складовою структурного реформування,
що зумовлює актуалізацію наукових досліджень
соціально-економічного змісту. Питання полягає у
досягненні соціально-економічної ефективності
корпоративного управління за умов одночасної
реалізації
цілей
підвищення
ефективності
функціонування підприємства та забезпечення
балансу інтересів персоналу організації.
Досягнення цих двох цілей є необхідним з
точки зору забезпечення економічного зростання,
створення і підтримки конкурентного середовища,
максимізації
прибутковості
інвестиційного
процесу, підвищення продуктивності праці та
ефективності виробництва.
Механізм
формування
бізнес-культури
підприємства складається з первинних та
вторинних елементів. До первинних елементів
механізму належать: інноваційні впровадження;
інвестиції
в
розвиток
бізнес-культури;
ознайомлення працівників з місією підприємства та
напрямами подальшої діяльності; приведення у
відповідність структури управління напрямам
формування бізнес-культури та ін.
До
вторинних
елементів
механізму
відносяться: формування мотиваційних факторів
діяльності; формування корпоративних принципів
та традицій; впровадження прогресивного стилю
управління та лідерства та ін.
В
основу
управління
механізмом
формуванням
бізнес-культури
сучасних
промислових підприємств потрібно закласти базові
передумови, де бізнес-культура розглядається як
інтелектуальний актив, яким володіє підприємство,
і який здатний зумовити виникнення його
унікальних конкурентних переваг та брати участь
у створенні його ринкової вартості.
Отже, підприємство, яке постійно навчається,
має певну структуру і ділове середовище, що
сприяє
ефективному
використанню
інтелектуальних ресурсів. Таке підприємство
здатне
самостійно
проводити
будь-які
трансформації, котрі можуть знадобитися внаслідок
зміни
навколишнього
середовища.
Таке
підприємство орієнтоване на навчання, адаптацію
та інновації, де в основі лежить стабільний набір
цінностей
та
уявлень,
котрі
дозволяють
підприємству вільно створювати нові перспективні
правила та традиції і змінювати систему внутрішніх
відносин та взаємозв’язків.
Загалом, основою комплексного дослідження
бізнес-культури підприємства є системний аналіз
стану її структурних елементів (соціальна, духовна
та інтелектуальна складові), а також різних
варіантів взаємодії між ними:
1. Рівень бізнес-культури за інтелектуальною
складовою. Уведення в формулу розрахункового
показника, що умовно названий показником
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«інтелектуального розвитку», обумовлене тим, що
в епоху розвитку нового типу економіки
–
постіндустріальної або економіки знань –дуже
важливого значення набуває інтелектуальний
капітал, яким володіє підприємство, зокрема такий
його елемент як ділова репутація. Він здатен значно
підвищити показники прибутковості підприємства
при вмілому його використанні.
Частина
інтелектуального
капіталу
підприємства відображається в балансі у вигляді
нематеріальних активів, інша частина (клієнтські
контракти, трудові договори) не відображається;
деякі його елементи фактично не піддаються обліку
(формалізовані знання у вигляді патентів, ліцензій,
розробок, та неформалізовані знання, тобто такі,
що фактично існують, але ще не мають
матеріальної форми та є невідокремлюваними від
їхнього власника).
Головним фактором, який впливає на
індикатор розвитку персоналу, є забезпечення
відповідності чисельності та структури персоналу
цілям підприємства.
Якщо цю умову не виконано, підприємство
фактично ставить під загрозу ефективність своєї
діяльності.
Індикатор
розвитку
персоналу
можна
визначити
шляхом
оцінювання
індикаторів
професіоналізму (рівень освіти, професійний досвід
і наявність системи підвищення кваліфікації) та
індикаторів комунікативності (комунікабельність,
культура неформальних стосунків і згуртованість
колективу).
Наявність на підприємстві інноваційних
традицій посилює інтелектуальну складову його
корпоративної культури. На технологічному рівні
інноваційні
традиції
характеризують
такі
індикатори як використання сучасних технологій,
власних розробок, кількість власних ноу-хау.
На організаційному рівні такими індикаторами
є гнучкість організаційної структури, співпраця
підприємства
з
науково-дослідницькими
установами, наявність спеціалізованих підрозділів з
розроблення та впровадження інновацій). Систему
індикаторів для оцінювання інтелектуальної
складової
бізнес-культури
промислових
підприємств представлено в табл. 3 [9].
2. Рівень бізнес-культури за складовою
соціального розвитку.
Таблиця 3 - Система індикаторів для оцінювання
інтелектуальної складової
Групи індикаторів

розвиток
персоналу

Показники для оцінювання рівня
інтелектуального розвитку
працівників
Рівень освіти
Професійний досвід
Неформальні стосунки
Комунікабельність
Система підвищення кваліфікації
Згуртованість
Відповідність структури персоналу
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інноваційна
діяльність

меті підприємства
Наявність інноваційних традицій
Рівень використання сучасних
технологій
Кількість власних ноу-хау
Наявність інноваційних підрозділів
Гнучкість
оргструктури
до
інновацій
Використання власних розробок
Співпраця з науково-дослідними
організаціями

При розрахунку
рівня
бізнес-культури
промислового
підприємства
за
складовою
соціального розвитку враховуються індикатори, що
характеризують умови, характер і зміст праці;
соціальне забезпечення; організацію праці та
стимули до неї. Типову систему індикаторів для
оцінювання соціальної складової бізнес-культури
промислових підприємств представлено в табл. 4
[9].
Таблиця 4 - Система індикаторів для оцінювання
соціальної складової
Групи індикаторів
умови, характер і
зміст праці

організацію праці
та стимули до неї

соціальне
забезпечення

Показники для оцінювання рівня
соціального розвитку працівників
Чистота робочого місця
Наявність обладнаних місць
відпочинку
Дотримання норм охорони праці
Якість організації робочого місця
Освітленість
Застосування сучасних систем
організації праці
Існування чітких посадових
обов'язків
Система відповідності посади та
кваліфікації робітника
Послідовність виробничого циклу
Система взаємозамінності
Ступінь ефективності системи
мотивації
Система кар’єрного просування
Система страхування
Організація системи матеріальної
допомоги
Наявність системи надання житла
та ін.
Організація відпочинку під час
відпустки
Організація дозвілля
Організація медпунктів, їдальні

Важливо розуміти, що від умов, характеру і
змісту праці напряму залежать результати,
особливо тоді, коли виконання виробничого
завдання потребує зосередження і концентрації. Це
зумовлює необхідність надавати увагу цій
складовій бізнес-культури, що оцінюється за
наступними
показниками:
гігієнічними
(освітленість, чистота робочого місця, дотримання
норм охорони праці); б) психологічними (наявність
обладнаних місць відпочинку); в) організаційними
(якість організації робочого місця, своєчасність та
повнота забезпечення матеріалами, інструментами
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тощо).
Індикатори організації праці та стимулів до неї
відображають рівень внутрішньої упорядкованості
виробничих функцій на підприємстві. Про це
вказують наступні показники: на рівні керівництва
- застосування систем операційного планування; на
рівні
персоналу
існування
систем
взаємозамінності і відповідності посади та
кваліфікації робітника, існування чітких посадових
обов’язків; на технологічному рівні - послідовність
виробничого циклу.
Взаємодія між керівництвом та працівниками
підприємства багато в чому визначається
ефективністю системи мотивації. Важливим
фактором зростання продуктивності праці є з
розуміння залежності оплати праці від її
результатів.
Проте існує прямий зв’язок між рівнем
бізнес-культури і системою нематеріальних
стимулів: чим вище частка нематеріальних
стимулів у структурі мотивації колективу, тим
вище рівень бізнес-культури, тобто результат
сформованої культури передбачає наявність такої
системи мотивації, за якої при невисоких
матеріальних стимулах досягається максимальна
віддача працівників. Але зростання добробуту
підприємства повинно приводити до збільшення
добробуту співробітників. Найкращим індикатором
цього аспекту бізнес-культури є наявність системи
кар’єрного просування, яка враховує заслуги
працівника перед підприємством.
Питання соціального забезпечення також є
важливими
елементами
бізнес-культури
підприємства і вимірюються такими індикаторами
як система страхування, матеріальна допомога,
надання житла; забезпечення співробітників
дитячим садком; організація відпочинку.
3. Рівень бізнес-культури за складовою
духовного розвитку.
При розрахунку рівня бізнес-культури за
складовою духовного розвитку слід враховувати
три індикатори: морально-психологічний клімат;
формування системи цінностей;
культурну
адаптацію.
Систему індикаторів для оцінювання духовної
складової
бізнес-культури
промислових
підприємств представлено в табл. 5 [9].
Таблиця 5
Система індикаторів для оцінювання
духовної складової
Групи індикаторів

моральнопсихологічний
клімат
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Показники для оцінювання рівня
духовного розвитку працівників
Рівень довіри до співробітників
загальний
позитивний
стиль
мислення
рівень конфліктності
відчуття гордості за колектив
поважне ставлення до думки
співробітників
наявність
позитивного
організаційного клімату
забезпеченість
гуртками
художньої самодіяльності
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формування
системи
цінностей
культурна адаптація

наявність етичного кодексу
наявність фірмового стилю
існування образів героїв для
наслідування
відвідування установ культури
відчуття
приналежності
до
результатів діяльності

Ефективність
спільної
діяльності
на
підприємстві залежить від оптимальної реалізації
особистісних і групових можливостей. Моральнопсихологічний клімат відображає якісну сторону
відносин, що виявляється у вигляді сукупності
певних умов, які сприяють або перешкоджають
продуктивній спільній діяльності і всебічному
розвитку особистості в групі.
Морально-психологічний клімат у колективі
визначається трьома факторами: відносини між
членами колективу по вертикалі (керівництво,
сприйняття
керівника
колективом;
участь
працівників в управлінні, їх задоволеність такою
участю); відносини між членами колективу по
горизонталі (згуртованість колективу, характер
міжособистісних відносин, типи і способи
вирішення конфліктів); ставлення членів колективу
до праці (задоволеність працею, продуктивність
діяльності колективу тощо).
Ставлення до праці досліджується на двох
рівнях: як загальна задоволеність працею (
характером роботи , умовами, рівнем заробітної
плати тощо) і як намір продовжувати роботу на
підприємстві. Ставлення до праці, яке виражає міру
задоволеності людини її робочою діяльністю, є
найважливішою характеристикою психологічного
клімату.
Морально-психологічний клімат визначає
систему відносин членів колективу один до одного,
до праці, до навколишніх подій і до організації в
цілому на основі індивідуальних і особистісних
цінностей і орієнтацій.
Ціннісні орієнтації визначають відносини
людини до різних цінностей матеріального,
морального, політичного і духовного порядку.
Завдання
щодо
передачі,
поширення,
засвоєння і зберігання цінностей серед працівників
шляхом створення етичного кодексу передбачає,
що кожний працівник, незалежно від займаної
посади та терміну роботи на підприємстві, повинен
ознайомитися з цінностями, зрозуміти і прийняти
їх. Отже, етичний кодекс підприємства – це
документально оформлений і зафіксований у
письмовому вигляді перелік форм допустимої і
недопустимої поведінки співробітників; етичних
позицій підприємства стосовно його контрагентів і
персоналу; моральні принципи ведення бізнесу.
Культурна адаптація означає процес засвоєння
новим працівником системи знань, цілей, норм і
цінностей, що дозволяють йому функціонувати в
якості повноправного члена підприємства. У
процесі
культурної
адаптації
відбувається
перетворення працівника із суб’єкта, стороннього
для організації, в її частину.
Визначення ефективності формування бізнес-
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культури відбувається на основі поєднання
розрахунку кількісних показників (на основі даних
бухгалтерської
та
фінансової
звітності
підприємства) та якісних показників (на основі
анкетування параметрів стану бізнес-культури).
Це надає можливість побудови інтегрального
показника оцінювання ефективності бізнескультури, що дозволяє найбільш повно та
об’єктивно оцінити реальну картину стану бізнескультури на підприємстві:

3 
6 
9 
I  bx1    K i   bx 2    K i   bx3    K i 
 i 1 
 i 4 
 i 7 

Таблиця 6 - Результати оцінки стану бізнескультури

Високий

Підвище
ний

Гранич
ні межі
(0,7-1)

(0,50,7)

Характеристика
Такі
підприємства
характеризуються
високоефективною
бізнескультурою: наявністю кодексу
корпоративної
поведінки,
високою часткою прибутку, що
спрямовується на підтримання на
належному рівні інтелектуальної,
соціальної та духовної складових.
Працівники
усвідомлюють
свою важливість на підприємстві
і долучаються до вирішення
проблем; діє ефективна система
мотивації,
яка
стимулює
інноваційну
активність.
Ефективні комунікації сприяють
у вирішенні будь-яких проблем,
присутнє ефективне поєднання
регулювання процесів із великою
взаємодовірою
і
свободою
творчості.
Такі
підприємства
характеризуються
підвищеним
рівнем бізнес-культури. Кодекси
корпоративної культури в них
розроблені, але не завжди
охоплюють всі аспекти її прояву.
Має місце інтенсивний розвиток
бізнес-культури в цілому, але з
відставанням
за
окремими
критеріями.
На підприємстві цінуються
традиції, власна історія та
культивуються базові цінності.
Діє
ефективна
мотиваційна
система,
яка
забезпечує
позитивну інноваційну динаміку.
Персонал
заохочується
до
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(0,30,5)

низький

(0-0,3)

(1)

де І – інтегральний показник рівня бізнескультури;
bxi – ваговий коефіцієнт ї складової бізнескультури;
Ki – індикатор, що характеризує відповідну
складову.
Також були досліджені граничні інтервали для
визначення якісного рівня бізнес-культури –
високий, підвищений, середній і низький (табл. 6).

Рівень

Середній

підвищення професіоналізму й
розширення компетенції.
Рівень
бізнес-культури
оцінюється як середній. Це може
бути
спричинено
двома
факторами:
керівництво
не
вважає це питання пріоритетним
або стандарти бізнес-культури
тільки
починають
впроваджуватися. Підприємство
прагне
сформувати
базові
цінності і розгортає роботу для
їхнього поширення. Присутній
сприятливий клімат, хороша
дисципліна і задовільна система
мотивації, однак недостатня для
стимулювання
інноваційної
активності
персоналу.
Задовільний
рівень
комунікативних
зв’язків,
розробляються стандарти якості
та заходи для підвищення
адаптації до викликів ринку.
Ефективність бізнес-культури
низька. Недотримання низки
норм ведення бізнесу, які існують
у
вітчизняній
практиці,
непрозорість інформації про
діяльність. Взаємовідносини з
такими компаніями пов'язані зі
значним ступенем ризику.

За результатами інтегрального оцінювання
здійснюється ранжування підприємств за рівнем
бізнес-культури та підготовка висновків і
рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
Це дозволяє підвищити обґрунтованість та якість
прийнятих управлінських рішень; поліпшити
інформаційно-аналітичне забезпечення процесів
управління бізнес-культурою; знизити ступінь
невизначеності та ризику при здійсненні заходів
щодо формування бізнес-культури на сучасному
етапі управління підприємством.
Висновки. При дослідженні поняття бізнескультури було визначено, що це частина
нематеріальної
економіки,
яка
визначає
взаємостосунки в бізнес-середовищі на основі
трудових загально корпоративних, національних
цінностей та яка спроможна впливати на
успішність і розвиток суб’єкта господарювання.
Для комплексного дослідження бізнескультури підприємства було розглянуто і
проаналізовано
стан її структурних елементів
(соціальні, духовні та інтелектуальні складові), а
також різні варіанти взаємодії між ними. Також
були досліджені граничні інтервали для визначення
якісного рівня бізнес-культури, які необхідні для
прийняття ефективних управлінських рішень.
Отже, успішні підприємства відносяться до
бізнес-культури як до важливого інструменту
управління бізнесом та як до засобу створення
серйозних конкурентних переваг на сучасному
ринку.
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Н.Є. ГРИШКО, М.В. МАСЛАК, Н.В. АЗІЗОВА, А.О. СОРОКА
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
У статті досліджуються актуальні питання розвитку стартапів як інноваційних форм підприємницької діяльності. Стверджується, що стартап
являє собою відносно недавно створене підприємство, бізнес якого побудовано на основі інновацій або інноваційних технологій. Зазначено,
що Україна вже робить перші вдалі кроки на шляху становлення та розвитку стартапів. Водночас існують невідповідності між українським
та зарубіжним досвідами такого розвитку. Проведено дослідження процесів формування стартапів в Україні. У ході здійснення дослідження
виявлено, що серед передумов, що формують підґрунтя для інноваційно-орієнтованого підприємництва та розвитку стартапів, слід виділити
створення відповідної інноваційної інфраструктури. Відповідно, факторами стримування розвитку стартапів виступають проблеми, пов’язані
з їх реалізацією у інноваційному сегменті. Оскільки результативність заходів щодо формування потрібної інфраструктури та досяжність
цільових орієнтирів за низькою маркерних показників викликає сумніви, то наголошено, що в умовах недостатності стимулів (у тому числі і
фінансових) до інноваційної діяльності, розвиток бізнесу можливий за умови залучення наукових та освітніх середовищ. Такі заходи зможуть
також вирішити проблему розбалансованості ринку науково-технічної продукції. Проведене дослідження підтверджує важливість сприяння
розвитку стартапів, необхідність залучення до їх заснування найбільш активних представників молоді, що формують інтелектуальний
потенціал країни та здатні до креативного мислення. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо усунення перешкод на шляху
до забезпечення функціонування стартап-проектів та розвитку економіки країни вцілому. Окрему увагу приділено підтримці
конкурентоздатних стартап-ідей уже на ранніх стадіях, що у подальшому сприяє їх перетворенню на впроваджені у практику діяльності
інноваційних компаній розробки або вихід новоствореного стартап-підприємства на ринок.
Ключові слова: стартап; управління; ефективність стартапів; інвестори, інновації; підприємництво

Н. Е. ГРИШКО, М.В. МАСЛАК, Н.В. АЗИЗОВА, А.О. СОРОКА
ИННОВАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И
СТАРТАПОВ УКРАИНЕ

ОСОБЕННОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

В статье исследуются актуальные вопросы развития стартапов как инновационных форм предпринимательской деятельности. Утверждается,
что стартап представляет собой относительно недавно созданное предприятие, бизнес которого построен на основе инноваций или
инновационных технологий. Отмечено, что Украина уже делает первые удачные шаги на пути становления и развития стартапов. В то же
время существуют несоответствия между украинским и зарубежным опытами такого развития. Проведено исследование процессов
формирования стартапов в Украине. В ходе проведения исследования выявлено, что среди предпосылок, формирующих основу для
инновационно-ориентированного предпринимательства и развития стартапов, следует выделить создание соответствующей инновационной
инфраструктуры. Соответственно, факторами сдерживания развития стартапов выступают проблемы, связанные с их реализацией в
инновационном сегменте. Поскольку результативность мероприятий по формированию необходимой инфраструктуры и достижимость
целевых ориентиров по маркерным показателям вызывает сомнения, то отмечено, что в условиях недостаточности стимулов (в том числе и
финансовых) к инновационной деятельности, развитие бизнеса возможно при условии привлечения научных и образовательных кругов.
Такие меры смогут также решить проблему разбалансированности рынка научно-технической продукции. Проведенное исследование
подтверждает важность содействия развитию стартапов, необходимость привлечения к их основанию наиболее активных представителей
молодежи, которые формируют интеллектуальный потенциал страны и способны к креативному мышлению. По результатам исследования
предложены меры по устранению препятствий на пути к обеспечению функционирования стартап-проектов и развития экономики страны в
целом. Особое внимание уделено поддержке конкурентоспособных стартап-идей уже на ранних стадиях, что в дальнейшем способствует их
превращению в внедрены в практику деятельности инновационных компаний разработки или выход вновь стартап-компаний на рынок.
Ключевые слова: стартап, управление, эффективность стартапов, инвесторы, инновации, предпринимательство

N.YE. GRISHKO, M.V. MASLAK, N.V. AZIZOVA, A.O. SOROKA
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND THE FEATURES OF STARTUP IMPLEMENTATION IN
UKRAINE
The article deals wiith current issues of development of startups as innovative forms of entrepreneurial activity. It was claimed that a startup is a
relatively recently established enterprise which business is based on innovation or innovative technologies. It was also noted that the first successful
steps towards the formation and development of startups had been already done in Ukraine. At the same time, there are discrepancies between Ukrainian
and foreign experiences of such development. A study of the formation of startups in Ukraine was made and it was revealed that it is necessary to
highlight the creation of an appropriate innovation infrastructure among the preconditions that form the basis for innovation-oriented entrepreneurship
and development of startups, Accordingly, it was emphasized that in the absence of incentives (including financial) for innovation, the business
development is possible with the involvement of scientific and educational environments. Since the effectiveness of measures to form the necessary
infrastructure and the achievement of targets for low markers is questionable, the factors hindering the development of startups are the problems
associated with their implementation in the innovation segment. However there are measures which are able to solve the problem of imbalance in the
market of scientific and technical products. The study confirmed the importance of promoting the development of startups, the need to involve the most
active young people who form the intellectual potential of the country and are able to think creatively in their establishment According to the results of
the study, measures in order to remove obstacles for the ensuring the functioning of startup projects and the development of the national economy as a
whole were proposed. Particular attention was paid to supporting competitive startup ideas at an early stage, which can further be contributed to the
transformation of them into implemented ones or into a newly created startup.
Key words: startup, management, efficiency of startups, investors, innovations, entrepreneurship

Постановка проблеми. На глобальному рівні
сьогодні спостерігається тенденція зростання нових
форм підприємницької діяльності за короткий
проміжок часу, у тому числі у вигляді стартапів.
Враховуючи уповільнення темпів модернізації

національної економіки, існує потреба вивчення і
запозичення
успішного
розвитку
стартапів
закордоном, зумовлена необхідністю переходу на
засади інноваційного розвитку та забезпечення
економічного зростання.
© Н.Є. Гришко, М.В. Маслак, Н.В. Азізова, А.О. Сорока, 2020
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Актуальність дослідження. Сьогодні характерна
ситуація входження на ринки нових гравців внаслідок
подолання існуючих раніше галузевих бар’єрів.
Вимушеність оборонних позицій тих підприємств, які
давно на ринку (переважно за рахунок монополізації)
не є перепоною на шляху розвитку стартапів як
інноваційних форм підприємництва. Поки одні
українські стартапи закріплюють лідерські позиції на
внутрішньому ринку (наприклад, Rozetka або
Monobank), інші – претендують на міжніродний ринок
(як от Grammarly, People.ai) або уже успішно
працюють (GitLab, Petcube, Ugears).
Аналіз останніх досліджень та публікацій
свідчить, що розвиток стартапів як прогресивних
форм підприємницької діяльності досліджується у
розрізі декількох наукових напрямків, зокрема:
менеджменту у працях Т. Пітерса та Р. Уотермана [1],
П. Грема [2] та С. Бланка [3]; теорії організацій та
підприємництва у досліджені П. Тілля [4]. Водночас
недостатньо дослідженим залишається питання
управління стартапами.
Мета статті полягає у досліджені розвитку
стартапів у світі та Україні з метою встановлення
існуючих невідповідностей та пошуку шляхів
активізації інноваційного підприємництва.
Основні результати дослідження. Стартап у
широкому розумінні являє собою відносно недавно
створене підприємство, бізнес якого побудовано на
основі інновацій або інноваційних технологій, ресурси
при цьому обмежені, а основною метою є вихід на
ринок. Сем Альтман [5] виділяє такі ключові елементи
кожного стартапу: ідея, якій немає аналогів, якісний
продукт, команда виконавців, реалізація. При цьому на
першому місці завжди сама ідея, а вже потім – стартап.
Одним з основних завдань стартапера є
націленість зусиль на створення хорошого продукту.
Більшість питань, пов'язаних із просуванням
продукції, розвитком бізнесу, залученням інвестицій
вирішуються засновниками ефективніше, коли
продукт вже створений. При цьому загальними рисами
найкращих ідей для стартапів є можливість
самостійного втілення того, цінність чого поки не є
загальноусвідомленою, але розуміється засновниками
стартапу [5].
Слід відзначити, що Україна вже робить перші
вдалі кроки на шляху становлення та розвитку
інноваційного підприємництва та стартапів (таблиця 1)
[6]. Так, за версією Forbes у рейтингу кращих стартапроботодавців America's Best Startups Employers-2020
35-місце посів стартап GitLab (платформа для
колаборації та DevOps, що створена у 2011 році
харків’янином Д. Запорожцем).
Крім згаданої можливості швидкого переходу від
ідеї до її практичної реалізації, стартапи
характеризуються масштабністю та креативністю, що
у комплексі дозволяє виходити на ринки з
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конкурентоспроможним продуктом [7]. Водночас у
цьому полягає найбільший ризик стартапу, а саме – у
складності прогнозування того як новий товар чи
послуга будуть сприйняті аудиторією. Відповідно,
факторами
стримування
розвитку
стартапів
виступають проблеми, пов’язані з їх реалізацією у
інноваційному сегменті.
Таблиця 1 – Кількість зареєстрованих стартап-компаній у
країнах Центральної та Східної Європи, зокрема колишніх
республіках СРСР
Країна
Росія
Польща
Україна
Румунія
Естонія
Азербайджан
Литва
Болгарія
Чехія
Хорватія
Латвія
Словенія
Сербія
Словаччина
Білорусь
Грузія
Вірменія
Казахстан
Молдова
Киргизстан
Узбекистан

Кількість
зареєстрованих
стартап-компаній
623
441
306
232
218
207
143
136
124
87
81
78
76
69
65
16
13
11
6
5
3

Обсяги залучених українськими стартапами
інвестицій за 2019 рік становили 510 млн. дол. США
(що у півтора рази більше за показник 2018 року – 337
млн. дол. США відповідно) [8]. При цьому фактична
кількість угод за згаданий період зменшилася зі 115 до
111, що водночас свідчить про зростання середньої
вартості інвестиційної угоди. Варто зазначити, що така
висхідна
динаміка
зацікавленості
інвесторів
спостерігається протягом останньої декади (для
порівняння: у 2013 році капітал, залучений
українськими стартапами становив 97 млн дол. США).
Серед передумов, що формують підґрунтя для
інноваційно-орієнтованого
підприємництва
та
розвитку стартапів в Україні, слід виділити створення
відповідної
інноваційної
інфраструктури.
Не
зважаючи на те, що Цілями сталого розвитку України
задекларовано, зокрема створення фінансової та
інституційної системи, яка сприятиме розвитку
наукових досліджень, нажаль, результативність
заходів щодо її формування та досяжність цільових
орієнтирів на 2020 рік за низькою маркерних
показників (рис. 1) викликає сумніви.
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Рис. 1 Індикатори створення інноваційної інфраструктури (Інформаційне забезпечення моніторингу Цілей сталого
розвитку України)

Том Пітерс та Роберт Уотерман [1] дійшли
висновку, що спільними характеристиками успішних
новаторських компаній виступають: орієнтація на
активні дії, автономність, поєднання гнучкості та
централізованості в управлінні, підтримка зворотного
зв’язку
з
кінцевим
споживачем,
підвищення
продуктивності роботи персоналу, незначна чисельність
працівників. Серед майже «класичних» ознак стартапів
слід відзначити залучення до їх заснування найбільш
активних представників молоді, що формують
інтелектуальний потенціал країни та здатні до
креативного мислення [9, 10].
Щодо віку, то дійсно більшість стартап-ідей
виникли у середовищі підлітків та двадцятирічних
людей. Створити Facebook тому, хто не був студентом,
було б складно. Забезпечення збільшення участі молоді
у наукових дослідженнях, які є середовищем для
виникнення інноваційних ідей та основою розвитку
стартапів, також є однією з Цілей сталого розвитку
України. Нажаль, питома вага дослідників віком до 40
років у загальній кількості дослідників України та
Полтавської області протягом 2015-2019 рр. поступово
зменшується (рис. 2).
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важливим чинником розвитку стартапів є швидкий
розвиток процесів усеохопної діджиталізації бізнесу
та цифровізації економіки.
Показовим є той факт, що на інвестиції
зростання припадає 439 млн. дол. США (найбільша
частина залучених коштів), при чому понад половину
цієї суми отримав стартап GitLab. Загалом для
українських стартапів характерною є ситуація, коли
найбільше інвестицій припадає на ті етапи залучення
коштів на розвиток бізнесу, які є ранніми
(«передпосівна» та «посівна» стадії). Загалом це
означає підтримку конкурентоздатних стартап-ідей
уже на ранніх стадіях, що у подальшому сприяє їх
перетворенню на впроваджені у практику діяльності
інноваційних компаній розробки або вихід
новоствореного стартап-підприємства на ринок.
Водночас в Україні недостатньо розвинена
практика фінансової підтримки науки на початкових
стадіях, у той час як закордоном цю функцію беруть
на себе бізнес-янголи (на відміну від держави, дана
група інвесторів більш схильна до ризиків та
необхідності тривалого очікування окупності
вкладених коштів). Тут варто зауважити, що за умов
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Рис. 2 Питома вага дослідників віком до 40 років, у загальній кількості дослідників України та Полтавської
області

Результати річного огляду українського
венчурного та приватного капіталу за 2019 рік [8]
засвідчили, що переважна кількість стартапів
виникає у IT секторі, однак це зрозуміло,
враховуючи, що вклад даного сектору економіки у
ВВП країни теж постійно зростає (від 3,5 % у 2017
році до майже 6% у 2019). Потрібно зазначити, що

Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)

відсутності мережі бізнес-янголів, заклади вищої
освіти в Україні та існуючі наукові організації могли
б стати основою для розробки тих ідей, які у
подальшому можна буде ефективно капіталізувати та
комерціалізувати у вигляді стартапів за умови
підтримки держави (організаційно) та бізнесу
(фінансово).
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Вісник НТУ «ХПІ»

Економічні науки

Відповідно, для українських реалій підійшла б
та форма управління стартапами, коли замість
одиничного інноваційного прориву перевага
віддається інтегрованості. Так, компанія Tesla змогла
об’єднати ланцюжок дистриб’юторів машин для
успішної реалізації продукції, а SpaceX навпаки –
розширила мережу субпідрядників, зберігаючи
єдину вертикальну структуру. У даному випадку
інтегрованість не виступає тотожним поняттям до
монополії, адже до появи на ринку Google вже
існували інші пошукові системи, а Twitter не був
першим сервісом з мікроблогінгу, однак ці компанії
виявилися кращими за конкурентів, запропонувавши
інноваційні
підходи
до
вирішення
задач
користувачів.
Висновки і пропозиції. Активізація стартапів,
хоч вони і є відносно новою формою підприємств в
українській економіці, може вирішити проблему
фрагментарного
розвитку
інноваційної
інфраструктури. В умовах відсутності чітких
стимулів до інноваційної діяльності, коли підтримка
з боку держави є недостатньою, розвиток бізнесу
можливий за умови залучення освітнього простору
до формування засад стартап-освіти і забезпечення
реалізації накопиченого багажу наукових ідей.
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І. А. ЮР’ЄВА, Г.М. ГАРЯЄВА
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Сучасне розуміння питання ділового спілкування багатозначне.. Мова ділової людини особлива, тому що помилки у вимові і вживанні слів
відволікають співрозмовника від суті ділової розмови, а іноді і призводять до непорозумінь. Мова завжди повинна відповідати ситуації,
культурному і професійному рівню слухачів. З цим пов’язане і вживання жаргонів чи сленгових виразів. Деякі із жаргонних слів дуже яскраві
і точні, і якщо ужити їх у неформальній обстановці, до місця й у розмові зі співрозмовником, що напевне знає їхнє значення, то це цілком
припустимо. Ділова людина повинна утриматися від уживання жаргонних слів. Мова повинна бути зрозуміла співрозмовнику. Тому варто
обережніше вживати професійні слова, за допомогою яких представники однієї професії розмежовують близькі поняття, що мають для
неспеціалістів загальну назву. При цьому професійні слова відрізняються від офіційних наукових термінів.. Спілкування – це міжособистісна
та між групова взаємодія, основу якої становлять пізнання одне одного і обмін певними результатами психічної діяльності (інформацією,
думками, почуттями, оцінками та ін.).Способом спілкування, що призначений для передавання інформації, можна вважати повідомлення.
Спрямованість у стилі ділового спілкування може бути різною — на іншого або на себе. За допомогою спілкування передаються певні
відомості від однієї людини до іншої як під час безпосереднього спілкування , так і через різні засоби масової комунікації. До способів
спілкування, відносять також способи впливу однієї людини на іншу (або інших). Будь-який вплив здійснюється з метою формування,
закріплення або зміни установок, поглядів, взаємин, почуттів, дій тощо. Психологічні механізми різних за природою видів впливу не однакові.
Ключові слова: спілкування; управління; заклад, готельно-ресторанний бізнес; виробництво; організація; принципи; працівник;
держава; повідомлення; колектив, метод; класифікація; сфера; персонал; проблема; мова; керівник; рішення; система; .вплив; діяльність;
інформація; повноваження.

И. А. ЮРЬЕВА, А.М. ГАРЯЕВА
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ЗАВЕДЕНИЯХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Современное понимание вопроса делового общения многозначительное.. Язык делового человека - особый, потому что ошибки в
произношении и употреблении слов отвлекают собеседника от сути делового разговора, а иногда и приводят к недоразумениям. Язык всегда
должен отвечать ситуации, культурному и профессиональному уровню слушателей. С этим связано и употребление жаргонов или сленгових
выражений. Некоторые из жаргонных слов очень яркие и точные, и если употребить их в неформальной обстановке, к месту и в разговоре с
собеседником, который наверно знает их значение, то это вполне уместно. Деловой человек должен удержаться от употребления жаргонных
слов. Язык должен быть понятным собеседнику. Поэтому следует осторожнее употреблять профессиональные слова, с помощью которых
представители одной профессии разграничивают близкие понятия, которые имеют для неспециалистов общее название. При этом
профессиональные слова отличаются от официальных научных терминов.. Общение - это межличностное и между групповое
взаимодействие, основу которого представляют познание друг друга и обмен определенными результатами психической деятельности
(информацией, мыслями, чувствами, оценками и др.). Способом общения, который предназначен для передачи информации, можно считать
сообщение. Направленность в стиле делового общения может быть разной - на другого или на себя. С помощью общения передаются
определенные сведения от одного человека к другому как во время непосредственного общения , так и через разные средства массовой
коммуникации. К способам общения, относят также способы влияния одного человека на другого (или других). Любое влияние
осуществляется с целью формирования, упрочение или изменения установок, взглядов, взаимоотношений, чувств, действий и т.п.
Психологические механизмы разных по сути видов влияния не одинаковые.
Ключевые слова: общение; управление; заведение; готельно-ресторанный бизнес; производство; организация; принципы; работник;
государство; сообщение; коллектив; метод; классификация; сфера; персонал; проблема; язык; руководитель; решение; система; .влияние;
деятельность; информация; полномочие.

I. A. YURYEVA, G.М. GARIAIEVA
BUSINESS COMMUNICATION IN HOTELS AND RESTAURANTS
The modern conception of communication is multifaceted. The language of a business person is special because mistakes in pronunciation and use of
words distract the interlocutor from the essence of a business conversation, and sometimes lead to misunderstandings. The language must always
correspond to the situation, cultural and professional level of the listeners. The use of jargon or slang expressions has a lot to do with it. Some slang
words are very bright and accurate, and if you use them in an informal setting, to the point and in a conversation with an interlocutor who probably
knows their meaning, then this is totally appropriate. A business person should refrain from using slang words. The language should be understandable
to any interlocutor. Therefore, one should be more careful using professional words, with the help of which people from different walks of life distinguish
between similar concepts that have a common name for non-specialists. At the same time, professional words differ from official scientific terms.
Communication is interpersonal interaction among groups, whose basis is the knowledge about each other and exchange of certain results of mental
activity (information, thoughts, feelings, assessments, etc.). One can consider a message a way to share information. The focus in the style of business
communication can be different – it can be focused on another person or on the same. With the help of communication, certain information is transmitted
from one person to another, both through direct communication and through different means of mass communication. Ways of communication also
include ways of the influence of one person on another (or others). Any influence is carried out with the aim of forming, strengthening or changing
attitudes, views, relationships, feelings, actions, etc. Psychological mechanisms of different types of influence are not the same.
Keywords: communication; management; establishment; hotel and restaurant business; production; organization; principles; employee; state;
message; team; method; classification; sphere; personnel; problem; language; manager; solution; system; influence; activity; information; authority.

Вступ. Спілкування є однією з центральних
проблем, через призму якої вивчаються питання
сприймання і розуміння людьми одне одного.
Спілкування є важливою формою людського буття,
умовою життєдіяльності людей, способом їх
об’єднання.. Менеджер , керівник витрачає на
спілкування 50-90 % свого робочого часу. Саме

неефективне спілкування є основною перешкодою в
роботі менеджера. Спілкуючись, люди обмінюються
інформацією, узагальненнями, думками, почуттями.
Постановка завдання. Дослідити теорію та
практику впровадження основ ділового спілкування у
закладах готельно-ресторанного бізнесу.
© І. А. Юр'єва, Г.М. Гаряєва, 2020

Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)

39

Вісник НТУ «ХПІ»

Економічні науки

Аналіз стану питання. Сучасне розуміння
питання ділових відносин у закладах готельноресторанного бізнесу розглянуті закордонними та
вітчизняними дослідниками, зокрема це видатні вчені:
В. Андрєєв В. Апопій, , О. Баєва К. Девіс, С. Задек, Е.
Карнегі, О. Леонтьєв Г. Ленсен, М. Фрідмен, О.
Шелдон, А. Базилюк, Г. Башнянін, М. Бутко, В.
Воробей, С. Ілляшенко, С. Князь, О. Кузьмін, А.
Мудрик, Ю. Палеха, Н. Паніна, А. Панфілова Г. Сагач,
Садєков, М. Стародубська, М. Туган-Барановський, Т.
Холопова, С. Чернер, В. Шеїнов, Г. Щокін, В.Шаповал
та низка інших. Однак невирішеною частиною цього
досить актуального питання залишається аналіз стану
проблеми поняття культура ділового спілкування у
закладах
готельно-ресторанного
бізнесу.
Неоднозначним
залишається
поняття
«ділове
спілкування», по-різному розкривається зміст його
основних характеристик
Аналіз основних досягнень і літератури.
Питання
теми
дослідження
досить
широко
дослідженні вітчизняними та зарубіжними вченими,
серед яких, досить глибоко визначені основні
принципи, на яких ґрунтується механізм соціального
партнерства. Взаємозв'язки між суб'єктами соціальноетичного ділового спілкування виникають на різних
рівнях: працівників; працівників та роботодавців;
профспілок та роботодавців; роботодавців та
держави; працівник держава та ін. . На думку
більшості
авторів,
ділове
спілкування
характеризується низкою специфічних властивостей
та особливостей, які краще визначати у порівнянні з
іншими видами спілкування. Характерною рисою
ділового спілкування є те, що в ньому всі суб'єкти
спілкування виступають в офіційних статусах,
учасники орієнтовані на досягнення певної ділової
домовленості.
Існуючи
методи
розв’язання
задачі.
Методологічною основою дослідження ділового
спілкування є діалектичний метод пізнання дійсності
в процесі трудової діяльності.
Інструментами
економічних
методів
виступають важелі та
стимули.Адміністративні – це прямі методи
управління з боку держави. Вони спрямовані на
збалансованість інтересів суб’єктів соціальнотрудових відносин. Інструментами адміністративних
методів виступають закони, нормативні акти,
вказівки, розпорядження. Соціально – психологічні —
це опосередковані методи впливу на поведінку людей
на підприємстві.
Інструментами
соціальнопсихологічних методів виступають соціальний аналіз
в колективі працівників, соціальне планування,
створення творчої атмосфери в колективі, участь
працівників в управлінні, соціальне стимулювання
розвитку колективу, задоволення культурних і
духовних потреб, формування колективів, груп,
створення нормального психологічного клімату. Для
передавання певної інформації від однієї людини до
іншої використовується такий спосіб спілкування як
повідомлення.
Це
відбувається
під
час
безпосереднього спілкування (мова, жести, міміка) або
через різні засоби масової комунікації. До групи
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психологічних способів впливу одного суб’єкта на
інший
відносяться
переконання,
навіювання
(самонавіювання), психічне зараження, наслідування.
Переконання – це спосіб впливу, коли людина
звертається до свідомості, почуттів і досвіду людини з
тим, щоб сформувати у неї нові настанови. Це такий
вплив однієї людини на іншу або на групу людей, який
діє на раціональне та емоційне в їх єдності, формує
нові погляди, відносини.
Навіювання – це психологічний вплив однієї
людини на іншу або на групу людей, що передбачає
некритичне сприйняття висловлених думок і волі.
Мета роботи. Головною метою є дослідження
теоретичних основ спілкування, зокрема вербальних
засобів спілкування у закладах готельно-ресторанного
бізнесу.
Постановка задачі. Дослідити основні поняття
ділового спілкування: методи, принципи, підходи у
закладах готельно-ресторанного бізнесу..
Результати дослідження. Ділове спілкування
має історичний характер, на різних етапах історичного
розвитку регулюється існуючими в тому чи іншому
суспільстві етичними нормами. У них виражені
уявлення людей про добро і зло, справедливості і
несправедливості, правильності та неправильності. У
перекладі з грецької мови означає етика звичай, вдачу.
Етика має справу з принципами, які визначають
правильне або неправильне поводження. Сьогодні
етику розуміють як вчення про мораль і моральність.
Взагалі спілкування можна охарактеризувати так:
комунікація, приймання і передавання інформації;
взаємодія, взаємовплив; сприймання та розуміння одне
одного, тобто пізнання себе та іншого. Отже,
спілкування – це міжособистісна та між групова
взаємодія, основу якої становлять пізнання одне
одного і обмін певними результатами психічної
діяльності (інформацією, думками, почуттями,
оцінками та ін.).Ділове спілкування – це спілкування
між співрозмовниками, які є значущими одне для
одного, вони взаємодіють з приводу конкретного діла,
головне завдання такого спілкування – продуктивна
праця [1]. До способів спілкування, як зазначалося,
відносять також способи впливу однієї людини на
іншу (або інших), коли ми прагнемо "спровокувати" її
поведінку в потрібному нам напрямі, знайти в системі
її діяльності "слабкі місця", визначити фактори, що
керують нею, і намагаємося змінити їх. Отже, будьякий вилив здійснюється з метою формування,
закріплення або зміни установок, поглядів, взаємин,
почуттів, дій тощо. Діловий етикет включає також
дотримання правил культури поведінки, яка
передбачає в першу чергу глибоку повагу особистості
людини. Соціальна роль особи не повинна справляти
гіпнотичного впливу на ділового
партнера.
Культурний підприємець буде з однаковою повагою
відноситись і до вищих посадовців і до рядового
технічного працівника будь-якого закладу, президента
компанії, фірми, прибиральниці офісу, тобто всім
показувати щиру повагу. Психологічні механізми
різних за природою видів впливу не однакові. Кожний
з них специфічний і застосовується за певних умов [1].
У діяльності закладів готельного і ресторанного
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господарства
чималого
значення
набувають
психологічні особливості процесу обслуговування
споживачів. У цьому напрямку керівники й працівники
фірми повинні звертати увагу на наступні сторони
своєї роботи: – культивувати конструктивні
індивідуально-психологічні якості працівників, які
контактують із споживачами; – направляти в
позитивне психологічне русло цілісну обстановку
обслуговування; – створювати умови для прояву
позитивних психологічних властивостей споживачів..
В словесному етикеті ділових людей велике значення
мають компліменти - приємні слова, які передають
схвалення, позитивну оцінку діяльності в бізнесі,
підкреслюють
смак
в
одязі,
зовнішності,
збалансованість вчинків партнера, тобто оцінку розуму
ділового партнера. Під час ділового спілкування
завжди є місце для компліментів. Вони надихають
вашого ділового партнера, надають йому впевненості,
підбадьорюють. Специфіка готельно-ресторанного
сервісу визначається подвійністю, що проявляється в
процесі її функціонування в суспільстві. Діловий
етикет вимагає особливої поведінки в спілкуванні з
клієнтом. в кожному виді послуг, які надаються
клієнтам є свої пріоритетні тонкощі в поведінці. Але
завжди слід пам'ятати, що найголовнішими правилами
поведінки є: клієнт найдорожчий і найбажаніший гість
в вашому закладі (підприємстві готельно-ресторанного
бізнесу). Формами ділового спілкування виступають
усна: ділова бесіда, ділові наради, ділові переговори,
публічні
виступи,
прес-конференції,
дебати,
презентації, дискусії; писемна: оформлення ділової
кореспонденції; а засобами ділового спілкування –
лінгвістичні (мовні); паралінгвістичні (голос, діапазон,
тональність); оптико-кінетичні (жести, міміка,
пантонімія); екстралінгвістичні (паузи, сміх, темп
мови); просторовочасові (дистанція, час, місце);
технічні (телефон, засоби Інтернет). З одного боку,
відкриття ресторану є суспільним благом, з іншого
боку – це виступає як товар, і в цій якості є об'єктом
власності. Особливістю сервісної діяльності є
комунікативна взаємодія, спілкування зі споживачами.
Для успішної взаємодії надання й споживання послуг
необхідне визначення моделі комунікативної взаємодії
й умов міжособистісного спілкування. В діловій
розмові потрібно уміти дати відповідь на будь - яке
запитання. Навіть на найпростіше, яке задають
щоденно по декілька разів. У найзагальнішому виді
людське спілкування нагадує піраміду, що складається
із чотирьох граней: ми обмінюємося інформацією,
взаємодіємо з іншими людьми, пізнаємо їх і разом із
цим переживаємо власний стан, що виникає в
результаті
спілкування.
Спілкування
можна
розглядати як спосіб об'єднання індивідів, а також як
спосіб їхнього розвитку. Найчастіше під спілкуванням
розуміється універсальна реальність, у якій
зароджуються, існу вміння спілкуватися з людьми –
талант, дар, а крім того, необхідна якість для
працівника індустрії гостинності [2]. Успішне
оволодіння культурою спілкування, досягнення
високого рівня комунікативної компетентності у
спілкуванні вимагають від фахівців готельноресторанного бізнесу обізнаності з основами ділового
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спілкування, вміння визначати цілі і завдання ділового
спілкування, організовувати спілкування і управляти
ним, аналізувати предмет спілкування, ставити
запитання і конкретно відповідати на них, вміння
досягати взаєморозуміння з клієнтами, партнерами і
колегами, налагоджувати контакти, вести переговори,
брати участь у ділових розмовах, дискусіях, діалогах,
дебатах, круглих столах; проводити ділові наради,
виступати перед широкою аудиторією і т. ін.
Необхідно пам'ятати, що в ділових відносинах
дрібниць немає. Для бізнесу етикет важить дуже багато
Одяг, поведінка підприємця, менеджера - це його
візитна картка. Про гостя починають складати
уявлення відразу ж, збираючи про нього інформацію.
Джерелами інформації служать поведінка бізнесмена в
дорозі до місця ділової зустрічі, поведінка в готелі. Під
час самої зустрічі. Таких людей небагато. І цілком
очевидно, що не можна відбирати людей для роботи,
роблячи цей критерій основним. Необхідно навчати
працівників щиро відноситися до людей, природно
посміхатися, швидко реагувати на прохання і якісно їх
виконувати Науковий підхід до професійної етики
частіше торкається категорію «Працівник», рідше
«Керівник» виникає найбільша кількість непорозумінь
і конфліктів. «Поставити відносини» усередині
колективу здатна налагоджена система навчання у
середині готелю, так як вона складається не тільки з
особливостей повсякденної роботи, а й особливостей
ділової етики, включає деталі і дрібниці, властиві
тільки даному готелю, закони, за якими живе весь
трудовий колектив, – а це і працівники, і керівництво.
Є категорія людей, кому робота в готельноресторанному бізнесі просто протипоказана. Навіть
пройшовши по конкурсу, і зайнявши вакантну посаду,
такі люди довго не витримують і звільняються. Тому
необхідна умова системи відбору кандидатів –
зниження ризику потрапляння таких людей в готелі.
П'яти- і чотиризіркові готелі мають сильніші відділи
персоналу.
І
терміни
«система
добору»,
«інтерв'ювання», «атестація», «ротація», «тренінг» не
тільки відомі, але й активно використовуються в
повсякденній роботі. Тому, що характер роботи з
персоналом в готелі і ресторані носить повсякденний
характер. Підприємства в сфері обслуговування
працюють цілодобово і контроль якості послуг, що
надаються повинен здійснюватися цілодобово.
Контроль роботи, увага до персоналу, оперативне
коректування помилок і недоліків, інформованість –
все це і є виконання норм ділової етики. Елементи
ділової
етики
безпосередньо
впливають
на
вмотивованість персоналу. Відчуття контролю, уваги
до роботи, чіткого розуміння напрямків в роботі і
розвитку
створює
відчуття
впевненості
в
завтрашньому дні. Грошові заохочення за відмінну
роботу – природний результат якісно наданих послуг.
З іншого боку, є абсолютна впевненість, за що піде
покарання, пропорційно тяжкості «проступку» [3].
Дотримання
важливих
правил
поведінки
з
незнайомими людьми - ознака респектабельності,
вихованості, впевненості в собі. існує цілий ряд правил
поведінки в різних закладах готельно-ресторанного
бізнесу. Довга мандрівка настроює до неквапної
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бесіди. Потрібно уміти вести її перш за все, не слід
зловживати увагою попутника, не намагатись якомога
швидше заволодіти всіма сторонами бесіди, бо це
ознака поганого тону. Інша крайність - замкнутість,
суворий вид, відлюдкуватість.
Висновки. Мова будь-якої людини повинна бути
правильною. Мова ділової людини – особлива, тому
що помилки у вимові і вживанні слів відволікають
співрозмовника від суті ділової розмови, а іноді і
призводять до непорозумінь. Погана передача
інформації є як причиною, так і наслідком конфлікту.
Іноді не вдається знайти винного в непорозумінні. Це
або споживач неправильно зрозумів інформацію, яку
йому запропонував менеджер, під час інструктажу
перед поселенням, чи сам менеджер не дуже чітко
висловлювався. Спілкування – це міжособистісна та
між групова взаємодія, основу якої становлять
пізнання одне одного і обмін певними результатами
психічної
діяльності
(інформацією,
думками,
почуттями, оцінками та ін.).Способом спілкування, що
призначений для передавання інформації, можна
вважати повідомлення. Всередині закладів готельноресторанного господарсва погана комунікація може
бути зумовлена технічними, організаційними,
психологічними, особистісними та іншими факторами,
а несвоєчасна, неповна, недостовірна інформація, її
приховування спричинюють конфлікти. Культуру
ділового
спілкування
слід
розглядати
як
поліструктурне, динамічне, системне утворення, що є
важливим компонентом загальної культури та
водночас
показником
ефективності
ділового
спілкування, яке спрямоване на організацію та
оптимізацію діяльності в закладах готельноресторанного бізнесу.
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T. POHORIELOVA
PERSONNEL SELECTION PROCESSES
The purpose of this article is to address the challenges faced by HR services in selecting candidates for vacant positions. The work of any company is
inevitably associated with the need for staffing. The selection of new employees not only ensures the normal functioning of the company but also lays
the foundation for future success. The quality of human resources, their contribution to the achievement of the company's goals, largely depends on
how effectively the work on personnel selection is performed. To achieve this goal, the main provisions for selection of personnel in the company are
considered. The identified difference for the selection of personnel from recruitment. The purpose and objectives of the selection are determined, the
main stages of the personnel selection process are listed, the selection methods are considered. Particular attention is paid to the consideration of
problems in the selection of personnel and the development of measures to improve the selection procedure. The sequence of actions for the selection
of personnel for a vacant position is described in detail, namely, it is noted that the selection process consists of five main steps. First, criteria are
developed to determine how the person will be chosen. Second is a review of the applications and résumés, often done with a computer program that
can find keywords. Next is interviewing the employee. The last steps involve testing, and then finally, making the offer to the right candidate. It is
concluded that the selection process refers to the steps involved in choosing someone who has the right qualifications to fill a current or future job
opening. Much work goes into the process of hiring someone, with selection being an important step in that process. A hiring process done correctly
is time-consuming and precise.
Keywords: selection; purpose; objectives and methods of selection; selection system; personnel; personnel management.

Т. О. ПОГОРЄЛОВА
ПРОЦЕСИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Метою даної статті є розгляд проблем, з якими стикаються служби управління персоналом при відборі кандидатів на вакантні посади.
Робота будь-якої компанії неминуче пов'язана з необхідністю комплектування штату. Відбір нових працівників не тільки забезпечує режим
нормального функціонування компанії, але і закладає фундамент майбутнього успіху. Від того, наскільки ефективно поставлена робота з
відбору персоналу, в значній мірі залежить якість людських ресурсів, їхній внесок у досягнення цілей компанії. Для досягнення поставленої
мети розглянуті основні положення про відбір персоналу в компанії. Виявлено відмінність понять відбору персоналу від підбору персоналу.
Визначено мету і завдання відбору, перераховані основні етапи процесу відбору персоналу, розглянуті методи відбору. Особливу увагу
приділено розгляду проблем при відборі персоналу і розробці заходів щодо вдосконалення процедури відбору. Детально описується
послідовність дій при відборі персоналу на вакантну посаду, а саме зазначається, що процес відбору складається з п'яти основних кроків.
Спочатку розробляються критерії для визначення того, як буде обрана людина. По-друге, це огляд заяв і резюме, часто виконуваний за
допомогою комп'ютерної програми, яка може знаходити ключові слова. Далі йде співбесіда зі співробітником. Останні кроки включають
тестування, а потім, нарешті, висунення пропозиції про прийом на роботу. Зроблено висновок, що процес відбору відноситься до етапів
вибору людей, які мають необхідну кваліфікацію, щоб заповнити поточну або майбутню вакансію. У процесі найму співробітників
потрібно багато роботи, і відбір є важливим етапом в цьому процесі. Правильно проведений процес прийому на роботу трудомісткий і
точний.
Ключові слова: відбір; мета; завдання та методи відбору; система відбору; персонал; управління персоналом.

T. A. ПОГОРЕЛОВА
ПРОЦЕССЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
Целью данной статьи является рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются службы управления персоналом при отборе кандидатов на
вакантные должности. Работа любой компании неизбежно связана с необходимостью комплектования штата. Отбор новых работников не
только обеспечивает режим нормального функционирования компании, но и закладывает фундамент будущего успеха. От того, насколько
эффективно поставлена работа по отбору персонала, в значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в
достижение целей компании. Для достижения поставленной цели рассмотрены основные положения об отборе персонала в компании.
Выявлено отличие понятий отбора персонала от подбора персонала. Определены цель и задачи отбора, перечислены основные этапы
процесса отбора персонала, рассмотрены методы отбора. Особое внимание уделено рассмотрению проблем при отборе персонала и
разработке мероприятий по совершенствованию процедуры отбора. Детально описывается последовательность действий при отборе
персонала на вакантную должность, а именно отмечается, что процесс отбора состоит из пяти основных шагов. Сначала разрабатываются
критерии для определения того, как будет выбран человек. Во-вторых, это обзор заявлений и резюме, часто выполняемый с помощью
компьютерной программы, которая может находить ключевые слова. Далее идет собеседование с сотрудником. Последние шаги включают
тестирование, а затем, наконец, выдвижение предложения о приеме на работу. Сделано вывод, что процесс отбора относится к этапам
выбора людей, которые имеют необходимую квалификацию, чтобы заполнить текущую или будущую вакансию. В процессе найма
сотрудников требуется много работы, и отбор является важным этапом в этом процессе. Правильно проведенный процесс приема на работу
трудоемок и точен.
Ключевые слова: отбор; цель; задачи и методы отбора; система отбора; персонал; управление персоналом.

Introduction. One of the problems of working with
personnel in an organization is personnel selection
process. Selection is an important process because hiring
good resources can help increase the overall performance
of the organization. In contrast, if there is bad hire with a
bad selection process, then the work will be affected, and
the cost incurred for replacing that bad resource will be
high.
Analysis of recent researches and publications.

The topic of this article is relevant, since staff is the cоrе
and mаіn driving force of аnу оrgаnіzаtіоn.
It is very important to understand that the human
product is indeed one of the main vehicles for building an
organization. As a general rule, all services, such as
material, in most cases can be effectively used only
through the efforts of human capital.
Human resources management issues are taken into
account by such public figures, consultants, workers,
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men. In particular, in the work of M. Armstrong, J. Adair,
Thomas N., Drucker P., Kole G.A., Fischer S.D.,
Schoenfeld L.F., Shaul P., L. Meshall L., Ancona D.,
Kochan T.A., Scully M., Van Manen J. & Vestny D.E.
The main results of the study. Pеrsоnnеl sеlеctіоn
іs оnе оf thе mоst crіtіcаl prоcеssеs іn thе studу оf humаn
wоrk bеhаvіоr bеcаusе іt dеtеrmіnеs thе еffіcаcу оf mаnу
оthеr іssuеs оf humаn rеsоurcе mаnаgеmеnt.
Thе sеlеctіоn prоcеss cаn bе dеfіnеd аs thе prоcеss
оf sеlеctіоn аnd shоrtlіstіng оf thе rіght cаndіdаtеs wіth
thе nеcеssаrу quаlіfіcаtіоns аnd skіll sеt tо fіll thе
vаcаncіеs іn аn оrgаnіsаtіоn. Thе sеlеctіоn prоcеss vаrіеs
frоm іndustrу tо іndustrу, cоmpаnу tо cоmpаnу аnd еvеn
аmоngst dеpаrtmеnts оf thе sаmе cоmpаnу.
Thе prоcеss оf sеlеctіоn fоllоws а mеthоdоlоgу tо
cоllеct іnfоrmаtіоn аbоut аn іndіvіduаl іn оrdеr tо
dеtеrmіnе іf thаt іndіvіduаl shоuld bе еmplоуеd. Thе
mеthоdоlоgу usеd shоuld nоt vіоlаtе аnу lаws rеgаrdіng
pеrsоnnеl sеlеctіоn.
Еvеrу оrgаnіsаtіоn crеаtеs а sеlеctіоn prоcеss
bеcаusе thеу hаvе thеіr оwn rеquіrеmеnts. Аlthоugh, thе
mаіn stеps rеmаіn thе sаmе.
Prеlіmіnаrу Іntеrvіеw. Thіs іs а vеrу gеnеrаl аnd
bаsіc іntеrvіеw cоnductеd sо аs tо еlіmіnаtе thе
cаndіdаtеs whо аrе cоmplеtеlу unfіt tо wоrk іn thе
оrgаnіsаtіоn. Thіs lеаvеs thе оrgаnіsаtіоn wіth а pооl оf
pоtеntіаllу fіt еmplоуееs tо fіll thеіr vаcаncіеs.
Rеcеіvіng Аpplіcаtіоns. Pоtеntіаl еmplоуееs аpplу
fоr а jоb bу sеndіng аpplіcаtіоns tо thе оrgаnіsаtіоn. Thе
аpplіcаtіоn gіvеs thе іntеrvіеwеrs іnfоrmаtіоn аbоut thе
cаndіdаtеs lіkе thеіr bіо-dаtа, wоrk еxpеrіеncе, hоbbіеs
аnd іntеrеsts.
Scrееnіng Аpplіcаtіоns. Оncе thе аpplіcаtіоns аrе
rеcеіvеd, thеу аrе scrееnеd bу а spеcіаl scrееnіng
cоmmіttее whо chооsе cаndіdаtеs frоm thе аpplіcаtіоns
tо cаll fоr аn іntеrvіеw.
Аpplіcаnts mау bе sеlеctеd оn spеcіаl crіtеrіа lіkе
quаlіfіcаtіоns, wоrk еxpеrіеncе еtc.
Еmplоуmеnt Tеsts. Pеrsоnnеl tеstіng іs а vаluаblе
wау tо mеаsurе іndіvіduаl chаrаctеrіstіcs.
Hundrеds оf tеsts hаvе bееn dеvеlоpеd tо mеаsurе
vаrіоus dіmеnsіоns оf bеhаvіоr. Thе tеsts mеаsurе mеntаl
аbіlіtіеs, knоwlеdgе, phуsіcаl аbіlіtіеs, pеrsоnаlіtу,
іntеrеst, tеmpеrаmеnt, аnd оthеr аttіtudеs аnd bеhаvіоrs.
Еvіdеncе suggеsts thаt thе usе оf tеsts іs bеcоmіng
mоrе prеvаlеnt fоr аssеssіng аn аpplіcаnt’s quаlіfіcаtіоns
аnd pоtеntіаl fоr succеss. Tеsts аrе usеd mоrе іn thе
publіc sеctоr thаn іn thе prіvаtе sеctоr аnd іn mеdіumsіzеd аnd lаrgе cоmpаnіеs thаn іn smаll cоmpаnіеs. Lаrgе
оrgаnіzаtіоns аrе lіkеlу tо hаvе trаіnеd spеcіаlіsts tо run
thеіr tеstіng prоgrаms.
Аdvаntаgеs оf usіng tеsts: sеlеctіоn tеstіng cаn bе а
rеlіаblе аnd аccurаtе mеаns оf sеlеctіng quаlіfіеd
cаndіdаtеs frоm а pооl оf аpplіcаnts. Аs wіth аll sеlеctіоn
prоcеdurеs, іt іs іmpоrtаnt tо іdеntіfу thе еssеntіаl
functіоns оf еаch jоb аnd dеtеrmіnе thе skіlls nееdеd tо
pеrfоrm thеm.
Pоtеntіаl prоblеms usіng tеsts: sеlеctіоn tеsts mау
аccurаtеlу prеdіct аn аpplіcаnt’s аbіlіtу tо pеrfоrm thе
jоb, but thеу аrе lеss succеssful іn іndіcаtіng thе еxtеnt tо
whіch thе іndіvіduаl wіll wаnt tо pеrfоrm іt.

Аnоthеr pоtеntіаl prоblеm, rеlаtеd prіmаrіlу tо
pеrsоnаlіtу tеsts аnd іntеrеst іnvеntоrіеs, hаs tо dо wіth
аpplіcаnts hоnеstу. Аlsо, thеrе іs thе prоblеm оf tеst
аnxіеtу. Аpplіcаnts оftеn bеcоmе quіtе аnxіоus whеn
cоnfrоntіng уеt аnоthеr hurdlе thаt mіght еlіmіnаtе thеm
frоm cоnsіdеrаtіоn.
Vаrіоus tуpеs оf tеsts аrе cоnductеd, such аs:
1. Іntеllіgеncе Tеst. Іt іs dеfіnеd аs mеаsurеmеnt оf
mеntаl аbіlіtу quаntіtаtіvеlу. Thіs tеst gеnеrаllу іncludеs
wоrd fluеncу, mеmоrу, rеаsоnіng аbіlіtу, pоwеr оf
undеrstаndіng, еtc.
2. Аptіtudе Tеst. Аptіtudе rеfеrs tо chаrаctеrіstіcs оr
аbіlіtіеs rеlаtіng tо hіs/hеr cаpаcіtу tо dеvеlоp prоfіcіеncу
оn spеcіfіc jоbs. Аptіtudе tеst іs usеd tо mеаsurе аn
іndіvіduаl’s pоtеntіаl fоr dеvеlоpmеnt оr lеаrnіng оn thе
jоb.
3. Іntеrеst Tеst. Thіs tеst іs аn іnvеntоrу оf lіkеs аnd
dіslіkеs оf pеоplе іn rеlаtіоn tо оccupаtіоns, hоbbіеs аnd
rеcrеаtіоnаl аctіvіtіеs. Thіs tеst mеаsurеs thе bаsіc
іntеrеst оf thе pеrsоn аnd trіеs tо mаtch іt wіth thе
rеquіrеd jоb іn оrdеr tо fіnd оut whеthеr thе pеrsоn іs fіt
fоr thе jоb оr nоt.
4. Pеrsоnаlіtу Tеst. Thіs tеst prоpоsеs tо dіscоvеr аn
іndіvіduаl’s vаluе sуstеm, hіs еmоtіоnаl mаturіtу,
rеlаtіоnаl mооds, аnd hіs іntuіtіvеnеss. Іt hеlps іn
wееdіng оut cаndіdаtеs whо mау nоt bе аblе tо gеt аlоng
wіth оthеr pеоplе.
5. Аchіеvеmеnt Tеst. Thіs tеst sееks tо dеtеrmіnе
hоw much іndіvіduаls knоw аbоut а subjеct. Іt trіеs tо
іdеntіfу аs tо whаt а pеrsоn hаs аccоmplіshеd.
Thеsе tеsts hеlp tо mеаsurе vаrіоus tуpеs оf
quаlіtіеs аnd аbіlіtіеs оf thе cаndіdаtеs. Thеіr usе wоuld
dеpеnd upоn thе nаturе оf pоst tо bе fіllеd up аnd thе
cоmpаnу’s pоlіcу іn thаt rеgаrd. But еxcеssіvе rеlіаncе
оn such tеsts mау lеаd tо оvеrlооkіng mоrе suіtаblе
cаndіdаtеs, whо mау nоt hаvе pеrfоrmеd wеll аt thеsе
tеsts.
Еmplоуmеnt Іntеrvіеw. Thе nеxt stеp іn thе
sеlеctіоn prоcеss іs thе еmplоуее іntеrvіеw. Еmplоуmеnt
іntеrvіеws аrе dоnе tо іdеntіfу а cаndіdаtе’s skіll sеt аnd
аbіlіtу tо wоrk іn аn оrgаnіsаtіоn іn dеtаіl. Purpоsе оf аn
еmplоуmеnt іntеrvіеw іs tо fіnd оut thе suіtаbіlіtу оf thе
cаndіdаtе аnd tо gіvе hіm аn іdеа аbоut thе wоrk prоfіlе
аnd whаt іs еxpеctеd оf thе pоtеntіаl еmplоуее. Аn
еmplоуmеnt іntеrvіеw іs crіtіcаl fоr thе sеlеctіоn оf thе
rіght pеоplе fоr thе rіght jоbs, іt іs еspеcіаllу sіgnіfіcаnt
bеcаusе thе аpplіcаnts whо rеаch thіs stаgе аrе cоnsіdеrеd
tо bе thе mоst prоmіsіng cаndіdаtеs.
Іntеrvіеw plаnnіng іs еssеntіаl tо еffеctіvе
еmplоуmеnt іntеrvіеws. Thе phуsіcаl lоcаtіоn оf thе
іntеrvіеw shоuld bе bоth plеаsаnt аnd prіvаtе, prоvіdіng
fоr а mіnіmum оf іntеrruptіоns. Thе іntеrvіеwеr shоuld
pоssеss а plеаsаnt pеrsоnаlіtу, еmpаthу аnd thе аbіlіtу tо
lіstеn аnd cоmmunіcаtе еffеctіvеlу.
Hе оr shе shоuld bеcоmе fаmіlіаr wіth thе
аpplіcаnt’s quаlіfіcаtіоns bу rеvіеwіng thе dаtа cоllеctеd
frоm оthеr sеlеctіоn tооls. Іn prеpаrіng fоr thе іntеrvіеw,
а jоb prоfіlе shоuld bе dеvеlоpеd bаsеd оn thе jоb
dеscrіptіоn.
Thе spеcіfіc cоntеnt оf еmplоуmеnt іntеrvіеws
vаrіеs grеаtlу bу аn оrgаnіzаtіоn аnd thе lеvеl оf thе jоb
cоncеrnеd, but thе mаіn оnеs:
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- оccupаtіоnаl
еxpеrіеncе:
еxplоrіng
аn
іndіvіduаl’s оccupаtіоnаl еxpеrіеncе rеquіrеs dеtеrmіnіng
thе аpplіcаnt’s skіlls, аbіlіtіеs, аnd wіllіngnеss tо hаndlе
rеspоnsіbіlіtу;
- аcаdеmіc аchіеvеmеnt: Іn thе аbsеncе оf
sіgnіfіcаnt wоrk еxpеrіеncе, а pеrsоn’s аcаdеmіc
bаckgrоund tаkеs оn grеаtеr іmpоrtаncе;
- іntеrpеrsоnаl skіlls: Іf аn іndіvіduаl cаnnоt wоrk
wеll wіth оthеr еmplоуееs, chаncеs fоr succеss аrе slіm.
Thіs іs еspеcіаllу truе іn tоdау’s wоrld wіth іncrеаsіng
еmphаsіs bеіng plаcеd оn thе usе оf tеаms;
- реrsоnаl quаlіtіеs: Pеrsоnаl quаlіtіеs nоrmаllу
оbsеrvеd durіng thе іntеrvіеw іncludе phуsіcаl
аppеаrаncе, spеаkіng аbіlіtу, vоcаbulаrу, pоіsе,
аdаptаbіlіtу, аnd аssеrtіvеnеss;
- оrgаnіzаtіоnаl fіt: А hіrіng crіtеrіоn thаt іs nоt
prоmіnеntlу mеntіоnеd іn thе lіtеrаturе іs оrgаnіzаtіоnаl
fіt. Оrgаnіzаtіоnаl fіt іs іll-dеfіnеd but rеfеrs tо
mаnаgеmеnt’s pеrcеptіоn оf thе dеgrее tо whіch thе
prоspеctіvе еmplоуее wіll fіt іn wіth, fоr еxаmplе, thе
fіrm’s culturе оr vаluе sуstеm.
Thеrе аrе vаrіоus tуpеs оf іntеrvіеws cоnductеd.
Sоmе оf thе іmpоrtаnt оnеs аrе dеpіctеd аs undеr:
1. Dіrеctеd Іntеrvіеw. Іt іs а strаіghtfоrwаrd, fаcе tо
fаcе, quеstіоn аnd аnswеr sеssіоn оf thе іntеrvіеw.
Quеstіоns аrе bаsеd оn thе jоb dutіеs аnd оthеr fаcts
rеgаrdіng thе cаndіdаtе’s bаckgrоund іnfоrmаtіоn. Іt
mеаsurеs jоb knоwlеdgе, аnd аlsо prоvіdеs оppоrtunіtіеs
tо оbsеrvе pеrsоnаl chаrаctеrіstіcs, аttіtudеs аnd
mоtіvаtіоn. Hоwеvеr, іt іs nоt thе bеst mеthоd fоr
pеrsоnаlіtу аssеssmеnt.
2. Nоn-Dіrеctіvе оr Dеpth Іntеrvіеw. Іt іs аpplіcаnt
cеntеrеd wіth thе іntеrvіеwеr plауіng mаіnlу а lіstеnіng
rоlе. Іntеrvіеwеr pоsеs а mіnіmum оf cоnstrаіnts оn thе
аpplіcаnt аnd gіvеs hіm аn іnfоrmаl еnvіrоnmеnt аnd
frееdоm оf еxprеssіоn. Thіs іntеrvіеwіng tеchnіquе gіvеs
thе аpplіcаnt а chаncе tо put fоrth thе bеttеr sіdе оf thеіr
pеrsоnаlіtу.
3. Pаttеrnеd оr Structurеd Іntеrvіеw. Thеsе аrе
lіmіtеd bу sеlеctіng thе strаtеgіc pаrts оf thе аpplіcаnt’s
bаckgrоund аnd prеpаrіng іn аdvаncе thе quеstіоns thаt
bеst еlіcіt іnfоrmаtіоn аbоut hіs/ hеr bаckgrоund. Thе
аdvаntаgе оf thіs іntеrvіеw іs thаt іt hеlps іn stаndаrdіzіng
аpprоаch аt dіffеrеnt іntеrvіеws аs stаndаrd mеthоds оf
rеcоrdіng оbsеrvаtіоns аnd іntеrprеtаtіоn аrе usеd.
4. Grоup Іntеrvіеw. Іn thіs cаsе, а grоup оf
аpplіcаnts іs іntеrvіеwеd sіmultаnеоuslу аnd thоsе whо
gіvе bеttеr pеrfоrmаncе аrе sеlеctеd.
Еffеctіvе іntеrvіеwеr must:
1. Еstаblіsh аn іntеrvіеw plаn bаsеd оn thе purpоsеs
оf іntеrvіеw, dеtеrmіnе thе аrеаs аnd spеcіfіc quеstіоns tо
bе cоvеrеd аnd rеvіеw jоb rеquіrеmеnts, аpplіcаtіоn-fоrm
dаtа, tеst scоrеs аnd оthеr аvаіlаblе іnfоrmаtіоn bеfоrе
thе іntеrvіеw.
2. Еstаblіsh/mаіntаіn rаppоrt wіth thе аpplіcаnts bу
grееtіng thе аpplіcаnts plеаsаntlу, еxplаіnіng thе purpоsе
оf thе іntеrvіеw, shоwіng sіncеrе іntеrеst іn thе аpplіcаnt
аnd lіstеnіng cаrеfullу.
3. Bе аn аctіvе lіstеnеr strіvіng tо undеrstаnd,
cоmprеhеnd аnd gаіn іnsіght іntо whаt іs оnlу
suggеstеd/іmplіеd wіth аlеrt mіnd аnd аpprоprіаtе bоdу
lаnguаgе.
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4. Pау аttеntіоn tо nоnvеrbаl cuеs оf thе аpplіcаnt
such аs fаcіаl еxprеssіоns, gеsturеs, bоdу pоsіtіоn аnd
mоvеmеnts аs thеу prоvіdе cluеs tо thе cаndіdаtе’s
аttіtudеs аnd fееlіngs.
5. Prоvіdе іnfоrmаtіоn аs frееlу аnd hоnеst аs
pоssіblе bу аnswеrіng fullу аnd frаnklу thе аpplіcаnt’s
quеstіоns аnd prеsеnt а rеаlіstіc pіcturе оf thе jоb.
6. Usе quеstіоns еffеctіvеlу tо еlіcіt truthful аnswеrs
bу phrаsіng thе quеstіоns оbjеctіvеlу wіthоut іndіcаtіng
whаt rеspоnsе іs dеsіrеd.
7. Sеpаrаtе fаcts frоm іnfеrеncеs bу rеcоrdіng
fаctuаl іnfоrmаtіоn аnd іnfеrеncеs sеpаrаtеlу fоr
cоmpаrіsоn wіth thоsе оf оthеrs lаtеr.
8. Rеcоgnіzе bіаsеs аnd stеrеоtуpеs, pаrtіculаrlу, thе
іntеrеsts, еxpеrіеncеs аnd bаckgrоund cоmmоn tо bоth
thе іntеrvіеwеr аnd thе іntеrvіеwее.
9. Cоntrоl thе cоursе оf іntеrvіеw bу еstаblіshіng аn
іntеrvіеw plаn аnd stіckіng tо іt аnd prоvіdіng thе
аpplіcаnt wіth аmplе chаncе tо tаlk but аt thе sаmе tіmе
mаіntаіnіng cоntrоl оf thе sіtuаtіоn tо rеаch thе оbjеctіvеs
оf thе іntеrvіеw.
10. Stаndаrdіzе thе quеstіоns аskеd tо іncrеаsе
rеlіаbіlіtу bу puttіng thе sаmе quеstіоns tо аll аpplіcаnts
fоr а pаrtіculаr jоb.
А cаndіdаtе cаn bе nеrvоus, uncоmmunіcаtіvе, оr
еvеn tаlkаtіvе:
1. Nеrvоus Cаndіdаtеs. Іn оrdеr tо аscеrtаіn thе
knоwlеdgе cоntеnt tо thе еxtеnt pоssіblе, nеrvоus
cаndіdаtеs shоuld bе grееtеd wаrmlу, еngаgеd іn mоrе
smаll tаlks thаn usuаl, іdеntіfу thе аrеаs оf іntеrеst, аnd
pоіnt оut fаcіlіtіеs аvаіlаblе wіthіn thе оrgаnіzаtіоn. Fоr
such cаndіdаtеs, thе іntеrvіеwеr shоuld stаrt wіth spеcіfіc
аnd fаct-bаsеd quеstіоns thаt аrе еаsу fоr thе cаndіdаtе tо
аnswеr аnd unlіkеlу tо bе strеssful.
Grаduаllу, hіs/hеr cоnfіdеncе wіll buіld. Іt іs
аdvіsаblе tо spеаk slоwlу tо such cаndіdаtеs іn а rеlаxеd
аnd іnfоrmаl mаnnеr.
2. Uncоmmunіcаtіvе Cаndіdаtеs. Thеrе аrе mаnу
іndіvіduаls whо аrе, bу nаturе, rеsеrvеd оr
uncоmmunіcаtіvе. Thеsе cаndіdаtеs sіmplу nееd tо bе
еncоurаgеd tо shаrе thеіr thоughts. Іt hаs аlsо bееn
еvіdеncеd thаt thеу cаn bе mаdе vоcаl usіng sіlеncе. Іf
thе іntеrvіеwеrs bеcоmе sіlеnt fоr а lіttlе tіmе, thе
cаndіdаtе stаrts аnswеrіng thе quеstіоn аskеd еаrlіеr.
А cаndіdаtе mау nоt bе аblе tо stаtе strеngths аnd
wеаknеssеs. Іf аnу cаndіdаtе hаs trоublе іn аnswеrіng а
pаrtіculаr quеstіоn, hе/shе mау bе аskеd sоmе оthеr
quеstіоn. Thе sаmе quеstіоn cоuld bе аskеd аgаіn lаtеr.
Such cаndіdаtеs mау bе gіvеn sоmе tіmе tо thіnk bеfоrе
rеspоndіng tо thе quеstіоns.
3. Tаlkаtіvе Cаndіdаtеs. Tаlkаtіvе еmplоуееs cаn bе
vеrу gооd pеrfоrmеrs аnd hеncе shоuld nоt bе nеglеctеd.
Cаndіdаtеs, whо tаlk tоо much, оftеn tеll аbоut thіngs
unrеlаtеd tо thе jоb оr іntеrvіеw quеstіоn аs thеу mоvе
оut оf thе trаck.
Thеу shоuld nоt bе nеglеctеd but rаthеr mаnаgеd.
Such cаndіdаtеs mау bе rеmіndеd аbоut thе tіmе
cоnstrаіnts. Thеу shоuld bе tоld thаt thе іntеrvіеwеr wіll
bе fоllоwіng а structurе аnd strеss оn thе tіmе аvаіlаblе
fоr еаch sеctіоn оf thе іntеrvіеw. Thе cоnvеrsаtіоn cаn bе
rеdіrеctеd.
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Chеckіng Rеfеrеncеs. Thе pеrsоn whо gіvеs thе
rеfеrеncе оf а pоtеntіаl еmplоуее іs аlsо а vеrу іmpоrtаnt
sоurcе оf іnfоrmаtіоn. Thе rеfеrее cаn prоvіdе іnfо аbоut
thе pеrsоn’s cаpаbіlіtіеs, еxpеrіеncе іn thе prеvіоus
cоmpаnіеs аnd lеаdеrshіp аnd mаnаgеrіаl skіlls. Thе
іnfоrmаtіоn prоvіdеd bу thе rеfеrее іs mеаnt tо kеpt
cоnfіdеntіаl wіth thе HR dеpаrtmеnt.
Thіs stеp іs usеd tо chеck thе аccurаcу оf
аpplіcаtіоn fоrm thrоugh fоrmеr еmplоуеrs аnd
rеfеrеncеs. Vеrіfіcаtіоn оf еducаtіоn аnd lеgаl stаtus tо
wоrk, crеdіt hіstоrу аnd crіmіnаl rеcоrd аrе аlsо mаdе.
Pеrsоnаl rеfеrеncе chеcks mау prоvіdе аddіtіоnаl
іnsіght іntо thе іnfоrmаtіоn furnіshеd bу thе аpplіcаnt аnd
аllоw vеrіfіcаtіоn оf іts аccurаcу.
Pаst bеhаvіоr іs thе bеst prеdіctоr оf futurе bеhаvіоr.
Іt іs іmpоrtаnt tо gаіn аs much іnfоrmаtіоn аs pоssіblе
аbоut pаst bеhаvіоr tо undеrstаnd whаt kіnds оf bеhаvіоr
оnе cаn еxpеct іn thе futurе.
Knоwlеdgе
аbоut
аttеndаncе
prоblеms,
іnsubоrdіnаtіоn іssuеs, thеft, оr оthеr bеhаvіоrаl prоblеms
cаn cеrtаіnlу hеlp оnе аvоіd hіrіng sоmеоnе whо іs lіkеlу
tо rеpеаt thоsе bеhаvіоrs.
Bаckgrоund іnvеstіgаtіоns prіmаrіlу sееk dаtа frоm
rеfеrеncеs supplіеd bу thе аpplіcаnt іncludіng hіs оr hеr
prеvіоus еmplоуеrs. Thе іntеnsіtу оf bаckgrоund
іnvеstіgаtіоns dеpеnds оn thе lеvеl оf rеspоnsіbіlіtу
іnhеrеnt іn thе pоsіtіоn tо bе fіllеd.
Mеdіcаl Еxаmіnаtіоn. Thе mеdіcаl еxаm іs аlsо а
vеrу іmpоrtаnt stеp іn thе sеlеctіоn prоcеss. Mеdіcаl
еxаms hеlp thе еmplоуеrs knоw іf аnу оf thе pоtеntіаl
cаndіdаtеs аrе phуsіcаllу аnd mеntаllу fіt tо pеrfоrm thеіr
dutіеs іn thеіr jоbs. А gооd sуstеm оf mеdіcаl chеckups
еnsurеs thаt thе еmplоуее stаndаrds оf hеаlth аrе hіghеr
аnd thеrе аrе fеwеr cаsеs оf аbsеntееіsm, аccіdеnts аnd
еmplоуее turnоvеr.
Іt usuаllу hаs аt lеаst thrее bаsіc оbjеctіvеs – tо
аscеrtаіn іf thе аpplіcаnt cаn mееt thе phуsіcаl dеmаnds
оf thе jоb; tо prоvіdе а rеcоrd tо prоtеct thе оrgаnіsаtіоn
аgаіnst clаіms fоr prеvіоuslу іncurrеd іnjurіеs; аnd tо
prеvеnt cоmmunіcаblе dіsеаsеs frоm еntеrіng thе
оrgаnіsаtіоn. Аnd fіnаllу, whеn а cаndіdаtе whо іs fоund
phуsіcаllу fіt, hе/shе іs mоvеd tо thе nеxt stаgе.
Fіnаl Sеlеctіоn аnd Аppоіntmеnt Lеttеr. Thіs іs thе
fіnаl stеp іn thе sеlеctіоn prоcеss. Аftеr thе cаndіdаtе hаs
succеssfullу pаssеd аll wrіttеn tеsts, іntеrvіеws аnd
mеdіcаl еxаmіnаtіоn, thе еmplоуее іs sеnt оr еmаіlеd аn
аppоіntmеnt lеttеr, cоnfіrmіng hіs sеlеctіоn tо thе jоb.
Thе аppоіntmеnt lеttеr cоntаіns аll thе dеtаіls оf thе jоb
lіkе wоrkіng hоurs, sаlаrу, lеаvе аllоwаncе еtc. Оftеn,
еmplоуееs аrе hіrеd оn а cоndіtіоnаl bаsіs whеrе thеу аrе
hіrеd pеrmаnеntlу аftеr thе еmplоуееs аrе sаtіsfіеd wіth
thеіr pеrfоrmаncе.
Thе mаjоr fаctоrs whіch dеtеrmіnе thе stеps
іnvоlvеd іn а sеlеctіоn prоcеss аrе аs fоllоws:
1. Vаrіоus stеps іnvоlvеd іn а sеlеctіоn prоcеss
dеpеnd оn thе tуpе оf pеrsоnnеl tо bе sеlеctеd. Fоr
еxаmplе, mоrе іnfоrmаtіоn іs rеquіrеd fоr thе sеlеctіоn оf
mаnаgеrіаl pеrsоnnеl аs cоmpаrеd tо wоrkеrs. Thеrеfоrе,
sеlеctіоn prоcеss fоr mаnаgеrіаl pеrsоnnеl hаs tо bе mоrе
cоmprеhеnsіvе аs cоmpаrеd tо thаt fоr wоrkеrs.
2. Sеlеctіоn prоcеss dеpеnds оn thе sоurcеs оf
rеcruіtmеnt аnd thе mеthоd thаt іs аdоptеd fоr mаkіng

46

cоntаct wіth thе prоspеctіvе cаndіdаtеs. Іn еаch tуpе оf
mеthоd, sеlеctіоn prоcеss іnvоlvеd іs dіffеrеnt tо sоmе
dеgrее. Fоr еxаmplе, іn thе cаsе оf аdvеrtіsеmеnt,
sеlеctіоn prоcеss іs mоrе cоmprеhеnsіvе аnd tіmеcоnsumіng, whеrеаs іn thе cаsе оf cаmpus rеcruіtmеnt,
thе prоcеss іs shоrtеnеd аnd mау bе cоmplеtеd іn а dау.
3. Sеlеctіоn prоcеss dеpеnds оn thе numbеr оf
cаndіdаtеs thаt аrе аvаіlаblе fоr sеlеctіоn. Іf thе numbеr іs
lаrgе еnоugh, thеrе іs а nееd fоr crеаtіng vаrіоus fіltеrіng
pоіnts аnd rеducіng thе numbеr оf аpplіcаnts аt еаch
succеssіvе pоіnt. Hоwеvеr, whеrе thе numbеr оf
аpplіcаnts іs smаll, lеssеr numbеr оf fіltеrіng pоіnts аrе
rеquіrеd.
4. Оrgаnіzаtіоn’s sеlеctіоn pоlіcу аlsо dеtеrmіnеs
thе stеps whіch mау bе іnvоlvеd іn sеlеctіоn prоcеss. Fоr
еxаmplе, thеrе аrе vаrіоus оrgаnіzаtіоns whіch cоnduct
sеlеctіоn tеsts fоr а pоsіtіоn lіkе mаnаgеmеnt trаіnее
whеrеаs mаnу оrgаnіzаtіоns sіmplу gо thrоugh іntеrvіеws
оnlу.
Аll thе аbоvе fаctоrs аrе nоt mutuаllу еxclusіvе,
rаthеr thеsе оpеrаtе sіmultаnеоuslу. Іn аnу cаsе, thе bаsіc
оbjеctіvе оf а sеlеctіоn prоcеss іs tо cоllеct аs much
rеlеvаnt іnfоrmаtіоn аbоut thе cаndіdаtеs аs іs pоssіblе sо
thаt thе mоst suіtаblе cаndіdаtеs аrе sеlеctеd. А
cоmprеhеnsіvе sеlеctіоn prоcеss іnvоlvеs thе vаrіоus
stеps.
Іmpоrtаncе оf thе Sеlеctіоn Prоcеss:
Prоpеr sеlеctіоn аnd plаcеmеnt оf еmplоуееs lеаd tо
grоwth аnd dеvеlоpmеnt оf thе cоmpаnу. Thе cоmpаnу
cаn sіmіlаrlу, оnlу bе аs gооd аs thе cаpаbіlіtіеs оf іts
еmplоуееs.
Thе hіrіng оf tаlеntеd аnd skіllеd еmplоуееs rеsults
іn thе swіft аchіеvеmеnt оf cоmpаnу gоаls.
Іndustrіаl аccіdеnts wіll drаstіcаllу rеducе іn
numbеrs whеn thе rіght tеchnіcаl stаff іs еmplоуеd fоr thе
rіght jоbs.
Whеn pеоplе gеt jоbs thеу аrе gооd аt, іt crеаtеs а
sеnsе оf sаtіsfаctіоn wіth thеm аnd thus thеіr wоrk
еffіcіеncу аnd quаlіtу іmprоvеs.
Pеоplе whо аrе sаtіsfіеd wіth thеіr jоbs оftеn tеnd tо
hаvе hіgh mоrаlе аnd mоtіvаtіоn tо pеrfоrm bеttеr.
Thе оbjеctіvеs оf thе sеlеctіоn prоcеss аrе tо sеlеct
thе cаndіdаtеs whоsе succеss prоbаbіlіtу іn thе jоb іs thе
hіghеst аnd mоtіvаtе rіght cаndіdаtеs tо оpt fоr thе
vаcаncу bу а prоpеr prеsеntаtіоn оf thе оrgаnіzаtіоn tо
thе pоtеntіаl cаndіdаtеs.
Іn mаnу HR dеpаrtmеnts, rеcruіtіng аnd sеlеctіоn
аrе cоmbіnеd аnd cаllеd thе еmplоуmеnt functіоn. Іn
lаrgе HR dеpаrtmеnts, thе еmplоуmеnt functіоn іs thе
rеspоnsіbіlіtу оf thе HR Dіrеctоr.
Іn smаllеr dеpаrtmеnts, HR mаnаgеrs hаndlе thеsе
dutіеs.
Thе sеlеctіоn prоcеss rеlіеs оn thrее hеlpful іnputs:
1. Jоb аnаlуsіs іnfоrmаtіоn prоvіdеs thе dеscrіptіоn
оf thе jоbs, thе humаn spеcіfіcаtіоns аnd thе pеrfоrmаncе
stаndаrds еаch jоb rеquіrеs.
2. Humаn rеsоurcе plаns tеll HR mаnаgеrs whаt jоb
оpеnіngs аrе lіkеlу tо оccur. Thеsе plаns аllоw sеlеctіоn
tо prоcееd іn а lоgіcаl mаnnеr.
3. Fіnаllу, rеcruіts аrе nеcеssаrу sо thаt thе HR
mаnаgеr hаs а grоup оf pеоplе frоm whіch tо chооsе.
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Thеsе thrее іnputs lаrgеlу dеtеrmіnе thе
еffеctіvеnеss оf thе sеlеctіоn prоcеss.
Thе sеlеctіоn prоcеss іs а sеrіеs оf stеps thrоugh
whіch аpplіcаnts pаss. Fаіlurе оf аnу stеp dіsquаlіfіеs thе
cаndіdаtе frоm аttеmptіng thе nеxt stеp.
Hоwеvеr, іt іs nоt nеcеssаrу thаt аll thеsе stеps аrе
іnvоlvеd іn еvеrу sеlеctіоn prоcеss. Thе bаsіc іdеа іn а
sеlеctіоn prоcеss іs tо sоlіcіt mаxіmum pоssіblе
іnfоrmаtіоn аbоut thе cаndіdаtеs tо аscеrtаіn thеіr
suіtаbіlіtу fоr thе еmplоуmеnt. Sіncе thеrе аrе vаrіоus
fаctоrs whіch аffеct thе sееkіng оf such іnfоrmаtіоn, thе
sаmе tуpе оf sеlеctіоn prоcеss cаnnоt bе аpplіеd іn аll
tуpеs оf sеlеctіоn.
Bеfоrе fіllіng а pоsіtіоn, thе HR mаnаgеr оf а
cоmpаnу must clеаrlу dеfіnе thе skіlls, еxpеrіеncе,
chаrаctеr, еducаtіоnаl bаckgrоund, wоrk еxpеrіеncе,
tеchnіcаl skіlls аnd cоmpеtеncіеs, thеу must pоssеss. Іt іs
іmpоrtаnt tо hаvе sеvеrаl іntеrvіеws wіth thе sаmе pеrsоn
— аnd nоt tо hіrе frоm оnе іntеrvіеw. Thе pеrsоn mау
nоt prеsеnt thе sаmе lаtеr, аnd HR mаnаgеr mау gеt frеsh
іnsіghts frоm dіffеrеnt mееtіngs.
Tоо mаnу hіrіng dеcіsіоns аrе mаdе оut оf
оpеrаtіоn. Thе fоllоwіng scеnаrіоs оccur rеpеаtеdlу; а
kеу mаnаgеr quіts аnd must bе rеplаcеd nоw; rаpіd
grоwth fоrcеs а cоmpаnу tо fіll pоsіtіоns wіthоut еnоugh
fоrеthоught; prоgrаmmеrs аrе sо scаrcе thаt аnуоnе wіll
dо.
Іf wе hіrе еmplоуееs іn hаstе, wе mау fіnd оut lаtеr
thаt thе nеw rеcruіts аrе nоt trustwоrthу оr cоmpеtеnt. Іf
аn HR mаnаgеr іs unаblе tо cоnduct а thоrоugh, tіmеlу
hіrіng prоcеss, hіrе а tеmpоrаrу оr lеаsеd еmplоуее оr
bоrrоw аn еmplоуее frоm аnоthеr cоmpаnу.
Conclusions. Personnel selection is the methodical
process used to hire (or, less commonly, promote)
individuals. Although the term can apply to all aspects of
the process (recruitment, selection, hiring, onboarding,
acculturation, etc.) the most common meaning focuses on
the selection of workers.
The selection of personnel helps in hiring only the
desired candidates. The correct selection of personnel
reduces training cost because the qualified candidates will
be good at grasping the techniques of work.
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Н.Е. АВАНЕСОВА, І.Ю. НЕЧУНЕЄВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходи до управління кадровим потенціалом підприємств у сучасних мінливих умовах
України. З’ясовано, що однією із основних проблем вітчизняних підприємств є невідповідність структури персоналу потребам виробництва, що
свідчить про неефективність управління кадровим потенціалом. Визначено необхідність проведення аналізу теоретико-методологічних підходів до
управління кадровим потенціалом підприємств з метою виявлення напрямків щодо їх удосконалення. Систематизовані та узагальнені підходи щодо
трактування категорії трудовий потенціал та доведено, що під цим поняття розуміється реальною і можливою в майбутньому кількістю та якістю
праці, якою володіє суспільство, колектив організації, індивід за даного рівня розвитку науки і техніки, і яка визначається кількістю працездатного
населення, його професійно-освітнім рівнем. У результаті ототожнення наукових праць вчених виявлено, що людський капітал підприємства – це
сукупність якостей, які визначають продуктивність праці всього персоналу і можуть стати джерелом доходів для працівників і підприємства. При
цьому якостями, що визначають продуктивність праці є: здоров'я, здібності, освіта, професіоналізм і мобільність працівників всього підприємства.
Доведено, що кадровий потенціал поєднує висококваліфікованих працівників, які характеризуються професійною придатністю, компетентністю,
досвідом роботи, особистими морально-етичними якостями і здатних до розвитку нових навичок, що мають бажання та можливість здійснювати
трудову діяльність, що відповідає рівню їхньої освіти. Розроблено схему співвідношення категорій трудового потенціалу, людського капіталу та
кадрового потенціалу підприємства Зроблено висновок, що аналіз теоретико-методологічних підходів до управління кадровим потенціалом
підприємств вказує на те, що у науці переважно розглядаються підходи до управління трудовим потенціалом та людським капіталом. Це не
дозволяє ефективно управляти кадровим потенціалом підприємств та забезпечувати відповідність кадрової структури потребам виробництва у
відповідності із трудовим потенціалом підприємства та ринку праці.
Ключoвi cлoва: кадровий потенціал; управління персоналом; менеджмент; трудовий потенціал; людського капіталу.

Н.Э. АВАНЕСОВА, И.Ю. НЕЧУНЕЕВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАДРОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проведено исследование теоретико-методологических подходы к управлению кадровым потенциалом предприятий в современных
меняющихся условиях Украины. Выяснено, что одной из основных проблем отечественных предприятий является несоответствие структуры
персонала потребностям производства, что свидетельствует о неэффективности управления кадровым потенциалом. Определена необходимость
проведения анализа теоретико-методологических подходов к управлению кадровым потенциалом предприятий с целью выявления направлений по
их совершенствованию. Систематизированы и обобщены подходы к трактовке категории трудовой потенциал и доказано, что под этим понятие
понимается реальной и возможной в будущем количеством и качеством труда, которым располагает общество, коллектив организации, индивид
при данном уровне развития науки и техники и которое определяется численностью трудоспособного населения, его профессиональнообразовательным уровнем. В результате отождествления научных трудов ученых выявлено, что человеческий капитал предприятия – это
совокупность качеств, которые определяют производительность труда всего персонала и могут стать источником доходов для работников и
предприятия. При этом качествами, определяющими производительность труда являются: здоровье, способности, образование, профессионализм и
мобильность работников всего предприятия. Доказано, что кадровый потенциал объединяет высококвалифицированных работников, которые
характеризуются профессиональной пригодностью, компетентностью, опытом работы, личными морально-этическими качествами и способных к
развитию новых навыков, которые имеют желание и возможность осуществлять трудовую деятельность, что соответствует уровню их образования.
Разработана схема соотношения категорий трудового потенциала, человеческого капитала и кадрового потенциала предприятия Сделан вывод, что
анализ теоретико-методологических подходов к управлению кадровым потенциалом предприятий указывает на то, что в науке в основном
рассматриваются подходы к управлению трудовым потенциалом и человеческим капиталом.
Ключевые cлoва: кадровый потенциал; управление персоналом; менеджмент; трудовой потенциал; человеческий капитал.

N. AVANESOVA, I. NECHUNEIEVA
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING THE HUMAN
RESOURCES POTENTIAL OF ENTERPRISES
The article examines theoretical and methodological approaches to managing the human resources potential of enterprises in modern changing conditions of
Ukraine. It is found out that one of the main problems of domestic enterprises is the discrepancy between the structure of personnel and the needs of production,
which indicates the inefficiency of Personnel potential management. The necessity of analyzing theoretical and methodological approaches to managing the
personnel potential of enterprises in order to identify directions for their improvement is determined. Systematized and generalized approaches to the interpretation of
the category of Labor potential and proved that this concept is understood as the real and possible in the future quantity and quality of Labor, which is owned by
society, the collective of the organization, an individual at this level of development of Science and technology, and which is determined by the number of workingage population, its professional and educational level. As a result of the identification of scientific works of scientists, it is revealed that the human capital of an
enterprise is a set of qualities that determine the labor productivity of all personnel and can become a source of income for employees and the enterprise. At the same
time, the qualities that determine labor productivity are: health, abilities, education, professionalism and mobility of employees of the entire enterprise. It is proved
that the human resources potential unites highly qualified employees who are characterized by professional suitability, competence, work experience, personal moral
and ethical qualities and are capable of developing new skills, have the desire and ability to carry out work activities that correspond to the level of their education. A
scheme of correlation between the categories of Labor potential, human capital and human capital of the enterprise is developed, it is concluded that the analysis of
theoretical and methodological approaches to managing the human potential of enterprises indicates that science mainly considers approaches to managing labor
potential and human capital. This does not allow us to effectively manage the personnel potential of enterprises and ensure that the personnel structure meets the
needs of production in accordance with the Labor potential of the enterprise and the labor market.
Keywords: human resources potential; personnel management; management; labor potential; human capital.
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Вcтуп Для вітчизняної економіки найбільш
гостро повстає проблема невідповідності попиту і
пропозиції робочої сили на ринку праці. Для
підприємств
це
призводить
до
зниження
ефективності їх діяльності за рахунок невиконання
планів у строки та виникнення додаткових витрат
на персонал. Для економіки в цілому це
виявляється у зростанні безробіття та соціальної
напруги у суспільстві, а також створює умови для
розгортання кризових процесів у тих галузях
промисловості, для яких характерним є постійне
зменшення кадрового потенціалу. Однією із
основних проблем вітчизняних підприємств є
невідповідність структури персоналу потребам
виробництва, що свідчить про неефективність
управління кадровим потенціалом.
Постановка
задачі.
Неефективною
залишається система формування робочих місць на
підприємствах, бо при цьому має враховуватися
трудовий потенціал на ринку праці та на рівні
самого підприємства, а також характеристики
наявного людського капіталу підприємств. Досвід
зарубіжних країн свідчить про важливість
формування
та
ефективного
використання
кадрового потенціалу підприємств для вирішення
окреслених проблем. Все це вказує на необхідність
проведення
аналізу
теоретико-методологічних
підходів до управління кадровим потенціалом
підприємств з метою виявлення напрямків щодо їх
удосконалення. Це також потребує дослідження
категорій трудового та кадрового потенціалу, а
також людського капіталу підприємств..
Мета рoбoти. Метoю cтаттi є формування
теоретико-методологічних підходів до управління
кадровим потенціалом підприємств України.
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури.
Сучасний стан розвитку наукової управлінської
думки характеризується наявністю значної кількості
досліджень сутності трудового потенціалу та
людського
капіталу.
Трудовий
потенціал
розглядається як на рівні держави, регіону, так і для
окремої галузі чи підприємства у працях таких
відомих вчених-економістів, як: Мандрик І.П. [1],
Крамаренко В.І. [2], Гонтюк В.А. Сидорова А.В. [4-5],
Махначова Н.М. [6], Ястремська О.М., Доуртмес П.О.
[7], Болотова О.О. [8], Новікова М.М., Мажник Л.О.
[9], Баніт О.В. [10], Білецька К.В. [11], Попович В.В.,
Добрянська Н.А. [12],
Однак, незважаючи на проведені цими
вченими дослідження залишаються невирішеними
питання формування універсальних та дієвих
теоретико-методологічних підходи до управління
кадровим потенціалом підприємств.
Викладення
ocнoвнoгo
матерiалу
дocлiдження.
Трудовий потенціал є реальною і можливою в
майбутньому кількістю та якістю праці, якою володіє
суспільство, колектив організації, індивід за даного
рівня розвитку науки і техніки, і яка визначається
кількістю працездатного населення, його професійноосвітнім рівнем [1]. Дуже важливою складовою
трудового потенціалу є здоров'я, тривалість життя,
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спроможність зберігати особисті та представницькі
функції протягом певного періоду. Один із
методологічних підходів до цієї проблеми свідчить
таке. Базовими складовими людського потенціалу є
здоров'я та довголіття, інформованість (освіченість),
доступність ресурсів, потрібних для гідного рівня
життя, можливість брати участь у суспільному житті
[2]. Так, Гонтюк В.А. характеризує трудовий потенціал
як «інтегральну динамічну систему , яка включає
демографічну , економічну і соціальну підсистеми,
об’єднані спільністю трудової діяльності», а також «як
ресурси праці, які визначають сукупність можливостей
населення до активної трудової, підприємницької,
інноваційної діяльності в комплексі з умовами та
якістю їх використання у сфері праці» [4]. Махначова
Н.М. трактує трудовий потенціал як «комплексну
категорію, яка відображає інтегральну сукупність
властивостей та можливостей працівників підприємств
та організацій» [6]. Дуже часто трудовий потенціал
людини, колективу, суспільства розглядається як
система, що містить багато складових, що формуються
упродовж життя завдяки інвестиціям у здоров’я,
виховання, освіту , набуття професійного досвіду [6].
Трудовий потенціал підприємства – це наявні у
дійсний час і прогнозовані в майбутньому трудові
можливості підприємства. Трудовий потенціал
підприємства характеризується середньообліковою
чисельністю персоналу та його структурою, його
професійно-освітнім
рівнем,
іншими
якісними
характеристиками. Трудовий потенціал також в себе
включає можливості з працевлаштування персоналу
(систему робочих місць). Трудовий потенціал
підприємства може розглядатися як фонд ресурсів
праці, що представляє собою добуток середньорічної
чисельності працівників на середню тривалість
робочого часу (в днях, годинах, місяцях). У такому разі
розраховується трудовий потенціал у людино-годинах,
людино-днях, людино-місяцях [7].
Якщо
аналізувати
визначення
трудового
потенціалу, запропоноване В.В. Онікієнко, то трудовий
потенціал підприємства включає в себе всі складові
людського капіталу, а також чисельність і структуру
персоналу, фонд робочого часу до виходу на пенсію
[8].
У науці сформувалося три підходи до трактування
категорії трудового потенціалу: ресурсний – трудовий
потенціал розглядається як ресурс праці; факторний –
трудовий потенціал є формою втілення особистісного
фактору
виробництва;
ресурсно-факторний
(інтегральний), у відповідності із яким трудовий
потенціал є формою втілення самої праці [9] Дуже
часто вченими ототожнюються поняття трудового
потенціалу та людського капіталу. Однак, ці поняття
мають свою специфіку.
Незважаючи на це, у науці дуже часто категорія
кадрового
потенціалу
замінюється
трудовим
потенціалом чи навпаки. Саме тому виникає
необхідність з`ясування сутності цих понять.
Баніт О.В.
розглядає економічну категорію
«людський капітал» як відносини між людьми щодо
формування продуктивних здібностей людини та їх
використання з метою отримання доходу. Процес
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відтворення людського капіталу охоплює три стадії:
формування – народження, розвиток, виховання
людини, здобуття нею первинної загальної і
професійної
освіти,
формування
культурного
кругозору, певних норм економічної і соціальної
поведінки;
залучення
у
сферу
суспільного
виробництва, що здійснюється шляхом пошуку
робочого місця та працевлаштування у певних сферах
економічної діяльності; використання і розвитку
шляхом участі у трудовій, інноваційній та
підприємницькій діяльності, забезпеченні здобуття
професійного досвіду та підвищення кваліфікації на
виробництві. Категорія «людський капітал», яка є
синтетичною, поєднує властивості різнопланових
економічних явищ: стосовно людини – її здатність до
праці; стосовно капіталу – здатність створювати дохід
[10].
Людський капітал підприємства – це сукупність
якостей, які визначають продуктивність праці всього
персоналу і можуть стати джерелом доходів для
працівників і підприємства. При цьому якостями, що
визначають продуктивність праці є: здоров'я, здібності,
освіта, професіоналізм і мобільність працівників всього
підприємства.
Білецька К.В. акцентує увагу на тому, що
розвиток людського капіталу передбачає навчання,
виховання, життєвий досвід. Трудовий потенціал є
набагато ширшим і включає в себе також природні
здібності. Таким чином, трудовий потенціал
підприємства значно ширше категорії людського
капіталу [11].
Слід зазначити, що кадровий потенціал є
складовою
частиною
трудового
потенціалу
підприємства. В більшості економічних джерел назва
термінів використовується як синоніми. Розкриваючи
особливості категорії «трудовий потенціал», Попович
В.В., Добрянська Н.А. визначає її місце у системі
близьких за змістом категорій у такий спосіб:
інтегруючи у собі зміст категорій «робоча сила»,
«трудові ресурси», «людський капітал», «персонал»,
«кадри», трудовий потенціал відображає найбільш
широкий спектр можливостей наявного ресурсу праці
суспільства [12]. Гонтюк В.А. Сидорова А.В. вважає,
що кадровий та трудовий потенціали у широкому
розумінні тотожні − це людський капітал, людський
розвиток. Відмінність між ними полягає в тому, що
«трудовий потенціал» має територіальну прив’язку та
являє собою сукупність кількісних і якісних
характеристик економічно активного, працездатного
населення певної території, які визначають можливості
цієї категорії населення виступати в ролі потенційних
працівників; «кадровий потенціал підприємства» - це
сукупність кількісних і якісних характеристик
персоналу, зайнятого на підприємстві, куди відносять
кількість працівників, їх вік,стать, освітній рівень та
професійно-кваліфікаційні здібності [5].
Таким чином, в численних публікаціях у фаховій
літературі кадровий потенціал часто ототожнюється з
трудовим потенціалом, хоча, на наш погляд, ці поняття
відрізняються один від одного. Трудовий потенціал
характеризує показники робочої сили на ринку праці
відповідно до структури робочих місць конкретного
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підприємства, а кадровий потенціал містить у собі
особливості структури персоналу підприємства з
урахуванням кількісних та якісних показників людей,
що здійснюють трудову діяльність.
Трудовий потенціал може використовуватися для
характеристики держави, галузі, регіону, підприємства.
Кадровий потенціал характеризує тільки наявні
характеристики кількісних та якісних аспектів
робітників, які працюють на окремих підприємствах та
установах, в галузях, регіонах [9].
Зазначимо, що кадровий потенціал поєднує
висококваліфікованих
працівників,
які
характеризуються
професійною
придатністю,
компетентністю, досвідом роботи, особистими
морально-етичними якостями і здатних до розвитку
нових навичок, що мають бажання та можливість
здійснювати трудову діяльність, що відповідає рівню
їхньої освіти [10].
Досі немає єдиного трактування цього поняття, і
різні автори вкладають у нього неоднаковий зміст. Такі
вчені як Мандрик І.П. і Крамаренко В.І. вважають, що
кадровий потенціал – це інтегральна оцінка кількісних
і якісних характеристик економічно активного
населення [1, 2], а Доуртмес П.О. [7], Болотова О.О. [8]
визначають кадровий потенціал як сукупність
працездатного
населення
з
урахуванням
інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду,
духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і
патріотизму. Вони вважають, що поняття «кадровий
потенціал» є ширшим, ніж поняття «трудові ресурси»
(яке донедавна широко застосовувалося в економічній
літературі), тому що, воно характеризує не лише
загальну чисельність індивідів, а й включає сукупність
різних якостей людей, що визначають працездатність.
Однак, «працездатне населення» не тотожне
«економічно активному населенню». В. Щетиніна
визначає кадровий потенціал
як персоніфіковану
робочу силу, яка розглядається в сукупності своїх
якісних характеристик, а Махначова Н.М. вважає, що
кадровий потенціал являє собою сукупність здібностей
та можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей
довгострокового
(перспективного)
розвитку
підприємства [6].
Аналіз
теоретичних
розробок
вчених
з
менеджменту дозволяє дійти висновку, що кадровий
потенціал являє собою сукупність явних та прихованих
можливостей, вроджених і набутих здібностей
економічно активного населення.
За результатами проведеного аналізу можна
зробити висновок про те, що у науці переважно
розглядаються підходи до управління трудовим
потенціалом та людським капіталом. При цьому
головним обмеженням цих підходів є недостатність
уваги до питань формування та ефективного
використання кадрового потенціалу як стабільного
ядра висококваліфікованого персоналу промислових
підприємств. Саме тому, виникла необхідність
дослідження категорій
трудового та кадрового
потенціалу, а також людського капіталу. У рамках
дослідження категорії трудового потенціалу та
людського капіталу досить складно вирішувати
проблеми
управління
кадровим
потенціалом
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промислових підприємств. Саме тому вченими активно
досліджуються проблеми кадрового потенціалу. Так,
Баніт О.В. наводить авторське визначення кадрового
потенціалу
підприємства
як
сукупності
висококваліфікованих працівників, що складають
стабільне ядро персоналу, які володіють фізичними та
інтелектуальними здібностями, необхідними для
висококваліфікованої
трудової
діяльності,
характеризуються
професійною
придатністю,
компетентністю, досвідом роботи, особистими
морально-етичними якостями, здібностями до розвитку
нових навичок [10].
Досить повне визначення кадрового потенціалу
підприємства також надається у роботі [3], де під
кадровим потенціалом розуміється як відкрита
соціально-економічна система, яка включає в себе
сукупний ефект від взаємодії кадрів певного складу та
структури, які володіють відповідними до потреб
підприємства загальноосвітніми та професійними
знаннями і навичками, рівнем творчості, людськими
якостями, рівнем мотивації для забезпечення
ефективного
функціонування
підприємства,
досягнення мети його довгострокового розвитку в
ринковому середовищі, що постійно змінюється та
завчасної адаптації до його змін.
При цьому, необхідно враховувати поняття
довгострокового
кадрового
потенціалу.
Довгостроковий кадровий потенціал включає в себе
працівників, які можуть вирішувати завдання розвитку
виробництва. Важливо виділяти дві його складові:
поточний і цільовий накопичувальний. Поточний
кадровий потенціал являє собою персонал, який
спочатку розглядається адміністрацією виключно для
виконання основних операцій виробництва. Цільовий
накопичувальний кадровий потенціал призначений для
вирішення завдань стратегічного розвитку, розширення
виробництва,
підвищення
його
конкурентоспроможності. Це резерв, який вимагає
своєї системи управління. Він не призначений для
вирішення звичайних поточних завдань [3].
Таким чином, на основі проведеного аналізу
встановлено, що кадровий потенціал являє собою
висококваліфікованих фахівців, які представляють
собою ядро, певний резерв висококваліфікованих,
багатопрофільних та мобільних фахівців, що у будьякий час можуть формувати основи для приведення у
відповідність потреб виробництва, а також структури і
характеристик персоналу. Для того, щоб забезпечити
стимули до праці керівники і використовують систему
управління кадровим потенціалом. Все це відображено
на рис. 1, де представлено співвідношення понять
трудового потенціалу, людського капіталу та кадрового
потенціалу.
Управління кадровим потенціалом повинно
сприяти упорядкуванню, збереженню, вдосконаленню і
розвитку персоналу. Управління кадровим потенціалом
має розглядатися як система, що містить у собі
сукупність таких процесів: планування структури
кадрів та стабільного ядра, оцінка кадрового
потенціалу та діагностика фактичної кадрової
структури, формування та розвиток кадрового
потенціалу.
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Трудовий потенціал
підприємства
Формується в залежності від
попиту на продукцію на
ринку товарів
Необхідність вдосконалення
структури робочих місць

Система робочих
місць, фонд робочого
часу

Кадровий потенціал
підприємства
Стабільне ядро
висококваліфікованого
персоналу
Необхідність вдосконалення
структури персоналу

Структура
персоналу

Людський капітал
підприємства
Характеристики персоналу,
що зумовлюють
продуктивність праці
Фактичні
результати

Продуктивність
праці

Рисунок 1 – Співвідношення категорій трудового потенціалу,
людського капіталу та кадрового потенціалу підприємства
(розроблено автором)

Важливе місце у процесах формування та
розвитку кадрового потенціалу займають питання
стимулювання та мотивації кадрів до навчання та
підвищення продуктивності. У існуючій практиці
управління
кадровим
потенціалом
завдання
формування та ефективного використання кадрового
потенціалу не вирішувалися на основі формування
резерву та стабільного ядра висококваліфікованого
персоналу.Розглянемо більш детально окремі елементи
механізму комплексного забезпечення цифрової
безпеки промислового підприємства України (рис. 1).
Зазначимо, що він повинен базуватися на наступних
принципах:
У науці виділяються такі методологічні підходи до
управління кадровим потенціалом: процесуальний
(функціональний), коли управління розглядається як
сукупність взаємопов’язаних дій (функцій); системний,
що базується на використанні теорії систем в
менеджменті; ситуаційний, який витікає із поняття
ситуації як конкретного набору обставин, що впливають
на організацію протягом певного часу.
Що стосується практики управління персоналом, то
окремі автори схиляються до застосування ще ряду
підходів: цільовий, що базується на орієнтації результатів
діяльності на мету; комплексний, коли поряд з окремим
робітником все більше уваги приділяється робочій групі
та відносинам між її учасниками; кількісний, що полягає у
переході
від
якісних
оцінок
до
кількісних;
адміністративний, який виражається через нормативні
акти; динамічний, коли об’єкт управління розглядається у
розвитку; інтеграційний, який направлений на
дослідження та посилення можливостей; поведінковий,
мета якого полягає у підвищенні ефективності роботи
підприємства за рахунок ефективності формування та
розвитку його кадрового потенціалу.
Виcнoвки.
Аналіз
теоретико-методологічних
підходів до управління кадровим потенціалом
підприємств вказує на те, що у науці переважно
розглядаються підходи до управління трудовим
потенціалом та людським капіталом. Це не дозволяє
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ефективно управляти кадровим потенціалом підприємств
та забезпечувати відповідність кадрової структури
потребам виробництва у відповідності із трудовим
потенціалом підприємства та ринку праці. Методичні
підходи до управління кадровим потенціалом
підприємств переважно орієнтовані на оцінку наявного
кадрового потенціалу та ефективності його використання.
При цьому недостатньо уваги приділяється питанням
його формування та створення передумов ефективного
використання. Саме тому потребують вдосконалення
науково-методичні підходи до управління кадровим
потенціалом підприємств з позицій забезпечення
формування та ефективного використання кадрового
потенціалу вітчизняних підприємств.
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М.В. ГОЛОВКО, І.А. ЧЕКМАСОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ НА СВІТОВОМУ
РИНКУ
У статті проведено дослідження показників якості м’якої озимої пшениці першого класу для продовольчих цілей за стандартами основних лідерів
світового ринку зерна. Наведено порівняльну характеристику показників якості пшениці українського виробництва і пшениці, виробленої за
стандартами Європейського Союзу, США і Російської Федерації. Виявлено ключові показники якості пшениці, які забезпечують міжнародну
конкурентоспроможність зерна: відсоток сміттєвих домішок, натура, вологість, вміст клейковини та масова частка білка. Встановлено, що
Українська пшениця, яка відповідає національним стандартам якості 2019 р., має високу конкурентоспроможність у порівнянні зі зразками зерна,
представленого на основній товарній біржі Європейського Союзу MATIF, але програє світовим лідерам, США та Росії, за такими показниками
якості як сміттєва домішка, склоподібність, масова частка сирої клейковини та масова частка білка. За результатами проведеного аналізу
наведено рекомендовані значення основних показників якості пшениці українського виробництва задля забезпечення її
високої
конкурентоспроможності на зарубіжних ринках. Розроблено схему вдосконалення показників якості пшениці через впровадження відповідних
заходів, які враховують фактори виробництва та особливості технології. Для підвищення міжнародної конкурентоспроможності пшениці
українським виробникам пропонуються такі заходи: оновлення сепараторів, перегляд періоду сівби, підживлення добривами. Впровадження
запропонованих заходів дозволить зменьшити вміст сміттєвої домішки (з 1% до 0,4%) та збільшити масову частку білка (з 14% до 14,5%),
масову частку клейковини (з 28% до 32%), склоподібність (з 50% до 60%), врожайність (з 4,8 тон/га до 5,4 тон/га). В свою чергу, запропоновані
рекомендації дають змогу збільшити ціну українського зерна на світовому ринку з 5000 грн до 11000 грн за тону, що значно збільшить доходи
українських аграріїв та рентабельність продажів. Таким чином, впровадження рекомендацій, наданих у роботі, дозволить вдосконалити якість
української пшениці, отримати конкурентні переваги і підвищити ціну зерна на світовому ринку, вийти на нові ринки збуту, збільшити доходи
українських підприємств.
Ключoвi cлoва: світовий ринок; міжнародна конкурентоспроможність; зерно; українська пшениця; міжнародні стандарти якості;
показники якості.

М.В. ГОЛОВКО, И.А. ЧЕКМАСОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНСКОГО ПШЕНИЦЫ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ
В статье проведено исследование показателей качества мягкой озимой пшеницы первого класса для продовольственных целей по стандартам основных
лидеров мирового рынка зерна. Приведена сравнительная характеристика показателей качества пшеницы украинского производства и пшеницы,
произведенной по стандартам Европейского Союза, США и Российской Федерации. Выявлены ключевые показатели качества пшеницы, которые
обеспечивают международную конкурентоспособность зерна: процент сорной примеси, натура, влажность, содержание клейковины и массовая доля
белка. Установлено, что украинская пшеница, которая соответствует национальным стандартам качества 2019, имеет высокую конкурентоспособность
по сравнению с образцами зерна, представленного на основной товарной бирже Европейского Союза MATIF, но проигрывает мировым лидерам, США
и России, по таким показателям качества как сорная примесь, стекловидность, массовая доля сырой клейковины и массовая доля белка. По результатам
проведенного анализа приведены рекомендуемые значения основных показателей качества пшеницы украинского производства для обеспечения ее
высокой конкурентоспособности на зарубежных рынках. Разработана схема улучшения показателей качества пшеницы путем внедрения
соответствующих мероприятий, учитывающих факторы производства и особенности технологии. Для повышения международной
конкурентоспособности пшеницы украинским производителям предлагаются следующие мероприятия: обновление сепараторов, пересмотр периода
сева, подкормка удобрениями. Внедрение предложенных мероприятий позволит уменьшить содержание сорной примеси (с 1% до 0,4%) и увеличить
массовую долю белка (с 14% до 14,5%), массовую долю клейковины (с 28% до 32%), стекловидность (с 50 % до 60%), урожайность (с 4,8 тонн / га до 5,4
тонн / га). В свою очередь, предложенные рекомендации позволяют увеличить цену украинского зерна на мировом рынке с 5000 грн. до 11000 грн. за
тонну, что значительно увеличит доходы украинских аграриев и рентабельность продаж. Таким образом, внедрение рекомендаций, предоставленных в
работе, позволит усовершенствовать качество украинской пшеницы, получить конкурентные преимущества и повысить цену зерна на мировом рынке,
выйти на новые рынки сбыта, увеличить доходы украинских предприятий.
Ключевые cлoва: мировой рынок; международная конкурентоспособность; зерно; украинская пшеница; международные стандарты качества;
показатели качества.

M. GOLOVKO, I. CHEKMASOVA
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN WHEAT IN THE WORLD MARKET
The article analyzes the indexes of quality of soft winter wheat of the first class that is used for food industry aims on the standards of the world market leaders of grain.
Comparative description of indexes of quality of the wheat of the Ukrainian production and wheat, produced on the standards of European Union, USA and Russian
Federation, is brought. The key indeces of quality of wheat that provide the international competitiveness of grain are: percent of ruderal admixture, nature, moisture
content, gluten content and mass stake of albumen. It is set that the Ukrainian wheat that corresponds to the national standards of quality of 2019 has a high
competitiveness as compared to the standards of the grain presented on the basic commodity exchange of European Union MATIF, but loses to the world leaders,
USA and Russia, on such indexes of quality as ruderal admixture, glassiness, mass stake of raw gluten and mass stake of albumen. Based on the results of the analysis,
the recommended values of the main indicators of the quality of wheat of Ukrainian production are given to ensure its high competitiveness in foreign markets. The
chart of improvement of indexes of quality of wheat is worked out by introduction of corresponding measures, taking into account the factors of production and
technology peculiarities. The following measures for the increase of international competitiveness of wheat of the Ukrainian producers are suggested: updating of
separators, revision of period of sowing, additional fertilizing by fertilizers. Introduction of suggested measures will allow to decrease ruderal admixture content (from
1% to 0,4%) and increase the mass stake of albumen (from 14% to 14,5%), mass stake of gluten (from 28% to 32%), glassiness (from 50 % to 60%), productivity
(from 4,8 tons / ha to 5,4 tons /ha). Also suggested recommendations allow to increase the price of Ukrainian grain in the world market from 5000 hrn/t. to 11000
hrn/t, that will increase the income of the Ukrainian agrarians and profitability of sales considerably. Thus, introduction of the recommendations given in the article,
will allow to improve quality of the Ukrainian wheat, to gain competitive advantages and increase the price of grain in the world market, to enter new markets of sale,
increase the income of the Ukrainian enterprises.
Keywords: world market; international competitiveness; grain; Ukrainian wheat; international standards of quality; indexes of quality.
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Вcтуп.
Сприятливі
агрокліматичні
умови
забезпечують формування сильного зернового сектора
в сільському господарстві України, що визначає основу
економічної безпеки країни. Пшениця є найбільш
популярною сільськогосподарською культурою, в
провадженні якої щорічно задіяно більше половини всіх
сільськогосподарських підприємств України. В структурі
виробництва зернових культур частка пшениці становить
40-50%. Згідно з даними міністерства економіки, торгівлі
та сільського господарства України за 2019 рік, частка
експорту пшениці займає 7,3% товарного експорту
України, що становить 19,96 млн. тон зерна або 3,65
млрд. доларів виручки. Відповідно до рейтингу
Продовольчої і сільськогосподарської організації
об’єднаних націй Україна посідає п’яте місце серед
світових виробників та експортерів пшениці у 2019-2020
роках.Україна є одним з основних експортерів зерна в
Європі. Світові ціни на пшеницю стрімко зростають, тож
від рівня ефективності розвитку ринку пшениці залежить
добробут населення держави та значні експортні
можливості країни.
Таким чином, вітчизняний ринок пшениці досі
знаходиться на етапі становлення та розвитку, при цьому
маючи досить високий рівень та потенціал подальшого
зростання на світовому ринку зерна, реалізувати який
можна
через
підвищення
міжнародної
конкурентоспроможності
продукції
українських
виробників.
Аналiз cтану питання. Пшениця є товаром, який
продається на міжнародних товарних біржах. Традиційно
для оцінки якості товарного зерна в світі використовують
галузеві
стандарти.
Основними
міжнародними
стандартами щодо якості товарного зерна пшениці є ISO
7970:2000 «Пшениця (Triticum aestivum L.) –
Специфікація», ISO 11051:1994 «Пшениця (Triticum
durum Desf.) – Специфікація» та стандарт CODEX SNAN
199 1995 на пшеницю і тверду пшеницю. Також в
більшості країн запроваджені і діють національні
стандарти, які враховують особливості клімату, ґрунту та
інтереси внутрішнього ринку [2].
Членство України в Міжнародній організації
торгівлі, зобов’язання, які на себе взяла Україна, та
збільшення обсягів експорту українського зерна, що
спостерігається протягом тривалого часу, вимагають
подальшої гармонізації національних стандартів із
стандартами ЄС або ІSО. На сьогодні в Україні
розроблено та впроваджено новий стандарт щодо оцінки
якості зерна, який враховує внутрішню специфіку та
нагальні проблеми всіх сегментів ринку і одночасно

дозволяє
гармонійно
перейти
від
показників
національного
стандарту
до
показників
зовнішньоекономічних контрактів і міжнародних
стандартів [3].
Але впровадження міжнародних стандартів в
Україні потребує застосування методів випробувань,
значна кількість яких не використовується або має
обмежене використання в Україні, та потребує значних
фінансових витрат на купівлю нового обладнання і
опанування методів.
Мета рoбoти. Метою даної статті є дослідження
стандартів якості пшениці лідерів світового ринку та
розробка практичних рекомендацій щодо підвищення
міжнародної
конкурентоспроможності
пшениці
українських виробників.
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури. Значним
внеском у розробку проблеми формування ефективного
зернового ринку є наукові дослідження вчених: О.
Скринік, О. Сизова, А. Михайлева, А. Корбута; С.
Хасенова, А. Бісенбаєва, Є. Гана, У. Дуалета, А.
Куришбаєва, які провели комплексне дослідження
виробництва та ринку зерна по цих країнах і розробили
заходи щодо його вдосконалення.
Розвиток зернового ринку України є у центрі уваги
таких вітчизняних дослідників як М.В. Присяжнюк, М.Д.
Безуглий, С.М. Кваша, А.В. Розгон, П.Т. Саблук, О.В.
Нікішина та інших вчених.
Але виникла потреба подальшого аналізу даної
проблематики у контексті саме шляхів підвищення
показників якості пшениці українських виробників
аграрної промисловості до рівня лідерів світового ринку
пшениці за стандартами 2019 року.
Викладення ocнoвнoгo матерiалу дocлiдження.
М’яка озима пшениця першого класу для продовольчих
цілей споживається у хлібопекарській промисловості та є
одним із видів зерна, що користується значним попитом
на світовому ринку. За галузевою класифікацією цей
продукт відноситься до сильної пшениці, що є
найціннішою, та може покращувати якість нижчих груп,
а також відповідає усім вимогам харчової промисловості.
Основними виробниками та експортерами пшениці
на світовому ринку є США, Росія та Канада [4]. В таблиці
1 наведено значення показників якості м’якої озимої
пшениці першого класу для продовольчих цілей
відповідно до стандартів країн-лідерів світового ринку, а
також рекомендовані значення показників, які дозволять
підвищити конкурентоспроможність зерна українських
виробників на зарубіжних ринках.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика показників якості м’якої озимої пшениці першого класу для
продовольчих цілей за стандартами якості світових виробників
США
1. Натура, г/л, не менше
2. Склоподібність, %, не менше
3. Вологість %, не більше ніж
4. Зернова домішка %, не більше
ніж, зокрема:
биті зерна
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770
50
14,0
3,0

MATIF
(ЄС)
760
15,0

№ 5’2020

Росія
750
60
14,0
5,0

Україна
(2019)
775
50
14,0
5,0

Рекомендовані
значення
775
60
14,0
3,0

5,0

5,0
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Кінець таблиці 1
США
зерна злакових культур
пророслі зерна
5. Сміттєва домішка, %, не більше
ніж, зокрема:
мінеральна домішка
у мінеральній зокрема:
галька, шлак, руда
зіпсовані зерна
шкідлива домішка
6. Сажкове зерно, %, не більше ніж
7. Масова частка білка, у
перерахунку на суху речовину, %,
не менше ніж
8. Масова частка сирої клейковини,
%, не менше ніж

MATIF (ЄС)

2,0
0,4

2,0

2,0

Україна
(2019)
3,0
2,0
1,0

Рекомендовані
значення
2,0
2,0
0,4

1,0
0,15

14,0

10,5

14,5

0,3
0,1
8,0
14,0

28,0

28,0

32

28,0

Зіставлення
показників
якості
пшениці,
наведених в табл.1., показує, що зерно вироблене за
стандартами США має конкурентні переваги на
світовому ринку завдяки найнижчому значенню
сміттєвої домішки, яке дорівнює 0,4% (зокрема,
галька, шлак, зіпсовані зерна, шкідлива домішка,
кукіль). Тоді ж як аналогічний показник української
пшениці складає 1%, що є рішучим фактором, який
знижує
міжнародну
конкурентоспроможність
продукції українських виробників і стримує їхні
спроби виходу на ринки, які є споживачами пшениці,
виробленої в США.
Щодо пшениці, представленої з російської
сторони, варто відзначити, що вона є більш
конкурентоспроможною у порівнянні з українським
зерном за трьома основними показниками, а саме:
масова частка сирої клейковини – 32% (Україна –
28%), масова частка білка 14,5% (Україна – 14%),
склоподібність – 60% (Україна – 50%).
Таким чином, за результатами проведеного
аналізу можна зробити висновок, що ключовими
показниками якості зерна пшениці на світовому ринку,
є відсоток сміттєвих домішок, натура, вологість, вміст
клейковини та масова частка білка.
Українська
пшениця, яка відповідає національним стандартам
якості 2019 р., має високу конкурентоспроможність у
порівнянні зі зразками зерна, представленого на
основній товарній біржі Європейського Союзу MATIF,
але програє світовим лідерам, США та Росії, за такими
показниками
якості
як
сміттєва
домішка,
склоподібність, масова частка сирої клейковини та
масова частка білка.
Отже, міжнародна конкурентоспроможність
пшениці українських виробників може бути посилена
через впровадження відповідних заходів, спрямованих
на удосконалення саме цих показників.
На рисунку 1 наведено схему вдосконалення
показників якості пшениці через впровадження
відповідних заходів, які враховують фактори
виробництва та особливості технології.
Відповідно до схеми, зображеної на рис. 1, для
підвищення міжнародної конкурентоспроможності
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Росія

0,1
5,0
14,5

32

пшениці українських виробників пропонуються такі
заходи: оновлення сепараторів, перегляд періоду сівби,
підживлення добривами.

Рисунок 1 – Вдосконалення показників
якості пшениці
Українським
виробникам
пшениці
рекомендується впровадити до технологічних ліній
очищення і калібрування сепаратори з високоточним
калібруванням зерна за питомою вагою та
однорідністю насіння при сепарації ± 3%, що дає
можливість виділяти зерно з підвищеним вмістом
клейковини та високим вмістом білка. Пропонується
обирати сепаратори с низькою споживаною
енергоємністю, які призначені для роботи із зерном
будь-якого ступеня забрудненості та вологості, не
знижуючи якість сепарації і продуктивність.
Впровадження до технологічного процесу цього
обладнання дозволить значно знизити вміст сміттєвої
домішки та збільшити масову частку сирої
клейковини.
Українським аграріям та виробникам пшениці
також пропонується переглянути період сівби зерна і
дотримуватися оптимальних термінів. Сівби озимої
пшениці, проведені з 15 вересня до 15 жовтня,
дозволяють отримати найбільший вміст клейковини
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(24,3–27,3%), що, в свою чергу, також знижує вміст
зернових домішок. Крім того, склоподібність, як
важливий технологічний показник якості зерна, також
залежить від строків сівби. Так, за дослідженнями,
найвище значення склоподібності на рівні 73,5%, було
отримано за сівби, проведені 15 жовтня, а найнижче
(68,1%) – за сівби, проведені 5 вересня. Щодо масової
частки білка, найбільший вміст білка (11,3–11,7%) в
зерні пшениці озимої отримано за сівби у період з 15
вересня до 15 жовтня. Таким чином, період сівби зерна
з 15 вересня до 15 жовтня позитивно впливає на
декілька ключових показників якості пшениці та
дозволяє підвищити її склоподібність, вміст
клейковини, масову частку білка, а також знизити
вміст зернових домішок та забезпечити захист від
шкідливих організмів.
Також українським аграріям при вирощуванні
пшениці
пропонується
застосовувати
азотні
підживлення, зокрема, аміачну селітру – ефективніше
добриво для озимих культур амонійно-нітратного
вмісту. До основних переваг аміачної селітри
відносяться: містить дві ефективні форми азоту
(нітратну, яка працює відразу і аміачну, яка
засвоюється повільно); має дуже добру розчинність,
швидко проникає в ґрунт при підживленні; додатково
збагачена магнієм, що покращує фотосинтез та
засвоєння інших елементів. Застосування азотних
підживлень дозволить підвищити склоподібність та
врожайність зерна.
Виcнoвки.
Аналіз
міжнародного
конкурентного середовища показав, що головними
конкурентами українських виробників пшениці на
світовому ринку є США та Росія. Результати
проведеного дослідження стандартів якості пшениці
лідерів світового ринку свідчать, що для успішної
конкуренції з цими країнами, українським
виробникам необхідно вдосконалити такі основні
показники якості зерна: склоподібність, масову
частку білка, масову частку клейковини, вміст
сміттєвої домішки. Запропоновано практичні
рекомендації та стратегічні заходи щодо підвищення
міжнародної конкурентоспроможності української
пшениці, а саме: оновлення зернових сепараторів,
перегляд періоду сівби та підживлення добривами.
Впровадження запропонованих заходів дозволить
покращити такі показники якості пшениці як вміст
сміттєвої домішка (з 1% до 0,4%), масова частка

білка (з 14% до 14,5%), масова частка клейковини (з
28% до 32%), склоподібність (з 50% до 60%),
врожайність (з 4,8 тон/га до 5,4 тон/га). В свою
чергу, запропоновані рекомендації дають змогу
збільшити ціну українського зерна на світовому
ринку з 5000 грн до 11000 грн за тону, що значно
збільшить
доходи
українських
аграріїв
та
рентабельність
продажів.
Таким
чином,
впровадження рекомендацій, наданих у роботі,
дозволить вдосконалити якість української пшениці,
отримати конкурентні переваги і підвищити вартість
зерна на світовому ринку, вийти на нові ринки збуту,
збільшити доходи українських підприємств.
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А.Ю. ГЕВОРКЯН, О.А. ГЕЛЯРОВСЬКА
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ФМ
ХЛАДОПРОМ»
У статті проаналізовано шляхи формування прибутку та ділової активності на прикладі ТОВ «ФМ Хладопром». Наведена актуальність теми,
визначено важливість такої фінансової категорії як прибуток. Проведено розрахунок групи фінансових показників, а саме, коефіцієнту
обертання активів, коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості, показника тривалості обороту дебіторської заборгованості,
коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості, показника періоду обертання кредиторської заборгованості. Наведено динаміку
показників ділової активності ТОВ «ФМ Хладопром». Визначено, що продукція підприємства користується попитом у більш літній період
часу, що визначає нетривалий операційний цикл. Відзначається, що ТОВ «ФМ Хладопром» дуже чутливо сприймає сезонні коливання.
Зазначено, що усі показники тривалості операційних циклів обороту запасів знаходяться на середньому рівні, тобто вони покращуються,
але у дуже повільних темпах. Для забезпечення зростання прибутку підприємству слід відшукати невикористані можливості його
збільшення, тобто резерви зростання, а саме, зниження собівартість реалізованої продукції, скорочення адміністративних витрат та
збільшення виручки від реалізації продукції. Збільшення виручки від реалізації продукції ТОВ «ФМ Хладопром» може бути пов’язане зі
збільшенням асортименту продукції, випуском оновленого, більш якісного товару. Зниження собівартості реалізованої продукції станеться
завдяки закупівлі нового, більш сучасного обладнання для виробництва продукції підприємства. Скорочення адміністративних витрат
сприятиме збільшенню чистого прибутку. Представлені показники ділової активності ТОВ «ФМ Хладопром» за 2017, 2018, 2019 роки.
Сформовано прогноз фінансових результатів ТОВ «ФМ Хладопром». Висвітлені складові збільшення чистого прибутку підприємства.
Ключoвi cлoва: активи; дебіторська заборгованість;кредиторської заборгованість;ділова активність; фінансові результати; чистий
прибуток; фінансові результати; структура прибутку; фінансова стійкість підприємства; прибуток від операційної діяльності.

А.Ю. ГЕВОРКЯН, О.А. ГЕЛЯРОВСКАЯ
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФМ
ХЛАДОПРОМ»
В статье проанализированы пути формирования прибыли и деловой активности на примере ООО «ФМ Хладопром». Приведенная
актуальность темы, определены важность такой финансовой категории как прибыль. Проведен расчет группы финансовых показателей, а
именно, коэффициента вращения активов, коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, показателя продолжительности
оборота дебиторской задолженности, коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, показателя периода обращения
кредиторской задолженности. Приведена динамика показателей деловой активности ООО «ФМ Хладопром». Определено, что продукция
предприятия пользуется спросом в более летний период времени, определяет непродолжительное операционный цикл. Отмечается, что
ООО «ФМ Хладопром» очень чутко воспринимает сезонные колебания. Отмечено, что все показатели продолжительности операционных
циклов оборота запасов находятся на среднем уровне, то есть они улучшаются, но в очень медленных темпах. Для обеспечения роста
прибыли предприятию следует отыскать неиспользованные возможности его увеличения, то есть резервы роста, а именно, снижение
себестоимость реализованной продукции, сокращение административных расходов и увеличение выручки от реализации продукции.
Увеличение выручки от реализации продукции ООО «ФМ Хладопром» может быть связано с увеличением ассортимента выпуском
обновленного, более качественного товара. Снижение себестоимости реализованной продукции произойдет благодаря закупке нового,
более современного оборудования для производства продукции предприятия. Сокращение административных расходов будет
способствовать увеличению чистой прибыли. Представленные показатели деловой активности ООО «ФМ Хладопром» по 2017, 2018, 2019
годы. Сформирован прогноз финансовых результатов ООО «ФМ Хладопром». Освещены составляющие увеличение чистой прибыли
предприятия.
Ключевые cлoва: активы; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; деловая активность; финансовые результаты;
чистая прибыль; финансовые результаты; структура прибыли; финансовая устойчивость предприятия; прибыль от операционной
деятельности.

A. GEVORKYAN, О. HELIAROVSKA
WAYS OF PROFIT FORMATION AND BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE OF LLC FM
HLADOPROM
The article analyzes the ways of profit formation and business activity on the example of LLC "FM Hladoprom". The relevance of the topic is given,
the importance of such a financial category as profit is determined. The group of financial indicators is calculated, namely, the ratio of assets turnover,
the turnover ratio of receivables, the duration of the turnover of receivables, the turnover ratio of accounts payable, the turnover period of accounts
payable. The dynamics of business activity indicators of FM Khladoprom LLC is given. It is determined that the company's products are in demand in
the older period of time, which determines the short operating cycle. It is noted that LLC "FM Hladoprom" is very sensitive to seasonal fluctuations.
It is noted that all indicators of the duration of operating cycles of inventory turnover are at the average level, ie they are improving, but at a very slow
pace. To ensure the growth of profits, the company should find untapped opportunities to increase it, ie growth reserves, namely, reducing the cost of
sales, reducing administrative costs and increasing revenue from sales. The increase in revenue from the sale of products of FM Khladoprom LLC
may be due to the increase in the range of products, the production of updated, higher quality goods. The reduction of the cost of goods sold will be
due to the purchase of new, more modern equipment for the production of the enterprise. Reducing administrative costs will increase net income. The
indicators of business activity of LLC "FM Hladoprom" for 2017, 2018, 2019 are presented. The forecast of financial results of LLC FM Khladoprom
is formed. The components of increasing the company's net profit are highlighted.
Keywords: assets; receivables; accounts payable; business activity; financial results; net profit; financial results; profit structure; financial
stability of the enterprise; profit from operating activities.

Вcтуп. Прибуток є найважливішою економічною
та фінансовою категорією. Прибуток є головним

джерелом зростання ринкової вартості підприємства,
найважливішим джерелом задоволення соціальних
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потреб суспільства, а також основним захисним
механізмом, що охороняє підприємство від загрози
банкрутства. Саме для створення оптимальної величини
прибутку необхідний глибокий і всебічний його аналіз.
Він відображає ефективність діяльності підприємства, а
також є основним джерелом формування фінансових
ресурсів підприємств. Отримання прибутку є метою
практично
усіх
підприємств,
що
займаються
господарською діяльністю. В сучасних економічних
умовах дуже важливим є формування
прибутку.
Прибуток як фінансовий показник роботи підприємства
розраховується для подальшого його розвитку,
подальших перетворень. Отже питання пов’язані із
формуванням прибутку підприємства є вкрай
важливими в сучасному конкурентному середовищі.
Аналiз cтану питання. В умовах ринкової
економіки прибуток відіграє важливу роль, будучи
головною
метою
підприємницької
діяльності,
створюючи базу економічного розвитку держави в
цілому, будучи критерієм ефективності конкретної
виробничої діяльності, основним внутрішнім джерелом
формування фінансових ресурсів підприємства, що
забезпечують його розвиток.
Прибуток є головним джерелом зростання
ринкової вартості підприємства, найважливішим
джерелом задоволення соціальних потреб суспільства, а
також основним захисним механізмом, що охороняє
підприємство від загрози банкрутства.
Саме тому оцінка ділової активності передбачає
визначення результативності діяльності суб’єкта
господарювання шляхом застосування комплексної
оцінки ефективності використання виробничих і
фінансових ресурсів, що формують оптимальне
співвідношення темпів зростання основних показників, а
також зумовлюють проміжні та кінцеві результати
діяльності.
Мета рoбoти. Метoю даної cтаттi є аналіз ділової
активності підприємства, розрахунок відповідних
аналітичних показників, виявлення тенденцій і причин
їх змін для дослідження досягнутого рівня ефективності
виробничо-господарської діяльності та визначення
потенційних можливостей підприємства.
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури.
Прибуток є головним джерелом зростання ринкової
вартості підприємства, найважливішим джерелом
задоволення соціальних потреб суспільства, а також
основним захисним механізмом, що охороняє
підприємство від загрози банкрутства.
Саме для створення оптимальної величини
прибутку необхідний глибокий і всебічний його аналіз,
що й обумовило актуальність дослідження.
Особливості управління прибутком підприємства
за допомогою застосування факторного аналізу були
розглянуті у роботах таких авторів, як Ганжа Ю.В.,
Рязанцева В.В., Масленко Ю.В., Зинченко Е.А.,
Воробйов Ю.М., Ковальов В.А.
Викладення основного матерiалу дocлiдження.
Показники оборотності мають велике значення для
оцінки фінансового становища компанії, оскільки
швидкість оборотів коштів безпосередньо впливає на
платоспроможність фірми.
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1) Коефіцієнт обертання активів (коефіцієнт
трансформації).
За допомогою даного коефіцієнта оцінюється
ефективність використання фірмою всіх наявних
ресурсів не залежно від джерел їхнього залучення.
Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється по формулі
(1):
К

об . а



Виручка від реалізації
Середньорі чна вартість майна підприємст ва

(1)

58392
 1,36
(38688  47268) * 0,5
61524
К

 1,12
об. а 2018 ( 47268  62007) * 0,5
К

К

об. а 2017

об. а 2019





101120
 1,4
(62007  82034) * 0,5

У 2019 році показник обертання активів хоча і не
значно, але зріс з 1,36 до 1,4. Тобто підприємство
ефективно використовує свої ресурси.
2) Коефіцієнт
оборотності
дебіторської
заборгованості.
По цьому коефіцієнту судять, скільки разів у
середньому протягом звітного періоду дебіторська
заборгованість перетворюється в кошти, тобто
погашається. Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості розраховується таким чином (2):
К

об .д.з



Виручка від реалізації
Середньорі чна вартість чистої дебіторськ ої заборгован ості

(2)
58392
К

 13,13
об.д.з 2017 0,5 * ( 4080  4809)
61524
К

 23,2
об.д.з 2018 0,5 * (4809  494)
К

об.д.з 2019



101120
 63,77
0,5 * (494  2677)

У 2019 році дебіторська заборгованість стала
погашатися значно швидше, у порівнянні з 2017 роком.
3) Для
аналізу
оборотності
дебіторської
заборгованості
використається
також
показник
тривалості обороту дебіторської заборгованості. Його
часто називають строком кредитування (3):
Кількість днів у періоді
(3)
t

об.д.з
К об .д. з
360
 27
13,13
360
t

 15
об.д.з 2018 23,2
360
t

5
об.д.з 2019 63,77
t

об.д.з 2017



Цей показник дає розрахункова кількість днів для
погашення кредиту, узятого дебіторами. У 2019 році він
знизився до 5 днів.
4) Коефіцієнт
заборгованості

№ 5’2020

оборотності

кредиторської
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Даний показник розраховується за формулою (4):
К

об.к.з



К

Собівартіс ть реалізован ої продукції
Середньорі чна вартість чистої кредиторсь кої заборгован ості

об.к.з 2017



(4)

об.к.з 2018

об.к.з 2017

t

об.к.з 2018

360
 16 (днів)
21,66
360

 43 (дні)


8,39
360
t

 37 (днів)
об.к.з 2019 9,71

41085
 21,66
0,5 * (132  3661)

39045
 8,39
0,5 * (3661  5642)
73577
К

 9,71
об.к.з 2019 0,5 * (5642  9514)

К

t



Цей показник дає розрахункова кількість днів для
погашення кредиту, отриманого від постачальників
компанії. З 2017 до 2018 року спостерігалося його
підвищення, а у 2019 році він зменшився до 37 днів.
Зобразимо показники ділової активності у динаміці
(табл. 1)

5) Для
аналізу
обертання
кредиторської
заборгованості, також як і для аналізу дебіторської,
використовується
показник
періоду
обертання
кредиторської заборгованості (5):
Кількість днів у періоді (5)
t

об.к.з
К об .к . з

Таблиця 1 –– Динаміка показників ділової активності ТОВ «ФМ Хладопром» за 2017-2019 рр.
Показники

На кінець 2017
року

На кінець 2018
року

На кінець 2019
року

Зміни на
2018 рік

Зміни на
2019 рік

1

2

3

4

5

6

обертання

1,36

1,12

1,4

-0,24

0,28

Коефіцієнт оборотності
дебіторської
заборгованості

13,13

23,2

63,77

10,07

40,57

Тривалість
обороту
дебіторської
заборгованості

27

15

5

-12

-10

Коефіцієнт оборотності
кредиторської
заборгованості

21,66

8,39

9,71

-13,27

1,32

Період
обертання
кредиторської
заборгованості

16

43

37

27

-6

Коефіцієнт
активів

Отримані результати можна зобразити на рисунку 1.

80
60
40
20
0
К об.а

К об.д.з

t об.д.з
2017

2018

К об.к.з

t об.к.з

2019

Рисунок 1 – Показники ділової активності за 2017, 2018, 2019 роки
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За допомогою коефіцієнта обертання активів,
ми бачимо позиттивну динаміку. Тобто відбувається
хоч і не в значній мірі, але збільшення грошових
одиниць, які приносить кожна одиниця активів. При
оцінці коефіцієнту дебіторської заборгованості
видно, що коефіцієнт знизився. Це свідчить про те,
що клієнти фірми своєчасно розраховуються за
своїми зобов’язаннями. На 2019 рік ми бачимо, що у
фірми
зменшуються
зобов’язання
перед
кредиторами. Загалом усі показники тривалості
операційних циклів обороту запасів знаходяться на
середньому рівні. Тобто вони покращуються, але у
дуже повільних темпах.
Судячи з того, що продукція користується
великим попитом у літній період часу, операційний

цикл триває не довго. Також слід враховувати, що
підприємство дуже чутливо сприймає сезонні
коливання.
Для забезпечення зростання прибутку потрібно
відшукати
невикористані
можливості
його
збільшення, тобто резерви зростання. Наприклад, для
цього можна:
1) знизити собівартість реалізованої продукції
на 7%;
2) скоротити адміністративні витрати на 2,8%;
3) збільшити виручку від реалізації продукції на
21,5%.
Отримані результати прогнозу фінансової
звітності зобразимо в таблиці 2.

Таблиця 2 –– Прогноз фінансових результатів на 2020 рік
За звітний
період

За попередній
період

Зміни

Коректи
ровка

Прогноз на
2020 рік

2019

2018

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

121325

70139

0,7297

0,215

147409,88

Податок на додану вартість

20205

11747

0,1665

20205,00

Акцизний збір

0

0

0

0,00

Інші вирахування з доходу

0

0

0,00

101120

58392

127204,88

Собівартість реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

73577

41085

- прибуток

27543

17307

137523,57

0

0

0,00

Інші операційні доходи

4927

592

4927,00

Адміністративні витрати

3522

2741

Витрати на збут

21639

9025

21639,00

Інші операційні витрати

3738

780

3738,00

- прибуток

3571

5353

121201,04

- збиток

(0)

(0)

0,00

Стаття

Чистий доход (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

- збиток
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Закінчення таблиці 2
1

2

3

Доход від участі в капіталі

0

0

0,00

Інші фінансові доходи

0

0

0,00

Інші доходи

0

0

0,00

Фінансові витрати

583

90

583,00

Втрати від участі в капіталі

(0)

(0)

0,00

Інші витрати

298

224

298,00

- прибуток

2690

5135

120320,04

- збиток

(0)

(0)

0,00

1136

307

1136,00

- прибуток

1554

3828

119184,04

- збиток

(0)

(0)

0,00

- доходи

0

0

0,00

- витрати

(0)

(0)

0,00

(0)

(0)

0,00

0

0

0,00

- прибуток

1554

3828

119184,04

- збиток

(0)

(0)

0,00

Податок
на
прибуток
звичайної діяльності

Податки
прибутку

з

від

4

5

6

надзвичайного

Частка меншості
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Збільшення виручки від реалізації продукції з
121325 тис. грн. до 147409,88 тис. грн. пов’язане зі
збільшенням асортименту продукції, випуском
оновленого, більш якісного товару.
Зниження собівартості реалізованої продукції з
73577 тис. грн. до -10318,69 відбулося у зв’язку з
закупівлею нового, більш сучасного обладнання для
виробництва морозива.
Скорочення адміністративних витрат з 3522 тис.
грн. до -4127,48 тис. грн. сприяло збільшенню чистого
прибутку.
За рахунок покращених для підприємства
показників відбулося збільшення чистого прибутку з
1554 тис. грн. до 119184,04 тис. грн.
Більш наявно показники впливу на чистий
прибуток зобразимо на рисунку 2.
Впровадивши нові технології у виробництво, ми
заощадимо наш час, а відповідно і гроші на
вироблення нової, більш вдосконаленої продукції.
Можна покращити як якість товару, так і його
зовнішній вигляд, що приверне до себе увагу
інвесторів, акціонерів, а також цінителів таких
смачних ласощів як морозиво.
Виcнoвки. Запропоновані у матеріалі шляхи
формування прибутку та ділової активності ТОВ
«ФМ
Хладопром»
дозволяють
дозволять
підприємству збільшити його прибуток за рахунок
визначення та впливу на його складові. Зазначені у
роботі показники фінансової ділової активності та
свідчать про те, що на підприємстві є позитивна
динаміка обертання активів. Розрахований коефіцієнт
дебіторської
заборгованості
відображає
його
зниження, що свідчить про те, що підприємство
своєчасно розраховується за своїми зобов’язаннями.
А у 2019 році підприємство знижує ще й і
зобов’язання перед своїми кредиторами. Щодо
показників тривалості операційних циклів обороту
запасів, то вони знаходяться на середньому рівні та
мають тенденцію на покращення, але у досить
повільних темпах. Також слід відмітити, що
підприємству слід приділити увагу впровадженню
нових технологій у виробництво , що дозволить
заощадити час та гроші на виробництво більш
конкурентоспроможної продукції високої якості.
Cпиcoк лiтератури
1.

Іваненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод.
Посібник для самост. вивч. диск. – К: КНЕУ, 2015. – 263 с.
3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во
“Знання”, КОО, 2014. – 378 с.
4. Крайник О.П., Клепникова З.В. Фінансовий менеджмент:
Навчальний посібник. – Львів: Державний університет
“Львівська політехніка”. Київ: “Дакор”, 2013. – 260 с.
5. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і
тестів за даними П(С)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. –
236 с.;
6. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про
бухгалтерський облік – 2018. №37
7. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. – К.: Основи,
2013. – 383 с.
8. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник. –
К.: КНЕУ, 2012. – 640 с.
9. Масленко Ю. В. Прибуток як джерело стійкого розвитку
підприємства / Ю. В. Масленко, Є. Б. Іващенко // Наукові
праці ДонНТУ. – 2014. – №82. – С. 195-200.
10. Рязанцева В. В. Аналіз формування та використання прибутку
підприємства / В. В. Рязанцева // Статистика України. –
2017. – №1. – С. 41-43.
2.

References (transliterated)
1.

Gadzevich O.I. Ekonomichniy analiz gospodarskoy diyalnosti
pіdpriєmstv [Economic analysis of economic activity of
enterprises]: Navch. Posib. – Lutsk: Red vyd “Vezha” Volyn.
Derzgh/ un-tu im Lesi Ukrainki. 2017. – 159p
2. Ivanenko V.M. Kurs ekonomichnogo analizu [Course of economic
analysis]: Navch.- metod. Posibnyk dlya samost. vyvch. dysk. –
Kiev. – KNEU, 2015. – 263p.
3. Korobov M.Y. Finansovo-ekonomichniy analiz diyalnosti
pidpriemstv [Financial and economic analysis of enterprises].
Navch. Posib. – 2-ge vyd., ster. – Kiev: T-vo “Znannya”. KOO,
2014. – 378р.
4. Kraynik O.P., Klepnikova Z.V. Finansoviy menegment [financial
management]: Navchalniy posibnyk. – Lviv: Derzhavniy
universitet “Lvivska politehnika”. Kiev: “Dakor”, 2013. – 260р.
5. Mets V.O. Ekonomichniy analiz [Economic analysis] (Zbirnyk
praktychnyh zavdan I testiv za danymi P(S) BO): Navch.
posibnyk. – Kiev: KNEU, 2010. – 236р.
6. Natsionalni standarty buhgalterskogo obliku [National accounting
standards] // Vse pro buhgalterskiy oblik – 2018. no 37
7. Nikbaht E., Groppelli A. Finansy [Finances]: Per. z angl. – Kiev:
Osnovy, 2013. – 383s.
8. Podderyogin A.M. ta in. Finansy pidpryemstv [Enterprise finance]:
Pidrychnyk. – Kiev: KNEU, 2012. – 640p.
9. Maslenko Y.V. Prybutok yak dgherelo stiykogo rozvitku
pidpryemstv [Profit as a source of sustainable development of the
enterprise] / Y.V. Maslenko, E.B. Ivashenko // Naukovi pratsi
[Scientific works] DonNTU . – 2014. –no 82. – pp. 195-200.
10. Ryazantseva V.V. Analiz formuvannya ta vykorystannya prybutku
pidpryemstva [Analysis of the formation and use of enterprise
profits] Statystyka Ukrainy [Statistics of Ukraine]. – 2017 – no1. –
pp. 41-43
Надійшла (received) 23.11.2020

Гадзевич О.І. Економічний аналіз господарської діяльності
підприємств: Навч. посіб. – Луцьк: : Ред.-вид. “Вежа” Волин.
держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2017. – 159 с.

Вiдoмocтi про автoрiв / Cведения oб автoрах / About the Authors
Геворкян Артем Юрійович(Геворкян Артём Юрьевич, Gevorkyan Artem Yuriyovich) – кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-50431034 ;e-mail: bfpochta@gmail.com
Геляровська Оксана Анатоліївна (Геляровская Оксана Анатольевна, Heliarovska Oksana Anatoliivna) –
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри комп'ютерної
математики і аналізу даних; м. Харків, Україна; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8927-7465; email:
okanhelar@gmail.com

62

№ 5’2020

ISSN 2519-4461 (print)

№ 5’2020

ISSN 2519-4461 (print)

УДК 658.012

doi: 10.20998/2519-4461.2020.5.63

В.В. БОНДАРЕНКО-БЕРЕГОВИЧ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
У статті проведення дослідження формування теоретико-методичної основи для створення ефективних передумов управління
економічною безпекою підприємства. Виявлено, що заходи щодо управління та зміцнення економічної безпеки у переважній
більшості проводяться несистематично або зовсім не провадяться та процес управління економічної безпеки підприємств є
багатокомпонентним та складним у зв’язку із значною кількістю різноманітних загроз зовнішнього і внутрішнього походження, що
перешкоджають забезпеченню його стійкості, стабільності та ефективному розвитку. Доведено, що дослідження самого
підприємства, його істотних характеристик, складових частин, внутрішніх і зовнішніх зв'язків у контексті дослідження питань
управління його економічною безпекою стає особливо актуальним у мінливих умовах сьогодення. Узагальнено поняття
підприємства з точки зору законодавства країни, а також системного підходу. З’ясовано, що рушійною силою створення,
функціонування та розвитку підприємства є діяльність, що завжди пов’язана з інтере сами, міра узгодження яких і формує його
економічну свободу, досягаючи того чи іншого рівня економічної безпеки. Систематизовані властивості економічної безпеки
підприємства як об’єкта управління. Сформовані теоретичні засади економічної безпеки підприємс тва як об’єкта управління.
Побудовано структурно-логічну схему функціонування системи еконмоічної безпеки підприємства. Зроблено висновок, що
теоретичні засади управління економічною безпекою підприємства мають комплементарно -вибірковий характер, зумовлений тим,
що однозначний вибір тієї чи іншої концепції щодо функціонування підприємства практично унеможливлений через існування лише
короткого проміжку часу, в межах якого використовуються ті чи інші постулати економічної безпеки підприємства. Вибір
раціональних рішень щодо теоретичних засад управління економічною безпекою підприємства має спиратися на результати
здійснення аналітичного процесу, які можуть не залежати від попереднього досвіду.
Ключoвi cлoва: економічна безпека; підприємство; діяльність; управління; система.

В.В. БОНДАРЕНКО-БЕРЕГОВИЧ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
В статье проведение исследования формирование теоретико-методической основы для создания эффективных предпосылок
управления экономической безопасностью предприятия. Выявлено, что мероприятия по управлению и укреплению экономической
безопасности в подавляющем большинстве проводятся несистематически или совсем не производятся и процесс управления
экономической безопасности предприятий является многокомпонентным и сложным в связи с большим количеством различных
угроз внешнего и внутреннего происхождения, препятствующие обеспечению его устойчивости, стабильности и эффективному
развитию. Доказано, что исследование самого предприятия, его существенных характ еристик, составных частей, внутренних и
внешних связей в контексте исследования вопросов управления его экономической безопасностью становится особенно
актуальным в меняющихся условиях. Обобщено понятие предприятия с точки зрения законодательства страны, а также
системного подхода. Выяснено, что движущей силой создания, функционирования и развития предприятия является деятельность,
которая всегда связана с интересами, мера согласования которых и формирует его экономическую свободу, достигая того или
иного уровня экономической безопасности. Систематизированные свойства экономической безопасности предприятия как объекта
управления. Сформированы теоретические основы экономической безопасности предприятия как объекта управления. Построена
структурно-логическая схема функционирования системы эконмоической безопасности предприятия. Сделан вывод, что
теоретические основы управления экономической безопасностью предприятия должны комплементарно -избирательный характер,
обусловленный тем, что однозначный выбор той или иной концепции функционирования предприятия практически невозможен
из-за существования только короткого промежутка времени, в пределах которого используются те или иные постулаты
экономической безопасности предприятия. Выбор рациональных решений относительн о теоретических основ управления
экономической безопасностью предприятия должен опираться на результаты осуществления аналитического процесса, которые
могут не зависеть от предыдущего опыта.
Ключевые cлoва: экономическая безопасность; предприятие; деятельность; управление; система.

V. BONDARENKO-BEREGOVICH
ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT
The article conducts research on the formation of a theoretical and methodological basis for creating effective prerequisites for managing the
economic security of an enterprise. It is revealed that measures to manage and strengthen economic security in the vast major ity are carried
out unsystematically or not at all, and the process of managing the economic security of enterprises is multicomponent and complex due to a
significant number of various threats of external and internal origin that hinder its stability, stability and effective deve lopment. It is proved
that the study of the enterprise itself, its essential characteristics, c omponents, internal and external relations in the context of the study of
issues of managing its economic security becomes especially relevant in the changing conditions of our time. The concept of a n enterprise is
generalized from the point of view of the country's legislation, as well as a systematic approach. It is found out that the driving force behind
the creation, functioning and development of an enterprise is activities that are always associated with interests, the measu re of coordination
of which forms its economic freedom, achieving a particular level of economic security. Systematized properties of economic security o f the
enterprise as an object of management. Theoretical foundations of economic security of the enterprise as an object of manage ment are
formed. A structural and logical scheme of functioning of the enterprise's economic security system is constructed. It is con cluded that the
theoretical foundations of managing the economic security of an enterprise have a complementary and select ive character, due to the fact that
an unambiguous choice of a particular concept regarding the functioning of the enterprise is practically impossible due to th e existence of
only a short period of time, within which certain postulates of the economic sec urity of the enterprise are used. The choice of rational
decisions on the theoretical foundations of managing the economic security of an enterprise should be based on the results of the analytical
process, which may not depend on previous experience.
Keywords: economic security; enterprise; activity; management; system.

Вcтуп

У

нинішніх

умовах

нестабільності

ринкової економіки України успішний розвиток та
© В.В. Бондаренко-Берегович, 2020

Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)

63

Вісник НТУ «ХПІ»

Економічні науки

функціонування
будь-якого
суб’єкта
господарювання часто залежать від надійної,
якісної
й
ефективної
системи
управління
економічною
безпекою
підприємства.
На
практичному досвіді ведення бізнесу вітчизняних
підприємств заходи щодо управління та зміцнення
економічної безпеки у переважній більшості
проводяться несистематично або зовсім не
провадяться. Тому підприємств часто потерпають
від економічних криз, як глобальних, так й
внутрішніх, а також від деструктивної діяльності
різноманітних чинників зовнішньої природи. Все це
унеможливлює якісне економічне зростання
господарюючого сектору України у довгостроковій
стратегічній перспективі.
Постановка задачі. В умовах повної або
часткової
невизначеності
та
мінливості
внутрішнього
та
зовнішнього
середовища,
конкурентної боротьби, кон’юнктурних коливань
економіки, подолання наслідків світової фінансової
кризи
для
успішного
і
стратегічного
функціонування підприємства на внутрішньому та
світовому ринках ключового значення набуває
побудова та розвиток системи управління його
економічною
безпекою.
Процес
управління
економічної
безпеки
підприємств
є
багатокомпонентним та складним у зв’язку із
значною
кількістю
різноманітних
загроз
зовнішнього і внутрішнього походження, що
перешкоджають забезпеченню його стійкості,
стабільності та ефективному розвитку.
Таким чином, для успішного управління
економічною безпекою підприємств України
необхідна розробка комплексного теоретикометодичного забезпечення з можливістю його
застосування на практиці.
Мета рoбoти. Метoю cтаттi є формування
теоретико-методичної основи для створення
ефективних передумов управління економічною
безпекою підприємства.
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури.
Дослідження проблем ефективного та якісного
управління економічною безпекою підприємства
опрацьовані в працях багатьох вчених-економістів
таких, як Ляшенко О.М. [1-2], Комарков Д.В. [3],
Штамбург Н.В. [4], Фень К.С. [5], Отенко І.П. [6],
Франчук В.І. [7], Лафта Дж.К. [8], Ільєнко О.В. [9],
Власюк О.С. [10], Лук‘яненко С.О., Караєва Н.В.
[11], Белопольський М.Г., Кузьміна О.В. [12] та ін.
Однак, незважаючи на проведені цими вченими
дослідження залишаються не вирішеними питання
побудови універсальної теоретико-методичної бази
щодо ідентифікації економічної безпеки підприємства
як об’єкту управління.
Викладення
ocнoвнoгo
матерiалу
дocлiдження.
Економічна безпека не є абстрактним
поняттям. На кожному щаблі вертикалі економічної
безпеки – від найвищого до найнижчого – таке
поняття має певне предметне поле: міждержавні
відносини, державу, регіон, підприємство чи
життєдіяльність людини. Кожне предметне поле
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має свої особливості та специфіку щодо
ідентифікації
його
економічної
безпеки.
Безперечно, значущість дослідження особливостей
кожного такого предметного поля в рамках
проведення спеціальних досліджень щодо
їх
економічної безпеки не викликає сумнівів. Проте
підприємство було і залишається основною
структурною ланкою економіки будь-якого типу: як
адміністративно-командного, так і ринкового.
Дослідження самого підприємства, його істотних
характеристик, складових частин, внутрішніх і
зовнішніх зв'язків у контексті дослідження питань
управління його економічною безпекою стає
особливо актуальним.
Руйнування старої системи функціонування,
створення нових основ і відкриття нових
можливостей діяльності, необхідність перегляду
поглядів щодо підприємства в умовах глобалізації і
безліч інших чинників потребують вивчення
теоретичного підґрунтя поняття "підприємство" в
різних галузях знань, які перетинаються з наукою
про економічну безпеку. Тому, перш ніж
розглядати економічну безпеку підприємства як
об’єкт управління, маємо зосередитись на
різнобічному розгляді власне її предметного поля,
тобто
підприємства.
Підприємство
можна
розглядати і як первинну ланку економіки, і як
певну сукупність засобів виробництва, їх комплекс,
і як певний колектив, який під керівництвом
менеджерів здійснює випуск товарів або надає
послуги, чи як об’єкт права тощо.
Поняття «підприємство» є узагальнюючим, або
збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як
суб'єкти господарського права щодо всіх форм і
видів власності в Україні (організаційні форми і
види підприємств) [1]. По-друге, це поняття є
загальногалузевим,
тобто
взагалі
визначає
промисел (фабрики, заводи, шахти), будівельні,
транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші
підприємства. Найчастіше підприємства й установи
ідентифікують як організації, що виконують
економічні, соціально-культурні, адміністративнополітичні та інші функції з метою задоволення
матеріальних, духовних та інших потреб громадян,
суспільства й держави. Вони відрізняються один від
одного за змістом, результатом і метою основної
діяльності .
Таким чином, з точки зору права взагалі та
вітчизняного законодавства зокрема, підприємство
– це самостійна господарська організація, створена
і зареєстрована у встановленому законом порядку
для здійснення господарської діяльності з метою
задоволення суспільних потреб у товарі (продукції,
роботах, послугах) та отримання прибутку, яка діє
на підставі статуту, користується правами і виконує
обов'язки щодо своєї діяльності, є юридичною
особою, має самостійний баланс, поточний та інші
рахунки в банках [2].
Розглядаючи
підприємство
з
позиції
економічної галузі знань, не можна не торкнутися
питань його інтегрованості до економічної системи
вищого рівня – регіону та країни [3]. З цієї точки
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зору окрему увагу слід приділити градотворчим
підприємствам, під яким розуміється виробниче
підприємство, на якому зайнята значна або навіть
основна частина працюючих громадян міста чи
селища, у зв'язку із чим воно визначальним чином
впливає на зайнятість населення, на його
інфраструктуру та розв’язання соціальних проблем.
Як об’єкт управління, який в умовах ринкових
відносин і конкуренції є складною багаторівневою
ієрархічною
системою,
підприємство
слід
розглядати одночасно з кількох позицій. Так, з
одного боку, а саме: з позиції інтегрованості до
складної системи ринкових відносин, головною
метою
функціонування
підприємства
є
забезпечення задоволення відповідної потреби
суспільства
в товарах чи послугах у
довгостроковій перспективі. З іншого боку,
підприємство як об’єкт управління має власні цілі,
серед яких забезпечення відповідного рівня
конкурентоспроможності, збільшення ринкової
вартості, формування соціально відповідальної
поведінки тощо. Загалом, у межах системного
підходу підприємство як об’єкт управління
розглядається доволі різнобічно – і як явище [4], і
як процес [5], і як механізм [6], і як система
логічних моделей [7], що, з одного боку, ускладнює
розробку підходів до управління економічною
безпекою, а з іншого – надає можливості деталізації
таких підходів.
На особливу увагу в рамках вивчення
економічної безпеки підприємства як об’єкта
управління заслуговує позиція Дж. К. Лафта, яка
стосується тлумачення підприємства як соціального
утворення, що має певну свободу вибору форм
діяльності та являє єдину структуру, елементи якої
є взаємопов’язаними та функціонують задля
досягнення певних цілей [8]. Таке тлумачення
підприємства водночас відбиває всі його ознаки, що
можуть бути істотними при вивченні економічної
безпеки підприємства як об’єкта управління, а
саме: наявність свободи вибору, внутрішня
упорядкованість (як прийнятність до керованості)
та соціальне утворення.
Рушійною силою створення, функціонування
та розвитку підприємства є діяльність, що завжди
пов’язана з інтересами, міра узгодження яких і
формує його економічну свободу, досягаючи того
чи іншого рівня економічної безпеки. Словники
тлумачать діяльність як працю, дії людей у будьякий галузі, застосування праці до будь-чого;
функціонування, діяння органів живого організму,
організації, установи, машини і та ін.; виявлення
сили, енергії будь-чого.
Діяльність як найважливіша сутнісна ознака
підприємства є однією з головних причин існування
поглядів на підприємство як на динамічну систему,
властивостями якої є надійність, гнучкість,
результативність, довготривалість та керованість.
Економічна безпека підприємства як об’єкт
управління успадкувала майже всі властивості
динамічної системи. Внаслідок високого ступеня
уразливості, виняток становить така властивість як
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довготривалість. Власне, практична відсутність
такої властивості, будучи сама по собі загрозою,
утворює цілу низку особливостей, притаманних
економічній безпеці підприємства як об’єкту
управління. Властивості економічної безпеки
підприємства як об’єкта управління наведено на
рис. 1 [9].
Властивості
економічної безпеки
підприємства як об’єкта
управління

керованість
обмежують

надійність

результативність

та

гнучкість
конфліктують

стримують

внаслідок чого

Рисунок 1 – Властивості економічної безпеки
підприємства як об’єкта управління

Являючи собою
динамічну систему,
яка
трансформується з одного якісного стану в інший,
підприємство не втрачає при цьому якостей цілісної
системи, завдяки таким властивостям, як надійність,
гнучкість, керованість та результативність. Розглядаючи
економічну безпеку підприємства як об’єкт управління,
слід кожну із зазначених властивостей прокоментувати
таким чином:
надійність (здатність забезпечувати певний рівень
економічної безпеки підприємства шляхом використання
запасу міцності щодо протистояння руйнівному впливу
загроз);
гнучкість (здатність забезпечувати певний рівень
економічної безпеки підприємства шляхом використання
різних способів узгодження інтересів);
результативність (здатність досягати поставлених
цілей щодо управління економічною безпекою
підприємства);
керованість (здатність впливати на результативність
управління економічною безпекою) [10].
Економічна свобода підприємства включає свободу
контрактів, що передбачає добровільний вибір партнерів
(або відмову від партнерів) по бізнесу, рівноправ'я їх між
собою і по відношенню до контрактних зобов'язань. У
зв'язку з цим необхідна добровільна, а не примусова
участь сторін, в якому б вигляді це примушення не
здійснювалося. Отже, обмеження економічної свободи
виникає у разі, коли можливості вибору підприємства по
напрямах його діяльності обмежені, внаслідок чого вони
вимушені реагувати на різного роду загрози, що
виникають як усередині підприємств, так і в зовнішньому
економічному середовищі.
В [10] усі концепції щодо функціонування
підприємства, а, отже, й управління ним, поділено на три
групи: технологічну, інститутиційну та підприємницьку.
Існуючі теорії функціонування підприємства, на жаль,
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висвітлюють лише окремі аспекти його діяльності, через
що їх можна вважати валідними. Тому узагальнюючою
має бути така інтеграційна концепція, в рамках якої
підприємство виконує роль системного інтегратора
різноманітних соціально-економічних процесів у часі і
просторі. При цьому ключовою ланкою є інтеграція у
часі, тобто забезпечення безпечного існування та
розвитку підприємства. Таке теоретичне розуміння
сутності підприємства потребує концептуалізації
управління економічною безпекою підприємства,
адекватної та такої, яка не суперечить як теперішнім, так і
майбутнім умовам розвитку підприємства. Графічну
інтерпретацію
використання
такого
групування
концепцій у площині управління економічною безпекою
підприємства подано на рис. 2 [11].

Рисунок 2 – Теоретичні засади економічної безпеки
підприємства як об’єкта управління

Структурно-логічну
композицію
економічної
безпеки підприємства як об’єкта управління подано на
рис. 3 [12].

мірою економічної свободи, перебуває під впливом
охарактеризованих чинників, дія яких є двогострою,
слід висунути гіпотезу: економічна безпека
підприємства є специфічним об’єктом управління,
який маємо віднести до класу частково керованих
систем.
Виcнoвки. Отже, теоретичні засади управління
економічною
безпекою
підприємства
мають
комплементарно-вибірковий характер, зумовлений
тим, що однозначний вибір тієї чи іншої концепції
щодо функціонування підприємства практично
унеможливлений через існування лише короткого
проміжку часу, в межах якого використовуються ті
чи
інші
постулати
економічної
безпеки
підприємства. Вибір раціональних рішень щодо
теоретичних
засад
управління
економічною
безпекою підприємства має спиратися на результати
здійснення аналітичного процесу, які можуть не
залежати від попереднього досвіду. Інакше кажучи,
вибір раціональних рішень може бути не
ередитарним.
Відмінною рисою побудованої структурнологічної
композиції
економічної
безпеки
підприємства як об’єкта управління є поступальнозворотний рух та визначальна роль здійснення
економічного вибору. Економічний вибір у
традиційному розумінні – це вибір найкращого з
числа альтернативних варіантів, котрий дозволяє
досягти максимального задоволення потреб за
мінімум витрат, проте в контексті виконуваного
дослідження таке тлумачення потребує уточнення.
Зокрема, здійснення економічного вибору в
управлінні економічною безпекою підприємства
означає вибір найкращого з числа альтернативних
варіантів узгодження інтересів підприємства за умов
раціонального використання ресурсів. Здійснення
економічного вибору може істотно обмежити
недобросовісна
конкуренція,
економічна
злочинність, корупція, кризові явища (як феномен),
рейдерські напади тощо.
Cпиcoк лiтератури
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Рисунок 3 – Структурно-логічна композиція функціонування системи

Отже, враховуючи той вельми значущий факт,
що економічна безпека підприємства, виступаючи
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О. І. МАСЛАК, Н. Є. ГРИШКО, О. О. ГЛАЗУНОВА, Б. В. ГРИШКО
ПРОМИСЛОВІ ІННОВАЦІЇ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЙ ЇХ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Дослідження механізмів управління промисловими інноваціями з урахуванням стадій їх життєвого циклу є надзвичайно актуальним і
важливим завданням на шляху розв’язання проблем переходу підприємств до інноваційної моделі розвитку. Інноваційна діяльність
підприємства спрямована на створення і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його
конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували перспективи розвитку. У зв’язку з цим виникає об’єктивна
необхідність у переосмисленні на теоретичному та практичному рівнях ролі механізмів управління інноваціями з урахуванням стадій
життєвого циклу для сучасної української економіки та її перспектив. Метою статті є є формування механізму управління промисловими
інноваціями з урахуванням їх життєвого циклу. Проблеми у сфері інноваційного розвитку настільки різноманітні та складні, що необхідні
подальші дослідження у цій площині, які б включали комплексний аналіз механізмів управління інноваціями у непростих соціальнополітичних та економічних умовах розвитку національної економіки та забезпечували економічну безпеку підприємств. Розвиток та
функціонування інновацій та інноваційних процесів підприємства неможливо без створення механізму управління інноваційною
діяльністю, яка контролювала би всі складові даного виду діяльності, враховуючи окремі стадії життєвого циклу продукції, як на
стратегічному та і оперативному рівнях. Інноваційна діяльність потребує системного управління за допомогою механізму, який повинен
бути елементом загального стратегічного механізму управління підприємством, який враховує особливості окремих стадій життєвого циклу
промислової продукції. Запропонований в статті механізм управління промисловими інноваціями, який враховує специфіку стадій
життєвого циклу надасть більш повне розуміння принципів управління інноваційною діяльністю та допоможе реалізувати інноваційний
потенціал промислових підприємств шляхом ефективної реалізації інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних
переваг і зміцнення ринкових позицій.
Ключові слова: промислові інновації, життєвий цикл товару; механізм управління; ефективність; економічна безпека

О. И. МАСЛАК, Н. Е. ГРИШКО, О. А. ГЛАЗУНОВА, Б. В. ГРИШКО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ: МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ СТАДИЙ ИХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Исследование механизмов управления промышленными инновациями с учетом стадий их жизненного цикла является чрезвычайно
актуальным и важным заданием на пути решения проблем перехода предприятий к инновационной модели развития. Инновационная
деятельность предприятия направлена на создание и привлечение из внешней среды таких инноваций, способствующих повышению его
конкурентоспособности, укреплению рыночных позиций, обеспечивали перспективы развития. В связи с этим возникает объективная
необходимость в переосмыслении на теоретическом и практическом уровнях роли механизмов управления инновациями с учетом стадий
жизненного цикла для современной украинской экономики и ее перспектив. Целью статьи формирование механизма управления
промышленными инновациями с учетом их жизненного цикла. Проблемы в сфере инновационного развития настолько разнообразны и
сложны, что необходимы дальнейшие исследования в этой плоскости, которые включали комплексный анализ механизмов управления
инновациями в сложных социально-политических и экономических условиях развития национальной экономики и обеспечивали
экономическую безопасность предприятий. Развитие и функционирование инноваций и инновационных процессов предприятия
невозможно без создания механизма управления инновационной деятельностью, которая контролировала бы все составляющие данного
вида деятельности, учитывая отдельные стадии жизненного цикла продукции, как на стратегическом, так и оперативном уровнях.
Инновационная деятельность требует системного управления с помощью механизма, который должен быть элементом общего
стратегического механизма управления предприятием, учитывающий особенности отдельных стадий жизненного цикла промышленной
продукции. Предложенный в статье механизм управления промышленными инновациями, учитывающий специфику стадий жизненного
цикла, предоставит более полное понимание принципов управления инновационной деятельностью и поможет реализовать инновационный
потенциал промышленных предприятий путем эффективной реализации инновационных проектов, рассчитанных на получение
конкурентных преимуществ и укрепления рыночных позиций.
Ключевые слова: промышленные инновации, жизненный цикл товара; механизм управления; эффективность; экономическая
безопасность

O. I. MASLAK, N. YE. GRYSHKO, O. A. HLAZUNOVA, B. V. HRYSHKO
INDUSTRIAL INNOVATIONS: A MANAGEMENT MECHANISM TAKING INTO ACCOUNT THE
STAGES OF THEIR LIFE CYCLE
The study of the mechanisms of industrial innovation management, taking into account the stages of their life cycle, is an extremely relevant and
important task in solving the problems of the transition of enterprises to an innovative model of development. The innovative activity of the enterprise
is aimed at creating and attracting from the external environment such innovations that would help increase its competitiveness, strengthen market
positions, provide prospects for development. In this regard, there is an objective need to rethink at the theoretical and practical levels the role of
innovation management mechanisms, taking into account the stages of the life cycle for the modern Ukrainian economy and its prospects. The aim of
the article is to study and analyze the formation of industrial innovation management mechanism taking into account their life cycle. The problems in
the field of innovation development are so diverse and complex that further research is needed in this area, which would include a comprehensive
analysis of innovation management mechanisms in difficult socio-political and economic conditions of the national economy and ensure economic
security. The development and functioning of innovations and innovation processes of the enterprise is impossible without creating a mechanism for
managing innovation, which would control all components of this activity, taking into account the individual stages of the product life cycle, both at
the strategic and operational levels. Innovation requires systematic management through a mechanism that should be part of the overall strategic
mechanism of enterprise management, which takes into account the characteristics of individual stages of the life cycle of industrial products. The
mechanism of industrial innovation management proposed in the article, which takes into account the specifics of life cycle stages, will provide a
fuller understanding of innovation management principles and help realize the innovative potential of industrial enterprises through effective
implementation of innovative projects designed to gain competitive advantage and strengthen market positions.
Keywords: industrial innovations, product life cycle; management mechanism; efficiency; economic security
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Вступ. Дослідження механізмів управління
промисловими інноваціями з урахуванням стадій їх
життєвого циклу є надзвичайно актуальним і важливим
завданням на шляху розв’язання проблем переходу
підприємств до інноваційної моделі розвитку.
Подальший економічний розвиток України, перспектива
посісти належне місце в європейському співтоваристві
та світі залежать насамперед від опанування
інноваційної моделі економічного розвитку. Механізми
вироблення і реалізації державної інноваційної політики
в Україні знаходиться в стадії становлення.
Стимулювання конкуренції, обмеження монополій є
найважливішими
загальноекономічними
умовами
поширення інновацій.
У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність у
переосмисленні на теоретичному та практичному рівнях
ролі механізмів управління інноваціями з урахуванням
стадій життєвого циклу для сучасної української
економіки та її перспектив розвитку.
Аналіз основних досягнень і літератури.
Проблемам розвитку інновацій, питанням управління
інноваційною діяльністю, механізмам управління
інноваціями і вивченню їх життєвих циклів (ЖЦ)
приділяється велика увага, як в теоретичному, так і в
методологічному аспекті, про що свідчать численні
наукові роботи таких вчених-економістів,
як
Б. А. Писаренко, Н. Б. Проценко [1], І.О. Галиця [2],
Н. В. Гонтова [4], А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева [5],
Т. Г. Логутова [6], С. М. Ступак [7], Л. В. Шикова,
Г. О. Швець [8] та ін. [3,9-12].
Б. А. Писаренко та Н. Б. Проценко в своїй
роботі [1] розкривають зміст і специфіку механізму
управління інноваційними процесами на промислових
підприємствах (ПП), а також пропонують регламентну
систему управління інноваційним процесом, із
деталізацією переліку робіт та відповідальності
підрозділів і посадових осіб підприємства за кожним
етапом інноваційного процесу.
В статті [8] перераховано принципи, за яким
повинен
формуватися
механізм
управління
інноваційною діяльністю. Стаття [7] розглядає складові
механізму
управління
інноваційною
діяльністю
підприємства та встановлює особливості взаємодії
систем механізму управління інноваційною діяльністю
на макро- і мікрорівнях управління.
В статті [2] досліджено методичні основи системи
моніторингу, прогнозування, планування і забезпечення
реалізації інноваційної діяльності та головні засади
механізму її функціонування.
За думкою Л.І. Федулової [9], важливою складовою
формування такої інноваційної політики має бути
розроблення
механізму
застосування
законів,
закономірностей і принципів управління в інноваційній
сфері.
Невід’ємним
елементом
утвердження
інноваційної моделі розвитку національної економіки є
поєднання підприємницьких ініціатив з державним
регулюванням механізмів управління інноваційною
діяльністю.
З-поміж механізмів, які вже застосовуються для
реалізації державних функцій у сфері інноваційного
розвитку в Україні, виокремлено такі:
- законодавчі
та
нормативні
механізми
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управління інноваціями;
- фінансово-бюджетні, інвестиційні (венчурні) та
мотиваційні механізми управління інноваційним
розвитком;
- механізм
взаємодії
науки,
освіти
та
виробництва;
- механізми планування і прогнозування,
координації та контролю за інноваційною діяльністю;
- кластерний механізм організації інноваційної
діяльності [5].
Проте вони є недосконалими, що й зумовлює
потребу в їх модифікації. Проблеми у сфері
інноваційного розвитку настільки різноманітні та
складні, що необхідні подальші дослідження у цій
площині, які б включали комплексний аналіз механізмів
управління інноваціями у непростих соціальнополітичних та економічних умовах розвитку
національної
економіки.
Крім
використання
традиційних методів державної підтримки інновацій,
потрібно застосовувати нові сучасні механізми
управління, більшою мірою орієнтовані на створення
інституціональних умов і стимулів для ефективного
здійснення інноваційної діяльності.
Мета дослідження. Метою статті є формування
механізму управління промисловими інноваціями з
урахуванням їх життєвого циклу.
Виклад
основного
матеріалу.
Інноваційна
діяльність підприємства спрямована на створення і
залучення із зовнішнього середовища таких інновацій,
які б сприяли підвищенню конкурентоспроможності,
зміцненню
ринкових
позицій,
забезпечували
перспективи розвитку. Розвиток та функціонування
інновацій та інноваційних процесів підприємства
неможливо без створення механізму управління
інноваційною діяльністю, яка контролювала би всі
складові даного виду діяльності, враховуючи окремі
стадії життєвого циклу продукції, як на стратегічному та
і оперативному рівнях. Формування механізму
управління промисловими інноваціями направлене на
орієнтацію діяльності підприємства на безупинний
пошук
і
реалізацію
ринкових
можливостей
інноваційного розвитку в мінливих умовах зовнішнього
середовища функціонування.
Механізм управління інноваційною діяльністю
окрім зв’язку з процесами державного регулювання і
стимулювання в сфері інновацій, тісно пов’язаний з
діяльністю конкретних суб’єктів господарювання,
підприємств, що здійснюють своє функціонування
активно взаємодіючі із зовнішнім середовищем.
Враховуючи особливості та функції управління
інноваційною діяльністю та особливості окремих стадій
життєвого циклу можна стверджувати, що жодна з
систем не може ефективно функціонувати без певного
механізму. Тому й управління промисловими
інноваціями повинно спиратися на механізм, який діє на
підприємстві та є елементом загального механізму
управління підприємством.
Так, на думку, Ступак С.М. механізм управління
інноваційною діяльністю підприємства, повинен
формуватися, за наступною системою принципів:
- системності як відкритої, адаптивної, динамічної
системи імовірнісного характеру;
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- комплексності як системи, яка функціонує у
ринковому середовищі в межах окреслених методами
державного і регіонального регулювання;
- орієнтації на інновації, що забезпечує
довготривале виживання і розвиток підприємства в
нестабільному середовищі за рахунок постійного
пошуку і використання нових способів і сфер реалізації
його потенціалу [7].
На рис. 1 зображено механізм управління
промисловими інноваціями, який враховує особливості
стадій життєвого циклу товару.
Принципи

результати впровадження інноваційних заходів на
різних етапах ЖЦ промислової продукції;
- розробка системи стандартів підприємства
щодо ресурсовитрат на одиницю виробленого товару;
- запровадження
системи
контролю
за
виконанням внутрішніх процесів підприємства на
кожній стадії виробництва;
- формування
системи
фінансування
інноваційних заходів (пошук джерел фінансування,
визначення оптимальних з точки зору співвідношення
результатів та витрат на інноваційні заходи);

Функції

Структура

Особливості стадій ЖЦ

Формування механізму управління промисловими інноваціями на підприємстві

Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємства

Функціонування механізму управління промисловими інноваціями на підприємстві

Принципи

Критерії

Інструменти

Стратегії управління на окремих стадіях ЖЦ

Рис. 1 – Механізм управління промисловими інноваціями з урахуванням стадій життєвого циклу

Джерело: побудовано автором на основі [7]
Для формування та ефективного функціонування
механізму управління промисловими інноваціями
передбачається здійснення наступних кроків:
- визначення найбільш ризикованих напрямів
діяльності підприємства;
- використання
різноманітних
джерел
інноваційних ідей;
- визначення кількісних цілей, на досягнення
яких спрямований інноваційний проект;
- визначення основних етапів роботи з реалізації
інноваційного проекту.
Побудова механізму управління інноваційною
діяльністю потребує системного підходу до його
комплексного аналізу з точки внутрішнього змісту і
зовнішнього середовища його функціонування.
На систему управління промисловими інноваціями
та його механізм впливає велика кількість факторів, як
внутрішнього так і зовнішнього характеру. До основних
важелів зовнішнього характеру можна віднести державу.
Внутрішні
фактори
припускають
створення
сприятливих
стимулюючих
умов
всередині
підприємства з метою розвитку інноваційних здібностей
працівників [10]. Сприятлива для інновацій організація
повинна підтримувати творчі процеси та забезпечувати
можливості для реалізації позитивно оцінених ідей до
успішного впровадження їх у виробництво.
Основними
напрямами,
що
забезпечують
реалізацію інноваційної політики та формування
відповідного організаційно-економічного механізму
управління інноваціями на ПП, на нашу думку, є:
- визначення стратегії розвитку ПП;
- вдосконалення
системи
зовнішньої
та
внутрішньої звітності підприємства з метою збору та
аналізу інформації, що відображає поточний стан та
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- вдосконалення системи прогнозування та
планування обсягів виробництва та реалізації
інноваційної продукції з урахуванням стадій ЖЦ.
При цьому, щоб забезпечити постійну і
поступальну активізацію інноваційних процесів,
необхідно сформувати і запровадити систему
стимулювання
інноваційної
діяльності
на
підприємствах, яка повинна складатися з таких
основних підсистем, як навчання і поповнення знань
інноваторів; стимулювання інноваційної діяльності;
акумуляції і моніторингу результатів інтелектуальної
діяльності; створення внутрішньофірмових структур
управління інноваційним процесом.
В умовах постійних змін асортименту виробленої
продукції, удосконалення технологій її вироблення,
методів організації виробництва і збуту відповідно до
змін ринкової кон’юнктури повинна бути присутня
гнучкість до формування організаційних структур
управління, які були б адекватні конкретним умовам
реалізації інноваційних проектів, дозволяли б
реалізувати інноваційний потенціал підприємства.
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що
інноваційна діяльність підприємства є запорукою його
ефективного функціонування. Однак інноваційна
діяльність потребує системного управління за
допомогою механізму, який повинен бути елементом
загального
стратегічного
механізму
управління
підприємством, який враховує особливості окремих
стадій життєвого циклу промислової продукції.
Запропонований в статті механізм управління
промисловими інноваціями, який враховує специфіку
стадій життєвого циклу надасть більш повне розуміння
принципів управління інноваційною діяльністю та
допоможе реалізувати інноваційний потенціал ПП
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шляхом ефективної реалізації інноваційних проектів,
розрахованих на отримання конкурентних переваг і
зміцнення ринкових позицій.
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М. М. ШЕВЧЕНКО, Т.Ю. НАЗАРОВА, Ю.А. ДОНСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ
УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ

У

СКЛАДІ

МІЖНАРОДНОГО

У статті проаналізовано економічну сутність, класифікацію, особливості утворення та функціонування міжнародних стратегічних альянсів.
Виявлено необхідність постійного моніторингу розвитку тенденцій глобалізації, змін у турбулентному зовнішньому середовищі та особливостей
розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу. Визначено роль новітніх форм міжнародного бізнесу у забезпеченні конкурентоспроможності
підприємства та ефективності його господарської діяльності на внутрішньому та закордонних ринках. Проаналізовано теоретичні підходи до
трактування поняття "міжнародний стратегічний альянс", виявлено їх обмеження і дискусійні положення та запропоновано уточнену дефініцію
цього поняття. Розглянуто методичний підхід до визначення привабливості галузі для утворення стратегічного альянсу між українськими та
закордонними підприємствами. Доведено, що найбільш привабливими підприємствами з метою утворення стратегічних альянсів є ті, що
належать до фармацевтичної промисловості, сектору фінансових послуг, авіабудування, ІТ-галузі, будівництва. Визначено мотиви та
перспективи утворення міжнародних стратегічних альянсів для українських та закордонних підприємств. Розглянуто управлінські рішення, що
сприятимуть ефективній діяльності українських підприємств у складі міжнародних стратегічних альянсів. Доказано, що реалізація ефективної
стратегії управління підприємством у складі альянсу сприятиме зміцненню його конкурентних позицій за рахунок виникнення синергії,
об'єднання матеріальних та нематеріальних активів підприємств. Зроблено висновок, що в умовах розгортання процесів глобалізації участь
українських підприємств у стратегічних альянсах є перспективним стратегічним вибором з точки зору зміцнення конкурентних
позицій на світовому ринку і ефективного функціонування на ринку України.
Ключoвi cлoва: управління підприємством; міжнародний бізнес; міжнародний стратегічний альянс; конкурентоспроможність.

М.Н. ШЕВЧЕНКО, Т.Ю. НАЗАРОВА, Ю.А. ДОНСКАЯ
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА

В

СОСТАВЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО

В статье проанализированы экономическая сущность, классификация, особенности создания и функционирования международных
стратегических альянсов. Выявлена необходимость постоянного мониторинга развития тенденций глобализации, изменений в турбулентной
внешней среде и особенностей развития новых форм международного бизнеса. Определена роль новых форм международного бизнеса в
обеспечении конкурентоспособности предприятия и эффективности его хозяйственной деятельности на внутреннем и зарубежных рынках.
Проанализированы теоретические подходы к трактовке понятия "международный стратегический альянс", выявлены их ограничения и
дискуссионные положения, предложено уточненное определение этого понятия. Рассмотрен методический подход к определению
привлекательности отрасли для образования стратегического альянса между украинскими и зарубежными предприятиями. Доказано, что
наиболее привлекательными предприятиями с точки зрения создания стратегических альянсов является те, которые функционируют в
фармацевтической промышленности, секторе финансовых услуг, авиастроении, ІТ-отрасли, строительстве. Определены мотивы и
перспективы образования международных стратегических альянсов для украинских и зарубежных предприятий. Рассмотрены
управленческие решения, способствующие эффективной деятельности украинских предприятий в составе международных стратегических
альянсов. Доказано, что реализация эффективной стратегии управления предприятием в составе альянса будет способствовать укреплению
его конкурентных позиций за счет возникновения синергии, объединения материальных и нематериальных активов предприятий. Сделан
вывод, что в условиях развертывания процессов глобализации участие украинских предприятий в стратегических альянсах является
перспективным стратегическим выбором с точки зрения укрепления конкурентных позиций на мировом рынке и эффективного
функционирования на рынке Украины.
Ключевые cлoва: управление предприятием; международный бизнес; международный стратегический альянс;
конкурентоспособность.

M. SHEVCHENKO, T. NAZAROVA, Y. DONSKAYA
SPECIFIC FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE INTERNATIONAL STRATEGIC
ALLIANCE
The article analyzes the economic essence, classification, features of the creation and functioning of international strategic alliances. The need for
constant monitoring of the development of globalization trends, changes in a turbulent external environment and the development of new forms of
international business is identified. The role of new forms of international business in ensuring the competitiveness of an enterprise and the efficiency
of its economic activity in the domestic and foreign markets has been determined. The theoretical approaches to the interpretation of the concept of
"international strategic alliance" are analyzed, their limitations and controversial provisions are revealed, and a refined definition of this concept is
proposed. A methodological approach to determining the attractiveness of the industry for the formation of a strategic alliance between Ukrainian and
foreign enterprises is considered. It has been proven that the most attractive enterprises in terms of creating strategic alliances are those operating in the
pharmaceutical industry, financial services sector, aircraft construction, IT industry, and construction. The motives and prospects for the formation of
international strategic alliances for Ukrainian and foreign enterprises are determined. The management decisions that contribute to the effective
operation of Ukrainian enterprises as part of international strategic alliances are considered. It has been proven that the implementation of an effective
enterprise management strategy as part of the alliance will contribute to strengthening its competitive position through the emergence of synergy, the
combination of tangible and intangible assets of enterprises. It is concluded that in the context of the development of globalization processes, the
participation of Ukrainian enterprises in strategic alliances is a promising strategic choice in terms of strengthening competitive positions in the world
market and effective functioning in the Ukrainian market.
Key words: enterprise management; іnternational business; international strategic alliance; competitiveness.
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Вступ. В сучасних умовах глобалізації економіки
впливом економічних, політичних, соціо-

культурних, правових факторів турбулентного
зовнішнього середовища відбувається трансформація
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форм міжнародного бізнесу. Інтеграція економічних
суб'єктів виходіть за межі традиційних форм
організації міжнародного бізнесу і сприяє виникненню
та розвитку нових форм кооперації. Загострення
конкуренції спонукає компанії шукає можливості
підвищення конкурентоспроможності та забезпечення
економічної ефективності власної діяльності через
створення нових складних форм міжнародного
співробітництва у складі стратегічних альянсів.
Оскільки стратегічні альянси утворюються
компаніями з різних країн, необхідно враховувати
особливості зовнішнього середовища цих країн, їх
управлінський досвід, а також цілі, що переслідуються
партнерами.
Тому
питання
управління
підприємствами в складі стратегічних альянсів
набувають особливого значення.
Аналiз cтану питання. Співробітництво компаній
в рамках стратегічних альянсів дає їм можливість
поєднати взаємодоповнюючі активи, можливості,
переваги для забезпечення конкурентоспроможності та
розвитку
підприємств.
Наприклад,
українські
підприємства потребують фінансових ресурсів для
комерціалізації наукових розробок і успішного
здійснення НДКР.
Разом з тим дослідження діяльності стратегічних
альянсів свідчать про велику кількість невдач у такій
формі кооперації, оскільки підприємства не досягають
поставлених цілей, не узгоджують власні дії і стратегію
спільної підприємницької діяльності. Незважаючи на
існуючі наукові доробки, потребують подальшого
дослідження питання функціонування стратегічного
альянсу та ефективного управління підприємством у
його складі.
Мета роботи. Метою статті є наукове
обґрунтування теоретико-методичних підходів до
функціонування
стратегічних
альянсів
та
особливостей управління підприємствами в їх складі.
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури.
Проблематику
створення
та
функціонування
стратегічних альянсів у своїх працях вивчали такі
вітчизняні та закордонні вчені: К. Бартлетт, Р. Блейк,
К. Вітасек, К. Гон, О.Є. Данилишин, Е.Л. Драчева, Д.
Енгвін, Г.В. Козаченко, К. Ліндзі, І.А. Підгурська, Е.В.
Прушківська, І.П. Рибачок, О.В. Чернова, Р. Уотерман,
Л.Є. Шульженко, та інші. Ці вчені зробили вагомий
внесок у розуміння сутності та видів стратегічних
альянсів, мотивів їх утворення, але досі залишається
низка недостатньо розкритих та дискусійних питань
щодо
управління
підприємством
у
складі
стратегічного альянсу.
Викладення ocнoвнoгo матерiалу дocлiдження.
Процес глобалізації є тією рушійною силою, що
змінює структуру світової економіки, призводить до
загострення міжнародної конкуренції, прискорює
бізнес-процеси та сприяє пошуку ефективних форм
міжфірмової кооперації. Вітчизняним підприємствам
стає все складніше відповідати викликам глобалізації,
утримувати ринки збуту та високий рівень
конкурентоспроможності, тому участь у стратегічних
альянсах є однією з можливостей досягати власних
цілей в сучасних турбулентних умовах.
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О.Горда у своїй науковій праці влучно зазначає,
що "нові організаційні форми міжнародного бізнесу
фокусуються не на самій компанії, а на її мережі
партнерів" [1]. До таких сучасних форм міжнародного
бізнесу відноситься міжнародний стратегічний альянс.
Поняття "стратегічний альянс" досить поширене у
науковій літературі, але не існує єдиного підходу до
його трактування.
Одна із найбільш відомих дефініцій стратегічних
альянсів підприємств запропонована Б. Гарретом та П.
Дюссожем, відповідно до якої стратегічний альянс
являє собою «об’єднання задля досягнення спільних
інтересів двох або більше незалежних підприємств, що
мають на меті створити специфічне виробництво або
мають прагнення завершити проект, застосовуючи
певні ресурси одне одного, замість того, щоб
перемогти конкурентів, запустити виробництво
самостійно, не розділяючи ні з ким більше ризиків,
створити умови для злиття або приєднання компаній»
[2].
Тобто йдеться про об'єднання підприємствконкурентів для досягнення спільної мети за рахунок
об’єднання потрібних ресурсів.
У наукових працях Г.В. Козаченко та Л.Є.
Шульженко стратегічний альянс розглядається як
«система партнерських гетерархічних відносин, що
поєднані
різноманітним
організаційно-правовим
забезпеченням суб’єктів господарювання, які мають
можливість самостійно та автономно здійснювати
свою діяльність як на майнових, так і на немайнових
засадах, основною метою яких є ефективне
використання ресурсів для досягнення спільних
інтересів, єдиних цілей, контролю, розподілу ризиків
між учасниками альянсу» [3]. Важливим акцентом у
цьому визначенні є саме ефективне використання
ресурсів, але слід доповнити, що задля ефективного
функціонування
ці
ресурси
мають
бути
взаємодоповнюючими. Також викликає сумнів
необхідність досягнення підприємствами єдиних
цілей, оскільки на практиці цілі у партнерів різняться,
але це не заважає ефективному функціонуванню
альянсу.
Є.Л. Драчова та А.М. Лібман відносять альянси до
нефінансових мегакорпорацій, акцентуючи увагу на
тому, що відносини між підприємствами регулюються
не акціонерним контролем, а спеціальними угодами
[4].
А.А. Пилипенко трактує стратегічні альянси як
«гнучку форму квазіінтерналізації, в межах якої можна
нівелювати вплив термінів завершення інтеграційних
процесів на користь внесення визначених внесків
кожної зі сторін у майбутній розвиток положення
усередині альянсу» [5]. З цього визначення
незрозуміло яким чином можна нівелювати вплив
термінів завершення інтеграційних процесів в рамках
функціонування стратегічних альянсів.
У своїй праці Д. Енгвін зі співавтором
розрізняють
стратегічні альянси як об'єднання
компаній, що не є конкурентами в рамках розвитку
спільного підприємництва, та компаній-конкурентів
[6].
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Слід зазначити, що інтеграція компаній в рамках
стратегічного альянсу шляхом горизонтальної
інтеграції призводить до об'єднання конкурентів і
може активізувати процеси злиття та поглинань.
Вертикальна інтеграція по суті призводить до
об'єднання компаній, що знаходяться на послідовних
етапах технологічного процесу. Також можлива
конгломератна інтеграція компаній, що функціонують
у різних галузях, і основним мотивом такої інтеграції є
інвестиційний.
Дослідження наукових доробків щодо визначення
сутності стратегічних альянсів уможливлює уточнення
дефініції стратегічного альянсу.
Стратегічний альянс - це довгострокова форма
міжнародного бізнесу на основі міжфірмових
партнерських
угод
самостійних
підприємств,
спрямована на досягнення інтересів та спільної мети
партнерів за умов об'єднання взаємодоповнюючих
ресурсів та можливостей в умовах глобалізації.
В науковій літературі також існує велика
кількість підходів до класифікації видів міжнародних
стратегічних
альянсів.
Найбільш
узагальнену
класифікацію на основі роботи У.Є. Батлера наведено
в праці Морозової І.В. та Чернової О.В. (таблиця 1) [7].
Дискусійним є питання щодо виділення
короткострокових стратегічних альянсів, оскільки
термін "стратегічний альянс" вже передбачає
довгостроковий характер міжнародної співпраці.
Розглядаючи
успішну
світову
практику
утворення стратегічних альянсів, можна навести такі
приклади: корпорації Intel і Samsung – розроблення
пристроїв оперативної пам’яті; Toshiba і Thomson –
відеомагнітофони та DVD-плеєри; Coca-Cola і Nestle –
у сфері просування холодного чаю Nestea,
розробником якого є Nestle, однак реалізація товару
відбувається через роздрібну мережу Coca-Cola.

Таблиця 1 - Класифікація міжнародних
стратегічних альянсів
№

Класифікаційна ознака

Вид альянсу

1

Залежно від функцій

2

Залежно від терміну дії

3

Залежно
від
діяльності

4

Залежно від кількості
учасників

Збутові
Інвестиційні
Виробничі
Торговельні
Інші
Довгострокові
Середньострокові
Короткострокові
Страхові
Банківські
Авіаперевезення
Фармацевтика
Інші
Багатосторонні
Двосторонні

5

Залежно від характеру
конкурентної поведінки
партнерів

галузі

Між конкурентами
Між неконкурентами

Зацікавленість українських підприємств участю у
стратегічних альянсах обумовлена відсутністю
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інвестиційних ресурсів для комерціалізації власних
наукових розробок, необхідністю виходу на
закордонні ринки збуту, розвитку виробничої на
науково-дослідної діяльності, ознайомлення та
використання сучасних підходів до управління
підприємством.
Для іноземних компаній мотивами участі у
стратегічних альянсах є привабливість українського
ринку, насиченість національних ринків збуту, доступ
до дешевих джерел сировини та кваліфікованої
робочої сили, наявність перспективних наукових
розробок. Тому можна дійти висновку, що існують
значні перспективи утворення та функціонування
стратегічних альянсів за участю українських
підприємств. Разом з тим політична, правова та
економічна нестабільність, невідповідність практик
ведення бізнесу перешкоджають розвитку цієї форми
міжнародного бізнесу.
В роботі Підгурської І.А. [8] проведено
дослідження
існуючих
стратегічних
альянсів
підприємств в Україні за галузями економіки.
Відповідно до його результатів, найбільш поширеною
формою стратегічних альянсів є спільні підприємства,
особливо у сфері торгівлі, ремонту автомобілів та
предметів особистого вжитку (у кількості 1166),
переробної промисловості (898), будівництві (364) та
інших галузях. Найбільша питома вага консорціумів як
форми стратегічного альянсу припадає на операції з
нерухомим майном, оренду, інжинірінг (35,3%).
В роботі [8] також запропоновано методичний
підхід до визначення привабливості галузі для
утворення стратегічного альянсу між українськими та
закордонними підприємствами. Індекс привабливості
галузі для утворення альянсу пропонується визначати
за наступною формулою:
Іа = N′a/Na,
(1)
де Іа - індекс привабливості галузі для утворення
альянсу (%);
Ná - кількість альянсів у галузі країни (в
середньому у світі);
Na - загальна кількість альянсів у країні (в
середньому у світі).
Слід зазначити, що розрахунок запропонованого
індексу привабливості галузі для утворення
стратегічного альянсу відображає лише поточу
ситуацію, що склалася у країні і не враховує тенденції
розвитку
високотехнологічних
підприємств,
наприклад ІТ-сфери.
Якщо
звернути
увагу
на
статистику
функціонування стратегічних альянсів у світі, то
найбільша їх кількість утворена у фармацевтичній
промисловості,
автомобілебудуванні,
сфері
фінансових послуг, будівництві.
Управління
підприємствами
в
складі
міжнародного стратегічного альянсу ускладнюється
різницею у справжніх цілях і намірах партнерів,
прагненні диверсифікувати ризики та отримувати
більшу частку прибутку, невідповідністю практик
ведення бізнесу. Проте управлінські рішення слід
зосередити на наступному:
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- ретельному виборі партнерів та коректному
веденні переговорів;
- посиленні власних конкурентних позицій на
внутрішньому та закордонних ринках;
- детальному плануванні і моніторингу
результатів діяльності альянсу;
- отриманні нових знань, інновацій та сучасних
практик ведення бізнесу;
- отриманні інформації щодо кон'юнктури
цільових закордонних ринків збуту від партнера;
- збільшенні обсягів продажів та налагодженні
збутових мереж на закордонних ринках;
розширенні
джерел
фінансування
та
диверсифікації ризиків.
Слід зазначити, що знання, управлінський досвід,
сучасні технології управління, наукові розробки
розглядаються сучасними міжнародними компаніями
як джерело конкурентних переваг, оскільки суттєво
впливають на виробничу, фінансову, маркетингову та
органіаційну діяльність підприємства.
Наведені вище рекомендації дадуть змогу
українським
підприємствам
зміцнювати
свої
конкурентні позиції, працювати більш ефективно та
отримувати значні переваги порівняно з компаніями,
що ведуть господарську діяльність самостійно.
Виcнoвки. Проведене дослідження показало,
що в умовах розгортання процесів глобалізації
участь українських підприємств у стратегічних
альянсах є перспективним стратегічним вибором з
точки зору зміцнення конкурентних позицій на
світовому ринку і ефективного функціонування на
ринку України. Управлінські рішення підприємства
в
складі
стратегічного
альянсу
мають
спрямовуватися
на
можливості
отримання
інвестицій, знань, інформації щодо кон'юнктури
закордонних ринків збуту та сучасних практик
ведення бізнесу.
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О.П.КОСЕНКО, П.Г.ПЕРЕРВА, І.В.ДОЛИНА, В.О.МАТРОСОВА, В.М.КОБЄЛЄВ
МЕТОДОЛОГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В МІЖНАРОДНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
В статті доведено, що в сучасній період термін «технологія» широко використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці, проте різні
фахівці і автори вкладають в його поняття різне значення. Найчастіше під терміном «технологія» мають на увазі систематизовані знання,
необхідні для виробництва продукції, здійснення технологічного процесу і т.п. Технологія стала взаємопов’язаною ланкою між наукою,
технікою і виробництвом, вона є по суті процесом застосування накопичених досвіду і знань для ефективного здійснення з'єднання науки з
виробництвом, а також складових виробництва на міжнародному ринку, без знання основ міжнародної діяльності ефективність
підприємства на світовому ринку на рівні останніх досягнень світової науки і техніки стає неможливою. При цьому надзвичайно важливе
значення має методологія вартісної оцінки інновацій та інтелектуального потенціалу.
Авторами визначено, що важливою ознакою інноваційно-інтелектуальних технологій в міжнародній діяльності є робочий процес, який
домінує у всій технологічній системі і повинен відповідати найрізноманітнішим вимогам, але, головне, бути потенційно здатним
забезпечити досягнення нового рівня функціональних властивостей виробу. У цьому плані великі інноваційні та інтелектуальні можливості
мають ті стійкі і надійні робочі процеси, в яких ефективно використовуються фізичні, хімічні, електричні і інші явища в поєднанні із
спеціальними властивостями інструменту, технологічного середовища, наприклад, криогенне різання, дифузійне формоутворення виробів з
алмазів і т.п., що робить вартісну оцінку цих технологій надзвичайно складними процесом. Особливу важливість ця теза має в міжнародній
діяльності. Детальний аналіз розвитку світової економіки в перебігу останніх десятиліть переконливо доводить важливість і актуальність
технологічних інновацій для ефективно працюючої економіки. Обґрунтовано, що більш півстоліття назад вчені дійшли висновку про те, що
технологічні інновації є основою економічного зростання. З часом ця теза знаходила все більш переконливіше підтвердження і
обґрунтування і вже в останніх дослідженнях відмінностей міжнародних доходів показали, що в основі цих відмінностей лежать технології,
які використовуються в різних країнах. Ці тенденції повинні обов'язково враховуватися сучасними українськими промисловими
підприємствами при проведенні міжнародного бізнесу і активної розробки міжнародних інноваційних проектів.
Ключові слова: технологія; інновація; інтелектуальний потенціал; міжнародна діяльність; технологічний процес; вартісна оцінка

О.П.КОСЕНКО, П.Г.ПЕРЕРВА, И.В.ДОЛИНА, В.А.МАТРОСОВА, В.Н.КОБЕЛЕВ
МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье доказано, что в современной период термин «технология» широко используется в отечественной и зарубежной практике, однако
разные специалисты и авторы вкладывают в его понятие разное значение. Чаще всего под термином «технология» подразумевают
систематизированные знания, необходимые для производства продукции, осуществления технологического процесса и т.п. Технология
стала взаимосвязанной звеном между наукой, техникой и производством, она по сути процессом применения накопленных опыта и знаний
для эффективного осуществления соединения науки с производством, а также составляющих производства на международном рынке, без
знания основ международной деятельности эффективность предприятия на мировом рынка на уровне последних достижений мировой
науки и техники становится невозможной. При этом чрезвычайно важное значение имеет методология стоимостной оценки инноваций и
интеллектуального потенциала.
Авторами установлено, что важным признаком инновационно-интеллектуальных технологий в международной деятельности является
рабочий процесс, который доминирует во всей технологической системе и должен отвечать самым разнообразным требованиям, но,
главное, быть потенциально способным обеспечить достижение нового уровня функциональных свойств изделия. В этом плане большие
инновационные и интеллектуальные возможности имеют те устойчивые и надежные рабочие процессы, в которых эффективно
используются физические, химические, электрические и другие явления в сочетании со специальными свойствами инструмента,
технологической среды, например, криогенное резки, диффузное формообразования изделий из алмазов и т .п., что делает стоимостную
оценку этих технологий чрезвычайно сложными процессом. Особую важность этот тезис имеет в международной деятельности. Детальный
анализ развития мировой экономики в течении последних десятилетий убедительно доказывает важность и актуальность технологических
инноваций для эффективно работающей экономики. Обосновано, что более полувека назад ученые пришли к выводу о том, что
технологические инновации являются основой экономического роста. Со временем этот тезис находила все более убедительно
подтверждения и обоснования и уже в последних исследованиях различий международных доходов показали, что в основе этих различий
лежат технологии, используемые в разных странах. Эти тенденции должны обязательно учитываться современными украинскими
промышленными предприятиями при проведении международного бизнеса и активной разработки международных инновационных
проектов.
Ключевые слова: технология; инновация; интеллектуальный потенциал; международная деятельность; технологический процесс;
стоимостная оценка

O.P.KOSENKO, P.G.PERERVA, I.V.DOLYNA, V.O.MATROSOVA, V.M.KOBELEV
METHODOLOGY OF PRICING AND ECONOMIC EVALUATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL
IN INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP
The article proves that in modern times the term "technology" is widely used in domestic and foreign practice, but different experts and authors attach
different meanings to its concept. Most often, the term "technology" refers to the systematic knowledge necessary for production, implementation of
the technological process, etc. Technology has become an interconnected link between science, technology and production, it is essentially a process
of applying experience and knowledge to effectively combine science with production, as well as components of production in the international
market, without knowledge of the basics of international business efficiency in the world market at the level of the latest advances in world science
and technology becomes impossible. At the same time, the methodology of valuation of innovations and intellectual potential is extremely important.
The authors determined that an important feature of innovative intellectual technologies in international activities is the workflow, which dominates
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the entire technological system and must meet a variety of requirements, but, most importantly, be potentially able to achieve a new level of
functional properties. In this regard, great innovative and intellectual capabilities have those stable and reliable work processes that effectively use
physical, chemical, electrical and other phenomena in combination with special properties of the tool, technological environment, such as cryogenic
cutting, diffusion molding of diamond products, etc.p., which makes the valuation of these technologies an extremely complex process. This thesis is
especially important in international activities. A detailed analysis of the development of the world economy in recent decades convincingly proves
the importance and relevance of technological innovations for an efficient economy. It is substantiated that more than half a century ago, scientists
came to the conclusion that technological innovation is the basis of economic growth. Over time, this thesis has found more and more convincing
confirmation and justification, and recent studies of differences in international income have shown that these differences are based on technologies
used in different countries. These trends must be taken into account by modern Ukrainian industrial enterprises in conducting international business
and active development of international innovation projects.
Keywords: technology; innovation; intellectual potential; international activity; technological process; cost estimation

Вступ. У системі світового господарства,
заснованого на приватній комерційній ініціативі,
значення ефективності та економічної оцінки
промислових
інновацій
та
інтелектуального
потенціалу промислових підприємств безупинно
зростає в міру глобалізації та інформатизації
міжнародної економіки, росту взаємозалежності та
взаємозумовленості
господарських
рішень,
ускладнення процесів виробництва в міжнародній
діяльності. Усвідомлення законів, спрямованості
розвитку
економічної
системи
та
шляхів
удосконалювання
системи
міжнародного
господарювання стає необхідним для прийняття
управлінських рішень на кожному рівні. Це припускає
глибоке розуміння сутності ефективності інновацій та
інтелектуального
потенціалу,
їх
функцій
в
міжнародних економічних системах, взаємозалежних
змін, що відбуваються в матеріальній і соціальній
сферах світової економіки.
Сучасний етап розвитку нашої країни можно
охарактеризувати як інноваційно-орієнтований. У
наукових публікаціях дуже часто рядом вживаються
терміни «інновація», «промислова інновація»,
«технологія», «інноваційна активність», «інноваційна
діяльність»,
«інноваційний
потенціал»,
«інтелектуальний потенціал» і ін. Створюється
враження, що або будь-яка дія в ході економічної
діяльності носить яскраво виражений інтелектуальноінноваційний аспект, або автори цих робіт просто
використовують
інноваційну
термінологію
як
красивий термін. В зв'язку з цим існує об'єктивна
потреба в проведенні теоретичного дослідження та
вартісного
оцінювання
деяких
часто
використовуваних в різних контекстах термінів для
дослідження їх значення в міжнародній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як
показав
проведений
нами
аналіз,
найбільш
дослідженим в даний час є теоретико-методологічна
суть
терміну
«промислова
інновація»
та
«інтелектуальний потенціал, роль і значення яких, на
наш погляд, в даний час постійно підвищується. Для
об'єктивного дослідження походження цих дефініцій
в міжнародній діяльності звернемося до історичних
реалій. Не дивлячись на багаточисельні проектні
розробки у сфері сучасних технологій, найменш
дослідженими донині залишаються питання їх
економічної
природи,
особливо,
механізмів
формування ціни на сучасну технологію як об'єкт
інтелектуальної власності і важливий елемент
національного багатства країни; специфіки процесу
комерціалізації технологій; системності прояву і
взаємозв'язку з іншими економічними об'єктами і так
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далі. Але для того, щоб сформувати відповідний
методичний інструментарій в цій сфері економіки,
необхідно розкрити суть і усвідомити сучасний
категоріальний апарат як методологічну складову
сучасної концепції технології та
технологічного
розвитку [10, с.3].
Питанням сутності технології займались такі вчені
як Л.С.Марчук [1, 6], Л.В.Кравчук [4], А.В.Косенко
[11], О.А.Старостіна [12], Н.П.Ткачова [13],
М.М.Ткачова [11] тощо. Зарубіжні дослідження цієї
категорії представлено працями [15, 17].
Слід
відмітити,
що
поняття
технології,
технологічного укладу та економічної системи,
економічного розвитку пророблено досить детально,
проте окремо одне від іншого. Ще й досі відсутній
аналіз інтелектуально-інноваційної технології як
економічної категорії, іі місця та ролі в системі
економічних відносин. Вона й дотепер розуміється
як категорія виробнича, хоча її розгляд в
економічному розрізі на сьогодні є вкрай необхідним.
Постановка
завдання.
Визначити
суть
економічної оцінки інновацій та інтелектуального
потенціалу в міжнародній діяльності як економічної
категорії, її місця в системі економічних відносин, а
також проаналізувати її зв’язок із базовими
економічними
категоріями
промислового
виробництва.
Методологія. Методологічну базу дослідження
склали системний аналіз, порівняння, узагальнення,
історичний підхід.
Результати досліджень. Термін «технологія» має
безліч визначень, кожне з яких правильне. Зміст теж
приблизно однаковий. Однак у разі використання
цього терміна в проектах технологічного аудиту при
оцінці комерційного потенціалу технологій слід більш
чітко визначити сутність та економічний зміст цього
поняття, так як наявність різних тлумачень цього
терміну може призвести до певних помилок при його
практичному використанні.
У сучасній період термін «технологія» широко
використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці,
проте різні фахівці і автори вкладають в його поняття
різне значення. Найчастіше під терміном «технологія»
мають на увазі систематизовані знання, необхідні для
виробництва продукції, здійснення технологічного
процесу і т.д. Технологія стала взаємопов'язучою
ланкою між наукою, технікою і виробництвом, вона є
по суті процесом застосування накопичених досвіду і
знань для ефективного здійснення з'єднання науки з
виробництвом, а також складових виробництва між
собою, без знання яких організація промислового
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виробництва на рівні останніх досягнень світової
науки і техніки стає неможливою.
Початкова посилка, пов'язана з терміном
«технологія» (від греч. «techne» - мистецтво,
майстерність, уміння [5, с.353] і …логия) – це
сукупність методів обробки, виготовлення, зміни
стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або
напівфабрикату, що здійснюються в процесі
виробництва продукції. Задача технології як науки –
виявлення фізичних, хімічних, механічних і інших
закономірностей
з
метою
визначення
і
використовування на практиці найефективніших і
економічніших виробництв, процесів [8, с.1341]. У
такому ж ключі в рамках технічного детермінізму
визначає цей термін і велика Радянська енциклопедія,
в якій технологія характеризується як «сукупність
прийомів і способів отримання, обробки або
переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів або
виробів, здійснюваних в різних областях і
промисловості»; а також як «наукову дисципліну,
розробляючу і удосконалюючу такі прийоми і
способи». Проте, технологія це не просто «сукупність
методів». Методи підібрані не випадково і всі вони
направлені на одну єдину мету - отримання
конкретної продукції. З цієї точки зору точніше
визначення, що відображає саму суть процесу, ми
знаходимо в підручнику «Основи менеджменту», де
під технологією мається на увазі «будь-який засіб
перетворення початкових матеріалів, будь то люди,
інформація або фізичні матеріали - для отримання
бажаної продукції або послуг» [6, с.697]. Разом з тим,
і це визначення недостатньо точне, оскільки під
словосполучення «будь-який засіб» може підійти не
тільки технологічний процес, але і засоби
виробництва, наприклад, інструмент, верстати і т.п.
Проте, суть поняття технології в даному визначенні
виражена яскравіше.
Автори
навчального
посібника
«Основи
технологічної культури» Симоненко В.Д. і Матяш
Н.В. дають ще одне визначення технології як «науки
про способи виробництва в конкретних сферах і видах
людської діяльності» [7]. Данакин Н.С. говорить про
перетворення, які мають місце при використовуванні
технології: «технологія - це задане методом або
сукупністю
методів
поєднання
устаткування,
інфраструктури, інструментів, технічних знань і
кваліфікаційних навиків, необхідних для здійснення
перетворень в матеріалах, інформації, людях» [2].
Кальней В.А. формулює найзагальніше поняття
технології на системному рівні, визначаючи її як
«складну систему, в основі якої лежить застосування
знарядь, інструментів, апаратів, використовуючи
напрацьовані людством навики (а це говорить про те,
що технологія - це частина культури), знання і уміння,
а також адекватну інформацію, систему управління
необхідними ресурсами (кадровими, транспортними,
фізичними, енергетичними, сировинними і т.д), і
нарешті, підсистему різних соціальних, економічних,
екологічних і інших наслідків, пов'язаних з
упровадженням даної технології» [4]. Слід помітити,
що в традиційному значенні технологія – це
нематеріальний продукт і в зв'язку з цим вона
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повинна відноситься до об'єктів інтелектуальної
власності зі всіма витікаючими звідси наслідками. У
даному контексті найзагальнішим визначенням, що
відображає юридичний зміст терміну "технологія"
зроблено В.В.Степановим: "Технології - результат
інтелектуальної
діяльності,
що
містить
систематизовані знання, які використовуються для
випуску відповідної продукції, для застосування
відповідного процесу або надання відповідних
послуг" [9, с.87].
Закон України «Про державне регулювання
діяльності в сфері трансферу технологій» визначає
термін «технологія» як сукупність виробничих
способів переробки матеріалів, виготовлення якоїнебудь продукції, сукупність технологічних операцій
певного виробництва, порядку розміщення та
застосування технологічного обладнання тощо. Крім
того, це поняття відоме як визначення науки про
способи впливу на сировину, матеріали чи
напівфабрикати відповідними засобами виробництва,
що, на наш погляд, в найбільшій мірі підходить до
визначення «технологічний процес», що і є
предметом цього дослідження 3.
З приведених визначень виходить, що поняття
традиційної технології пов'язане більшою мірою з
виробництвом матеріальних цінностей. Дійсно, в
минулому столітті з розвитком крупної промисловості
і машинного виробництва виникла необхідність
розчленовування цього процесу на окремі елементи,
операції,
етапи.
Ускладнення
промислового
виробництва зажадало усвідомлене використовування
наукових рекомендацій в практичних цілях, і цю
місію узяла на себе технологія. З часом термін
«технологія» став широко застосовуватися і в інших
сферах людської діяльності, тобто придбав широке
філософське тлумачення. У філософському значенні
слова технологія - це процес виробництва чогонебудь корисного на основі використовування знань,
а основна функція технології - упровадження теорії в
практику. Таким чином, технологія в процесуальному
значенні відповідає на питання, як зробити і якими
засобами, причому цим питанням передує чітке
визначення мети, вказуючої, що треба одержати,
тобто в самому понятті технології закладається її
інноваційне значення.
У кожній з сфер діяльності або галузей
промисловості технологічні процеси мають різне
значення, різний рівень значущості і, відповідно,
різне визначення. Наприклад, в машинобудівних
галузях промисловості технологічні процеси лежать в
основі всього виробничого процесу, забезпечуючи
необхідний рівень конкурентоспроможності кінцевої
продукції. Рідко коли виникає задача формування
ринку певних технологій або перед персоналом
ставиться задача розробки нових технологічних
процесів з метою їх подальшого продажу. Набагато
частіше ставиться задача розробки нової або
поліпшення існуючої технології для власних потреб.
Наприклад, кожен виріб машинобудування, що
поставляється на внутрішній і особливо на зовнішній
ринок, повинен володіти новим рівнем властивостей і
відповідати
все
зростаючим
вимогам,
що
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пред'являються потенційним споживачем в умовах
жорсткої конкуренції до функціональних, екологічних
і естетичних властивостей. Отримання таких виробів
все більше в даний час пов'язують з нетрадиційними
конструкторськими і технологічними рішеннями,
реалізація яких не завжди можлива на основі
використовування технологічних аналогів, відомих
робочих процесів, усереднених довідкових даних,
використовування
устаткування
і
оснащення
загального призначення і т.д., тобто на основі всього
того, що складає суть поняття «традиційні
технології».
В зв'язку з цим все більше і більше увагу фахівців
привертають нетрадиційні технологічні рішення і
процеси, створенню яких передує накопичення даних
у області фундаментальних і прикладних наук і
завдяки цьому вони можуть певним чином
забезпечити конкурентну технологічну перевагу
суб'єкту ринку.
Такі технології на відміну від
традиційних
називають
«наукомісткими»,
«прецизійними», «високими», «нанотехнологіями» і
т.п. [1]. Ці назви нових технологій пов'язані з тією або
іншою ознакою технологічного процесу, який
прийнятий автором як визначаючий, при цьому до
уваги найчастіше береться прецизійність виробничого
процесу. Вказані терміни не є вичерпними, оскільки
вони не відображають всієї багатоскладовості і
місткості нових технологій. У зв'язку з цим стає
складним зіставлення їх характеристик. Можна
зробити висновок про те, що незалежно від
термінології,
що
використовується
нами,
перераховані вище види технологій об'єктивно є
основними елементами
єдиного самостійного
напряму
в
рамках
загальної
технології
машинобудування, суть якого, на наш погляд, більш
повно відображається в понятті інноваційноінтелектуальні технології. Визначення цього поняття,
на нашу думку, можна звести до наступного.
Інноваційно-інтелектуальні технології це такі
технології, які поєднують в собі промислові інновації
та
інтелектуальний
потенціал
підприємства,
володіють сукупністю основних ознак: наукоємність;
системність; фізичне і математичне моделювання для
структурно-параметричної
оптимізації
високоефективного робочого процесу розмірної
обробки; комп'ютерне технологічне середовище і
автоматизація всіх етапів розробки і реалізації;
стійкість і надійність; екологічна чистота – при
відповідному технічному і кадровому забезпеченні
(прецизійне устаткування, оснащення і інструмент,
певний
характер
робочого
технологічного
середовища, система діагностики, комп'ютерна
мережа управління і спеціалізована підготовка
персоналу) гарантує отримання виробів, що
володіють новим рівнем функціональних, естетичних
і екологічних властивостей. Саме новий рівень
функціональних,
естетичних
і
екологічних
властивостей виробів, які забезпечують інноваційні
технології при дотриманні економічної доцільності
якраз і цікавить споживача.
Важливою ознакою інноваційно-інтелектуальних
технологій в міжнародній діяльності є робочий
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процес, який домінує у всій технологічній системі і
повинен відповідати найрізноманітнішим вимогам,
але, головне, бути потенційно здатним забезпечити
досягнення
нового
рівня
функціональних
властивостей виробу. У цьому плані великі
інноваційні можливості мають ті стійкі і надійні
робочі процеси, в яких ефективно використовуються
фізичні, хімічні, електричні і інші явища в поєднанні
із
спеціальними
властивостями
інструменту,
технологічного середовища, наприклад, криогенне
різання, дифузійне формоутворення виробів з алмазів
і т.п., що робить вартісну оцінку цих технологій
надзвичайно складними процесом [1]. Особливу
важливість ця теза має в міжнародній діяльності.
Також
істотною
ознакою
інноваційноінтелектуальних технологій є автоматизація, що
базується на комп'ютерному управлінні всіма
процесами проектування, виготовлення і складки, на
фізичному,
геометричному
і
математичному
моделюванні, усесторонньому аналізі моделей
процесу або його складових. Наявність даної ознаки
вимагає системного підходу і до її комп'ютерноінтелектуального середовища, тобто переходу до
систем автоматизованого проектування в реалізації
інноваційно-інтелектуальних технологій (CAD/CAM
Syste).
Таким
шляхом
забезпечується
поєднання
гнучкості
і
автоматизації,
прецизіонності
і
продуктивності.
Очевидно,
що
специфіка
інноваційно-інтелектуальних технологій вимагає
спеціалізації таких систем на вузькій групі виробів
або ознак.
Системний підхід припускає використовування не
окремих математичних
моделей,
а
системи
взаємозв'язаних
моделей
з
неодмінною
параметричною
і
структурною
оптимізацією.
Наприклад, параметрична оптимізація переслідує
мету
мінімізації ряду характеристик
процесу
розмірної обробки, перш за все мінімізація товщини
зрізів, сили різання і рівня температури, інтенсивності
окислювальних і дифузійних процесів і т.д.
Важливу роль виконує технологічне і кадрове
забезпечення
інноваційно-інтелектуальних
технологій, в рамках якого як основні умови
реалізації виступають прецизіонность устаткування,
інструменту, оснащення, системи діагностики і
контролю. Особливе місце займає спеціально
підготовлений персонал.
Дослідження
показують,
що
стосовно
машинобудівних галузей раціональна організація
інноваційно-інтелектуальних процесів у області
технологічного забезпечення повинна задовольняти
наступній нерівності:
dРП
 dО
 dТТ
 dОО
,
dt
dt
dt
dt
де

dРП

dt

,

dО

dt

,

dТТ

dt

,

dОО

dt



швидкість створення, відповідно, робочих процесів,
нового устаткування, систем технічного забезпечення
і нових організаційних форм.
Інноваційно-інтелектуальну
технологію
слід
розглядати по декількох рівнях:
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науковий - для забезпечення досліджень
найраціональнішого, ефективнішого, оптимального
шляху досягнення поставлених цілей і задач;
методологічний - вчення про технологію як про
метод, сукупність методів для використовування їх в
різних технологіях;
процесуальний - що відображає технологію як
спеціальний процес для певного виду діяльності з
певною поставленою метою.
За нашим уявленням, під технологією треба
розуміти сукупність і послідовність методів і процесів
перетворення початкових матеріалів, що дозволяють
одержати продукцію із заданими параметрами.
Ключовою ланкою будь-якої технології є детальне
визначення кінцевого результату і контроль точності
його досягнення.
Власне, просто процес (у промисловості або в
соціальній сфері) тільки тоді одержує статус
технології, коли він наперед був спрогнозований,
визначені кінцеві властивості продукту і засобу для
його отримання, цілеспрямовано сформовані умови
для проведення цього процесу і він вже початий.
Дослідження напрацювань вчених-теоретиків, які
присвятили свої праці дослідженню суті поняття
«технологія» та найбільш широко і детально вивчили
цей феномен, дозволяє зробити наступний висновок:
інноваційно-інтелектуальна технологія - це та частина
культури, яка пов'язана з соціально-економічною
стороною людської життєдіяльності, перетвореннями
або рухом матеріалів, інформації і людей, внаслідок
чого досягається поставлена мета і утворюється щось
нове на новому якісному рівні. Дане визначення, на
наш погляд, найточніше визначає на сутнісному рівні
поняття інноваційно-інтелектуальних технологій,
закладаючи в нього вже на цьому рівні певну
інноваційність, новизну і раціональність в досягненні
поставленої мети.
Висновки. Аналіз розвитку світової економіки в
перебігу останніх десятиліть переконливо доводить
важливість і актуальність технологічних інновацій
для ефективно працюючої економіки. Ще більш
півстоліття назад вчені дійшли висновку про те, що
технологічні інновації є основою економічного
зростання [12, с. 5-23]. З часом ця теза знаходила все
більш переконливіше підтвердження і обгрунтування
і вже в останніх дослідженнях відмінностей
міжнародних доходів показали, що в основі цих
відмінностей лежать технології, які використовуються
в різних країнах [13, 14 ].
Ці тенденції повинні обов'язково враховуватися
сучасними українськими компаніями і державою при
розробці і упровадженні інноваційно-інтелектуальних
технологій на ринок.
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Т.О.ОКЛАНДЕР, В.В.ВОЙТКО
ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ З УРАХУВАННЯ ФАКТОРУ РИЗИКУ
У статті доведено, що вартісна оцінка інновацій промислового підприємства представляє певну складність через недостатню опрацювання
окремих методичних питань, пов'язаної з відсутністю єдності поглядів щодо понятійного апарату, а також різноманіттям класифікаційних
ознак, мінімальним практичним досвідом реалізації. Проте, введення в практичну діяльність аналітиків понять і категорій, що пояснюють
процес накопичення знань з подальшою їх трансформацією в інтелектуальний капітал господарюючого суб'єкта, дає можливість розширити
економічні дослідження областей, які до цього слабко піддавалися вартісної оцінці. Проаналізовано і систематизовано фактори ризиків, які
впливають на ціну інноваційної продукції промислових підприємств. Запропоновано аналіз факторів ризиків, які впливають на
ціноутворення промислових підприємств, здійснювати за допомогою методу структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків
(fishbone diagram) Каору Ішикави (Kaoru Ishikawa). Цей метод є наочним і надає можливість системно аналізувати причинно-наслідкові
зв’язки всіх факторів, які в різній мірі впливають на розмір загального ризику. Крім того, застосування саме цього методу дозволяє провести
ґрунтовний аналіз факторів цінового ризику на основі їх систематизації та виявити нові фактори, які з’являються внаслідок
трансформаційних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах суб’єктів господарювання. Останнє є надзвичайно важливим з огляду
на посилення конкурентної боротьби між товаровиробниками на ринку та необхідність прийняття вчасних обґрунтованих управлінських
рішень. Урахування факторів ризику у процесі ціноутворення вимагає від промислових підприємств не лише постійного моніторингу
зовнішнього і внутрішнього середовища, а й добору релевантних методів для їх аналізу.
Ключові слова: фактори ризиків; цінові ризики; промислові інновації; вартісна оцінка; промислове підприємство; метод Ішикави.

Т.О.ОКЛАНДЕР, В.В.ВОЙТКО
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА
В статье доказано, что стоимостная оценка инноваций промышленного предприятия представляет определенную сложность из-за
недостаточной проработки отдельных методических вопросов, связанной с отсутствием единства взглядов относительно понятийного
аппарата, а также многообразием классификационных признаков, минимальным практическим опытом реализации. Однако, введение в
практическую деятельность аналитиков понятий и категорий, объясняющих процесс накопления знаний с последующей их
трансформацией в интеллектуальный капитал хозяйствующего субъекта, дает возможность расширить экономические исследования
областей, которые до этого слабо подвергались стоимостной оценке. Проанализированы и систематизированы факторы рисков, влияющих
на цену инновационной продукции промышленных предприятий. Предложен анализ факторов риска, влияющих на ценообразование
промышленных предприятий, осуществлять с помощью метода структурного анализа причинно-следственных связей (fishbone diagram)
Каору Ишикавы (Kaoru Ishikawa). Этот метод является наглядным и позволяет системно анализировать причинно-следственные связи всех
факторов, которые в разной степени влияют на размер общего риска. Кроме того, применение именно этого метода позволяет провести
глубокий анализ факторов ценового риска на основе их систематизации и выявить новые факторы, которые появляются в результате
трансформационных изменений во внешней и внутренней средах субъектов хозяйствования. Последнее чрезвычайно важно, учитывая
усиление конкурентной борьбы между товаропроизводителями на рынке и необходимость принятия своевременных обоснованных
управленческих решений. Учет факторов риска в процессе ценообразования требует от промышленных предприятий не только постоянного
мониторинга внешней и внутренней среды, но и отбора релевантных методов для их анализа.
Ключевые слова: факторы риска; ценовые риски; промышленные инновации; стоимостная оценка; промышленное предприятие; метод
Ишикавы.

T.O.OKLANDER, V.V.VOYTKO
FORMATION OF PROCESSES OF PRICING AND VALUATION OF POTENTIAL INDUSTRIAL
INNOVATIONS TAKING INTO ACCOUNT THE RISK FACTOR
The article proves that the cost assessment of innovations of an industrial enterprise represents a certain complexity due to insufficient elaboration of
certain methodological issues related to the lack of unity of views on the conceptual apparatus, as well as a variety of classification features, minimal
practical experience. However, the introduction into the practice of analysts of concepts and categories that explain the process of accumulation of
knowledge with their subsequent transformation into the intellectual capital of the business entity, makes it possible to expand economic research
areas that were previously poorly valued. The risk factors that affect the price of innovative products of industrial enterprises are analyzed and
systematized. It is proposed to analyze the risk factors that affect the pricing of industrial enterprises using the method of structural analysis of
causation (fishbone diagram) Kaoru Ishikawa (Kaoru Ishikawa). This method is clear and provides an opportunity to systematically analyze the causal
relationships of all factors that affect the size of the overall risk to varying degrees. In addition, the application of this method allows for a thorough
analysis of price risk factors based on their systematization and identify new factors that appear as a result of transformational changes in the external
and internal environments of economic entities. The latter is extremely important given the intensification of competition between producers in the
market and the need for timely and sound management decisions. Taking into account risk factors in the pricing process requires industrial enterprises
not only to constantly monitor the external and internal environment, but also to select relevant methods for their analysis.
Keywords: risk factors; price risks; industrial innovations; cost estimation; industrial enterprise; Ishikawa method.

Вступ. Розвиток економіки України в умовах
зміни техніко-економічних укладів світової економіки
(перехід
від
п'ятого
до
шостого
укладу)
супроводжується
підвищення
ризиків
для
промислового сектора. В найбільшій мірі це

характерно
для
інноваційної
сфери.
Це
обумовлюється, з одного боку, досить застарілою
структурою основних фондів промисловості, які
мають знос до 50%, більшість підприємств
побудовано 50 років тому, тобто базуються на
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технологіях третього і четвертого технологічних
укладів. А, з іншого, обмеженнями фінансових
можливостей
впровадження
більш
сучасних
інноваційних з мінімальним рівнем ризику технологій
виробництва та управління. Слід також вказати на
певні обмеження доступу українських підприємств до
подібних
технологій
в
початковий
період
імпортозаміщення, що реалізується в національній
економіці, коли доступ до закордонних технологій
багато в чому вже неможливий (в силу тих чи інших
причин), а вітчизняні аналоги знаходяться тільки в
фазі розробки. Подібна ситуація різко підвищує
важливість і значимість організаційних механізмів і
заходів
управління
ризиками
промислових
підприємств, а також інтенсифікації інноваційних
процесів розробки імпортозамінних технологій,
спрямованих на оптимальне управління ризиками
промислового сектора і їх зниження. Отже, постійний
моніторинг
перманентних
трансформацій
зовнішнього та внутрішнього середовища з метою
визначення та/або конкретизації факторів ризиків є
невід’ємною складовою діяльності будь-якого
суб’єкта господарювання, який має на меті
довготривалу успішну діяльність на ринку.
Одними з таких ризиків є цінові ризики. Якщо
розглядати ціноутворення як одну зі складових
комплексу маркетингу (а маркетинг визначати як
філософію ведення бізнесу), то цінові ризики
посідають чільне місце у системі маркетингових
ризиків. Відтак, визначення та конкретизація факторів
цінових ризиків (які постійно оновлюються) є
актуальною проблемою і з теоретичної і з практичної
точок зору.
Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв'язок із важливими науковими чи
практичними
завданнями.
Проблематика
стабільного розвитку вітчизняних промислових
підприємств на основі зростання обсягів виробництва
і реалізації їх продукції тісно пов’язана з державними
програмами і планами. Так, однією зі стратегічно
важливих для України цілей соціально-економічного
розвитку є визначена у законодавчих документах ціль
сталого розвитку промисловості («Оперативна ціль 5
«Сталий розвиток промисловості» у Постанові КМУ
«Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на 2021-2027 рр.» [1]). А успішність
діяльності суб’єктів господарювання на ринку
залежить від швидкості прийняття релевантних
управлінських рішень, які, в свою чергу, ґрунтуються
на результатах факторного аналізу.
Безумовно,
вартісна
оцінка
інновацій
промислового підприємства представляє певну
складність через недостатню опрацювання окремих
методичних питань, пов'язаної з відсутністю єдності
поглядів щодо понятійного апарату, а також
різноманіттям класифікаційних ознак, мінімальним
практичним досвідом реалізації. Проте, введення в
практичну діяльність аналітиків понять і категорій,
що пояснюють процес накопичення знань з
подальшою їх трансформацією в інтелектуальний
капітал господарюючого суб'єкта, дає можливість
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розширити економічні дослідження областей, які до
цього слабко піддавалися вартісної оцінці.
Таким чином, аналіз і урахування факторів
цінових та вартісних ризиків при прийнятті
управлінських рішень на промислових підприємствах
є важливим науковим і практичним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Основи
сучасної ризикології були закладені ще у працях
Сміта А. [2], Мілля Дж. [3], Найта Ф. [4], розвинуті у
роботах Маршалла А., Пігу А. та інших і адаптовані
до реалій сучасності вітчизняними науковцями.
Зокрема, різним аспектам урахування факторів ризику
присвячені праці Балабанової Л.В. [5], Ветрогон О.В.
[6], Волкової М.В. [7], Кондратенко Н.О. [7],
Гранатурова В.М. [8], Дугіної С.І. [9], Дунської А.Р.
[10], Жалдак Г.П. [10], Ілляшенко С.М. [11],
Кузьмінова С.В. [12], Орлової В.М. [12], Окландер
М.А. [13], Приймаченко О.О. [6], Сардак О.В. [5],
Старостіної А.О. [14], Харічкова С.К. [8], Чукурної О.
[15], Яшкіної О.І. [16] та інших.
Зокрема, Яшкіна О.І. зазначає, що вихід на ринок з
новою, особливо високотехнологічною продукцією,
вимагає від підприємства ретельного підходу до
оцінювання можливих ризиків у ціноутворенні [16].
Чукурна О. резюмує, що із загостренням конкуренції
питання управління ціновим ризиком стає ще більш
актуальним та потребує розроблення методології його
управління [15]. Таким чином, незважаючи на вагомі
здобутки науковців з цієї проблеми, дослідження
факторів цінових ризиків потребує подальших
наукових розвідок.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є дослідження факторів
цінових ризиків та визначення причинно-наслідкових
зв’язків між ними.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Ціновий
ризик
є
різновидом
специфічного
господарського ризику. Необхідність аналізу цінових
ризиків обумовлена функціональною залежністю
прибутку від встановлених цін [13].
У сучасній науковій літературі низка праць
присвячена методам оцінки цінових ризиків (які
узагальнено класифікують за чотирма групами:
розрахунково-аналітичні; математико-статистичний;
аналогій; експертних оцінок) [17]. А методам, за
допомогою яких можна провести релевантний
факторний аналіз, на наш погляд, приділяється менше
уваги, хоча саме розуміння причинно-наслідкових
зв’язків між факторами ризиків дозволяє більш точно
оцінити їх результуючий вплив, тобто розмір ризиків.
Кондратенко Н.О. і Волкова М.В. відзначили, що
на практиці, розробляючи стратегію формування ціни,
підприємства
приділяють
недостатньо
уваги
ціноутворюючим факторам (ураховують лише
основні) та недооцінюють важливість впливу
другорядних, на їх думку, факторів на динаміку збуту
[18]. Ці автори до факторів впливу у ціноутворенні
відносять: рівень попиту, споживчі властивості
товару, якість товару, місткість ринку.
Дугіна С.І. провела ґрунтовний аналіз факторів,
що впливають на різні види господарських ризиків і
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відзначила такі з них, які впливають на рівень цін і
величину ризику [9]: а) зовнішні фактори прямого
впливу:
зміни
законодавства,
що
регулює
господарську діяльність; конкуренція підприємців;
взаємини з партнерами; податкова система; корупція
тощо; б) зовнішні фактори непрямого впливу:
політична ситуація, міжнародні події, економічна
нестійкість країни, економічне становище галузі,
стихійні лиха; в) внутрішні фактори: стратегія
підприємства (у тому числі й цінова),
сукупні
витрати, ресурси та їх використання, якість і рівень
використання маркетингу, якість продукції.
На думку Чукурної О. цінові ризики, що пов’язані зі
зміною в державному регулюванні, імовірністю
введення нових податкових та інших платежів та
інфляцією, є найбільш імовірнісними [15].
Цінові ризики, на наш погляд, крім зазначених
вище,
також
пов’язані
з [19]:
підвищенням
закупівельних
цін;
імовірністю
встановлення
конкурентами цін нижче ринкових; змінами в
Фактори
державного
регулювання

Економічні
фактори

розшире
ння
системи
штрафни
х санкцій

нові
податки
ліцензув
ання
діяльнос
ті
стандарти
зація

сертифік
ація
продукці
ї
нові
платежі

державному регулюванні ціноутворення; імовірністю
введення нових податкових та інших платежів, які
інтегровані в ціни; зниженням рівня товарів на ринку;
підвищенням цін і тарифів на послуги інших
організацій тощо.
Пропонуємо аналіз факторів ризиків, які
впливають на процеси ціноутворення промислових
підприємств, здійснювати за допомогою методу
структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків
(fishbone diagram), запропонованого Каору Ішикавою
(Kaoru Ishikawa). Безперечними перевагами цього
методу є наочність і можливість системно аналізувати
причинно-наслідкові зв’язки всіх факторів, які в різній
мірі впливають на розмір загального ризику.
Схематично урахування факторів ризиків у
ціноутворенні
промислових
підприємств
за
допомогою методу структурного аналізу причиннонаслідкових зв'язків К. Ішикави представлене на рис.
1.
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Рисунок 1 – Урахування факторів ризиків у ціноутворенні промислових підприємств за допомогою методу
структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків К.Ішикави
Джерело: авторська розробка
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На наш погляд, узагальнено на загальний розмір
цінових ризиків промислових підприємств в Україні
впливають фактори:
1) державного регулювання;
2) економічні;
3) ринкової кон’юнктури;
4) виробничо-збутові;
5) товарні;
6) інші.
Систематизація факторів, які чинять найбільший
вплив на кінцевий результат, за зазначеними блоками
дозволяє визначити основні і другорядні серед них, а
їх комплексний аналіз надає можливість виявити
ключові взаємозв'язки між факторами, що можуть
призвести до виникнення каскадного ефекту (коли
лавиноподібний вплив призводить до катастрофічних
наслідків). Відтак, застосування методу К. Ішикави
для аналізу факторів цінових ризиків є доцільним.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Урахування факторів ризику у процесі ціноутворення
вимагає від промислових підприємств не лише
постійного моніторингу зовнішнього і внутрішнього
середовища, а й добору релевантних методів для їх
аналізу. Розглянутий у дослідженні метод К. Ішикави
дозволяє провести ґрунтовний аналіз факторів
цінового ризику на основі їх систематизації та
виявити нові фактори, які з’являються внаслідок
трансформаційних
змін
у
зовнішньому
і
внутрішньому
середовищах
суб’єктів
господарювання. Останнє є надзвичайно важливим з
огляду на посилення конкурентної боротьби між
товаровиробниками на ринку та необхідність
прийняття вчасних обґрунтованих управлінських
рішень.
Викладені пропозиції можуть бути покладені в
основу подальшого аналізу та оцінки цінових ризиків.
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