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УДК 658.5 

Абрамова І. О., к.е.н., старший викладач 

Луцький національний технічний університет 

 
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СИСТЕМИ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи до 

аналізу антикризового управління підприємством, визначено їхні переваги та 

недоліки; розглянуто прикладні рекомендації щодо формування та оцінювання 

антикризового управління на підприємстві. 

Ключові слова: антикризове управління; банкрутство; підприємство; 

менеджмент; методичний підхід. 

 
Abramova I. 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES  
OF ASSESSMENT OF THE SYSTEM  

OF ANTICRISM MANAGEMENT BY ENTERPRISE 

 
Problems of anti-crisis management assessment in Ukraine have recently 

become very relevant. However, in spite of growing interest from domestic scientists 

and practitioners to solve it, in today’s economic literature there are no solid research, 

entirely devoted to methods of assessing the crisis management of the enterprise, 

which would allow to identify the crisis situation of the enterprise and determine 

measures to prevent the emergence of crisis phenomena at the enterprise or to 

eliminate the crisis and minimize its negative impact on the company. Therefore, 

there is a need for further study of methodological approaches to the assessment of 

the enterprise crisis management system. 

Recently, the concept of «anti-crisis management» has become significant 

distribution, but understanding its features and practical methods application is still 

at the stage of formation and study by many scientists. This leads to different 

approaches about the interpretation of this concept and definition of methods for 

implementing anti-crisis management.  

Today, in the context of institutional reforms of the Ukrainian economy, the 

question of the need for an effective system of crisis management of the enterprise is 

urgent. It is the process of emerging crises in the enterprise and the related difficulties, 

which predetermines the development of an enterprise crisis management system. 

After analyzing the theoretical and methodological foundations of building 

an enterprise crisis management system, described in the writings of domestic and 

foreign scientists, one can conclude that the vast majority of author's views coincide, 

                                           
Абрамова І. О. 
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but different approaches to the definition of the elements of the system and their 

interrelations are different. 

In the article the existing methodical approaches to the analysis of crisis 

management of the enterprise are considered and systematized, their advantages and 

disadvantages are determined; the applied recommendations for the formation and 

evaluation of crisis management at the enterprise were considered. 

Key words: anti-crisis management; bankruptcy; enterprise; management; 

methodical approach. 

 
Абрамова И. О. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
В статье рассмотрены и систематизированы существующие методичес-

кие подходы к анализу антикризисного управления предприятием, определены 

их преимущества и недостатки; рассмотрены прикладные рекомендации по 

формированию и оценке антикризисного управления на предприятии. 

Ключевые слова: антикризисное управление; банкротстве; предприятие; 

менеджмент методический подход. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими і практичними завданнями. Проблеми 

оцінки антикризового управління в Україні останнім часом набули 

значної актуальності. Однак, незважаючи на зростаючий інтерес із 

боку вітчизняних науковців і практиків до її розв’язання, в 

економічній літературі на сьогодні відсутні ґрунтовні дослідження, 

цілком присвячені методиці оцінки антикризового управління 

підприємством, які б дозволяли ідентифікувати кризовий стан 

підприємства та визначати заходи щодо попередження виникнення 

кризових явищ на підприємстві або ж усунення кризи і мінімізацію 

її негативного впливу на організацію.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Вагомий теоретико-методологічний внесок 

у розвиток антикризового менеджменту зробили такі вітчизняні 

й зарубіжні науковці, як В. О. Морохова, І. В. Кривов’язюк, 

Л. І. Абалкін, З. А. Авдошина, С. Г. Бєляєв, В. О. Василенко, 

С. М. Іванюта, Л. О. Лігоненко, Р. І. Попов, Є. Є. Румянцева, 

О. М. Скібіцький, З. Є. Шершньова та ін.  

Варто зазначити, що методики, які стосуються оцінки 

інвестиційної привабливості, аналізу фінансового стану, ймовірності 
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банкрутства підприємства, фактично ототожнюються з методикою 

оцінки системи антикризового управління, оскільки містять 

елементи оцінки кризових явищ на підприємстві. Тому існує 

необхідність подальшого дослідження методичних підходів до 

оцінки системи антикризового управління підприємством. 

Цілі статті. Метою дослідження є розробка методологічних 

положень щодо формування  та оцінки системи антикризового 

управління підприємством.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналіз 

існуючих методик до оцінки системи антикризового управління 

підприємства дає можливість виокремити декілька підходів до 

їх класифікації. Так, залежно від статусу [1] можна виокремити 

методики, рекомендовані українським законодавством (державні) 

та наукові (рекомендаційні). До  державних методик відносять:  

- «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-

господарського стану неплатоспроможних підприємств та орга-

нізацій» [2];  

- «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 

банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» 

[3]. 

Згідно з «Методичними рекомендаціями щодо виявлення 

ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 

до банкрутства», затвердженими наказом Міністерства економіки 

України від 17 січня 2001 року №10, для проведення системного 

експрес-аналізу фінансового стану підприємства пропонується 

використовувати коефіцієнт Бівера (КБ), який розраховується за 

формулою: 

 

КБ = (ЧП – НА) : (ДЗ + ПЗ),              (1) 

де ЧП – чистий прибуток; 

НА – нарахована амортизація; 

ДЗ – довгострокові зобов’язання; 

ПЗ – поточні зобов’язання. 
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За результатами розрахунку робляться висновки щодо 

ймовірності банкрутства на підприємстві. Якщо  КБ вище 0,4 – 

підприємству банкрутство не загрожує. Якщо протягом тривалого 

періоду коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, то баланс підприємства 

характеризується незадовільною структурою. 

На основі аналізу наукових методик оцінки системи 

антикризового управління можна зробити висновок щодо існування 

двох основних напрямки оцінки: 

- оцінка системи антикризового управління на основі 

діагностики фінансової підсистеми (використання традиційного 

вертикального, горизонтального аналізу, коефіцієнтний метод 

аналізу на основі офіційної звітності підприємства та статистичних 

даних); 

- оцінка системи антикризового управління на основі 

діагностики ймовірності банкрутства. 

Розглянемо детально кожен з цих підходів. 

Для оцінки фінансової підсистеми антикризового управління 

підприємством здійснюють аналіз показників його діяльності за 

наступними напрямами [4]: 

1. Аналіз майнового стану підприємств. 

2. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства. 

3. Оцінка фінансової стійкості. 

4. Аналіз ділової активності підприємства. 

5. Оцінка рентабельність фінансово-господарської діяльності. 

Перелік показників оцінки фінансової підсистеми 

антикризового управління підприємством повинен бути якомога 

ширшим, адже криза є системним явищем і чим більше проблемних 

позицій виявлено – тим краще. 

Оцінка фінансової підсистеми антикризового управління 

підприємством базується на коефіцієнтному методі, що має значні 

переваги над горизонтальним та вертикальним аналізом, оскільки 

дозволяє комплексно оцінити ймовірність настання кризи на 

підприємстві.  

Аналіз показників фінансової підсистеми антикризового 

управління дає змогу кількісно оцінити кризові явища, що 

виникають та дає уявлення про наявність або відсутність системи 

антикризового управління підприємством.  Водночас, однакові 

показники можуть мати різне значення й тенденцію на різних 
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етапах життєвого циклу підприємства. Тому необхідним етапом 

аналізу системи антикризового управління є аналіз життєвого 

циклу підприємства, що дозволить виявити тенденцію розвитку 

кризових явищ на основі кількісних і якісних оцінок. 

Що стосується оцінки антикризового управління на основі 

діагностики ймовірності банкрутства, то існують кількісний та 

якісний підходи до оцінки ймовірності банкрутства підприємства. 

Класифікація існуючих методик прогнозування банкрутства 

підприємства подано на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Підходи до оцінки ймовірності банкрутства 

 

Кількісний підхід до прогнозування банкрутства підприємства 
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банкрутства, моделі оцінювання 
ймовірності банкрутства  
В. П. Мартиненко та моделі діагностики 
банкрутства Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, 
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Прогнозування банкрутства підприємства 
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банкрутства В. П. Мартиненко та моделі діагностики банкрутства 

Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, А. А. Губар) або методом бальної 

оцінки, який дозволяє оцінити ймовірність настання управлінської 

кризи.  

На відміну від «кількісних» підходів до передбачення 

банкрутства в якості самостійного можна виділити якісний підхід, 

заснований на вивченні окремих характеристик, притаманних 

бізнесу, що розвивається у напрямку до банкрутства. Якщо для 

досліджуваного підприємства характерна наявність таких 

характеристик, можна дати експертний висновок про несприятливі 

тенденції розвитку [5]. 

Що ж стосується бального методу оцінки ймовірності 

банкрутства підприємства, то варто відмітити А-розрахунок 

Аргенті та метод Скоуна. Показник Аргенті характеризує кризу 

управління. Відповідно до даної методики, дослідження починається 

з припущень, що:  

а) на підприємстві існують процеси, що можуть призвести 

до банкрутства;  

б) процес цей для свого завершення вимагає декількох років; 

в) процес може бути розділений на три стадії [6]: 

- недоліки (компанії, що скачуються до банкрутства, роками 

демонструють ряд недоліків, очевидних задовго до фактичного 

банкрутства); 

- помилки (внаслідок накопичення цих недоліків компанія 

може зробити помилку, що веде до банкрутства (компанії, що не 

мають недоліків, не припускаються помилок, що ведуть до 

банкрутства); 

- симптоми (вчинені компанією помилки починають 

виявляти всі відомі симптоми наближення неплатоспроможності: 

погіршення показників (приховане за допомогою «творчих» 

розрахунків), ознаки нестачі грошей. Ці симптоми проявляються 

в останні два або три роки процесу, що веде до банкрутства, який 

часто розтягується на термін від п’яти до десяти років. 

При розрахунку А-рахунки конкретної компанії необхідно 

ставити або кількість балів згідно Аргенті, або 0 – проміжні 

значення не допускаються. Кожному фактору кожній стадії 

привласнюють певну кількість балів і розраховують агрегований 

показник – А-рахунок [6].  
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Іншим методом бальної оцінки ймовірності банкрутства є 
метод Скоуна, який базується на експертному оцінювання  стану 
підприємства.  

Варто зазначити, що для того, щоб отримувана експертна 
інформація була якісною, необхідне виконання наступних  умов: 

- наявність експертної групи, що складається з фахівців, 
професійно знайомих з об’єктом експертизи, які мають досвід 
експертної роботи; 

- наявність аналітичної групи, що професійно володіє 
технологією організації та проведення експертиз, методами 
отримання й аналізу експертної інформації; 

- отримання достовірної експертної інформації; 
- організація взаємодії між експертами; 
- коректна обробка й аналіз експертної інформації . 
Перевагою експертних методів є їх відносна простота для 

прогнозування кризових ситуацій, у тому числі в умовах неповної 
інформації. 

До недоліків експертних методів належать: суб’єктивність 
думок експертів та обмеженість їхніх суджень. 

Висновки. З метою формування системи антикризового 
управління, необхідно провести системний аналіз діяльності 
підприємства в цілому та визначити на якому з етапів кризової 
ситуації воно знаходиться. У випадку виявлення під час діагностики 
проблем на підприємстві необхідно застосовувати інструменти 
антикризового управління. 

Розглянуті методики оцінки антикризового управління 
підприємством  мають як переваги, так і ряд певних недоліків, 
тому оцінку системи антикризового управління підприємством 
варто проводити за наступними напрямками:  

- оцінка фінансової підсистеми антикризового управління 
(оцінка майнового стану підприємства, аналіз ліквідності та 
платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та 
рентабельності фінансово-господарської діяльності); 

- аналіз і оцінка ймовірності банкрутства методом коефіцієнтів 
та методом експертного оцінювання.  

На основі отриманих даних на підприємстві слід сформувати 
систему антикризового управління, що допоможе підприємству 
ввести в дію такі організаційні та економічні механізми, які 
дозволяють забезпечити без кризовий розвиток підприємства. 
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У статті розглянуті особливості інноваційно-технологічної модернізації 

окремих секторів національної економіки в умовах поглиблення процесів 
регіональної економічної інтеграції. Сформовано інституційні підходи щодо 
апроксимації європейського законодавства у вітчизняну практику у сфері 
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інноваційного розвитку окремих секторів економіки України. Визначено 
пріоритетні напрями щодо модернізації та інноваційного розвитку окремих 
секторів економіки в рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом.  
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INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL  
MODERNIZATION OF SEPARATE SECTORS  

OF THE NATIONAL ECONOMY IN CONDITIONS  
OF DEEPENING OF INTEGRATION PROCESSES 
 
In the article features of innovation and technological modernization of 

separate sectors of the national economy in the conditions of deepening of regional 

economic integration processes are considered. Institutional approaches to 

approximation of European legislation in domestic practice in the field of innovation 

activity have been formed. The present state and indicators of the effectiveness of 

innovative development of separate sectors of the Ukrainian economy are analyzed. 

The priority directions concerning modernization and innovative development of 

separate sectors of the economy in the framework of the implementation of the 

Association Agreement between Ukraine and the European Union are determined. 

For the period 2014–2018, despite the declared implementation of 400 

technical regulations and standards of the EU only in the agroindustrial complex and 

144 reforms, the Ukrainian economy has not become closer and has not increased 

the level of global competitiveness, including economic entities in Ukraine. The 

main problem within the framework of convergence of domestic and European 

legislation is the lack of a clearly defined institutional environment for activating / 

stimulating the processes of innovation and technological modernization of certain 

sectors of the national economy. 

Issues of innovative development of the national economy are widely 

covered in the works of domestic scientists. However, in conditions of deepening of 

integration processes, Ukraine needs fundamentally new mechanisms and tools for 

innovation and technological modernization of certain sectors of the national economy. 

The solution of the urgent problems concerning the modernization of the 

innovation development of certain sectors of the national economy requires 

structural changes, in particular, the intensification of innovation and technological 

modernization under the influence of high competition, which is intensified in the 

conditions of implementation of regional integration processes that determine the 

efficiency and competitiveness of the national economy, its ability to function and 

respond the challenges of global competition, primarily in foreign markets. 

As a result of the change in the vector of Ukraine’s economic integration, with the 

strengthening of the integration consequences and the implementation of the Association 

Agreement with the European Union in the area of free trade, the issue of institutional 

transformation and activation of the processes of innovation and technological 

modernization of certain sectors of the national economy are being updated. Given the low 

level of competitiveness, the real sector of the national economy, in particular industry, 

agro-industrial complex and housing and communal services, requires effective 

mechanisms for the introduction of new technical regulations and EU standards. 

Therefore, the purpose of the article is to form the institutional basis for 

innovation and technological modernization of certain sectors of the national 

economy in conditions of deepening of regional integration processes. 
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В статье рассмотрены особенности инновационно-технологической 

модернизации отдельных секторов национальной экономики в условиях углубления 

процессов региональной экономической интеграции. Сформирован институцио-

нальные подходы к аппроксимации европейского законодательства в отечествен-

ную практику в сфере инновационной деятельности. Проанализировано современное 

состояние и показатели результативности инновационного развития отдельных 

секторов экономики Украины. Определены приоритетные направления по 

модернизации и инновационного развития отдельных секторов экономики в 

рамках имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 

Союзом. 

Ключевые слова: инновационно-технологическая модернизация, инсти-

туциональное обеспечение, европейская интеграция. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
У 2014 році було підписано і ратифіковано Угоду про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони [1, с. 1]. З поміж іншого Угода 

передбачає запровадження умов щодо посилення економічних та 

торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції 

України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки 

створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, 

як це визначено у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею»), та підтримку зусилля України стосовно завершення 

переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом 

поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС. 

Однак, за період 2014–2018 років, попри задекларовану 

імплементацію 400 технічних регламентів і стандартів ЄС тільки у 

АПК та 144 реформи, економіка України так і не стала ближчою та 

не підвищила рівень глобальної конкурентоспроможності, у 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

16 

тому числі, суб’єктів господарської діяльності в Україні. Головною 

проблемою в рамках конвергенції вітчизняного та європейського 

законодавства є відсутність чітко визначеного інституційного 

середовища щодо активізації/стимулювання процесів інноваційно-

технологічної модернізації окремих секторів національної 

економіки.   

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Питання інноваційного розвитку 

національної економіки широко висвітлені у працях вітчизняних 

вчених. О. Амоша, Б. Буркинський, В. Геєць, Б. Гриньов, 

А. Наумовець, В. Семиноженко та ін. запропонували стратегічні 

напрями з модернізації та інноваційного розвитку України. 

Однак, в умовах поглиблення інтеграційних процесів Україна 

потребує принципово нових механізмів та інструментів щодо 

інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів 

національної економіки. 

Цілі статті: формування інституційного базису інноваційно-

технологічної модернізації окремих секторів національної економіки 

в умовах поглиблення регіональних інтеграційних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Щодо 

ефективності упровадження технічних регламентів та стандартів 

ЄС, а також упровадження інноваційних технологій, найбільш 

повною мірою відображені у даних Державної служби статистики 

України,  згідно з якими упродовж 2017 року наукові дослідження 

і розробки в Україні виконували 963 організації, 45,8% з яких 

відносилися до державного сектору економіки, 39,0% – 

підприємницького, 15,2% – вищої освіти. При цьому, на 

підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, кількість 

виконавців таких робіт на кінець 2017 року становила 94,3 тис. осіб 

(з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами 

цивільно-правового характеру), з яких 63,0% – дослідники, 9,7% 

– техніки, 27,3% – допоміжний персонал [2, с. 1]. 

Натомість, частка виконавців НДР за відповідний період 

(дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній 

кількості зайнятого населення становила 0,58%, у тому числі 

дослідників – 0,37%. Для прикладу, за даними Статистичної служи 

Європейського Союзу «Євростат», у попередні роки найвищою ця 
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частка була у Фінляндії (3,21% і 2,35%), Австрії (3,10% і 1,92%) 

та Швеції (2,97% і 2,33%); найнижчою – у Румунії (0,53% і 

0,33%), Кіпрі (0,83% і 0,61%), Польщі (1,0% і 075%) та Болгарії 

(1,0% і 0,65%) [4 с. 1].  

Варто відмітити, що у 2017 році загальний обсяг витрат на 

виконання НДР власними силами організацій становив 13379,3 

млн грн (рис. 1), у тому числі витрати на оплату праці – 7152,9 

млн грн, інші поточні витрати – 5444,6 млн грн, капітальні витрати – 

781,8 млн грн, з них витрати на придбання устаткування – 659,1 

млн грн [2, с. 1]. За попередніми розрахунками, питома вага 

загального обсягу витрат у ВВП становила 0,45%, у тому числі 

за рахунок коштів державного бюджету – 0,16%. 

 
Рис. 1. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

за 2010–2017 рр., млн грн  

Примітка. Розроблено за даними Державної служби статистики 

України 

 

За даними 2016 року, частка обсягу витрат на НДР у ВВП 

країн ЄС-28 у середньому становила 2,03%. Більшою за середню 

частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 3,25%, 

Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 

2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 2,25%; меншою – у Македонії, 

Латвії,  Румунії, Кіпрі та Мальті (від 0,43% до 0,61%) [4, с. 1].  
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У 2017 року 21,9% загального обсягу витрат були спрямовані 

на виконання фундаментальних наукових досліджень, які на 92,4% 

профінансовано за рахунок коштів бюджету. Частка витрат на 

виконання прикладних наукових досліджень становила 23,6%, 

які на 51,5% фінансувалися за рахунок коштів бюджету та 27,6% 

– за рахунок коштів організацій підприємницького сектору. На 

виконання науково-технічних (експериментальних) розробок 

спрямовано 54,5% загального обсягу витрат, які на 40,3% 

профінансовані іноземними фірмами, 28,7% – організаціями 

підприємницького сектору і 14,3% – за рахунок власних коштів. 

Майже половина обсягу витрат, направленого на виконання 

фундаментальних наукових досліджень, припадала на галузь 

природничих наук, 25,5% – технічних, 9,4% – сільсько-

господарських. На виконання прикладних наукових досліджень 

спрямовано 44,3% витрат галузі технічних наук, 20,4% – 

природничих, 12,3% – сільськогосподарських. Більша частина 

(87,7%) витрат на виконання науково-технічних (експеримен-

тальних) розробок припадає на галузь технічних наук [2, с. 1]. 

Згідно з офіційними даними Державної служби статистики 

України у 2017 році інноваційною діяльністю займалося лише 

16,2% із загальної кількості промислових підприємств із середньою 

кількістю працівників 50 осіб і більше (рис. 2). 

 
Рис. 2. Питома вага підприємств, що займалися інноваціями 

за 2000–2017 рр., %  

Примітка. Розроблено за даними Державної служби статистики 

України 
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На інновації підприємства витратили близько 9,1 млрд грн, у 

т.ч. на придбання машин, обладнання і програмного забезпечення 

– 5,9 млрд грн (64,7% загального обсягу інноваційних витрат), 

на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 2,2 млрд 

грн (23,8%), на придбання інших зовнішніх знань (придбання 

нових технологій) – 21,8 млн грн (0,2%) [3, с. 1]. 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат 

залишаються власні кошти підприємств – 7704,1 млн грн. Обсяг 

коштів вітчизняних та іноземних інвесторів становив 380,9 млн 

грн, кредитів – 594,5 млн грн, державного і місцевих бюджетів – 

322,9 млн грн. Загалом, впродовж 2017 року інновації 

впроваджували 88,5% підприємств, які займалися інноваційною 

діяльністю, з них інноваційні види продукції – 53,3%, нові 

технологічні процеси – 67,9% [3, с. 1]. Однак, питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової за 

підсумками 2017 року склала лише 0,7% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в 

обсязі промислової, 2000–2017 рр., %  

Примітка. Розроблено за даними Державної служби статистики 

України 

 

Загалом у 2017 році 59,3% підприємств, які здійснювали 

інноваційну діяльність, реалізували інноваційної продукції на 

17,7 млрд грн. Серед таких підприємств 39,8% експортували її на 
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5,5 млрд грн. Майже кожне четверте підприємство реалізовувало 

нову для ринку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд грн (на 

експорт – 41,5%). Значна кількість підприємств (83,8%) реалізувала 

продукції, що була новою виключно для підприємства, на 13,2 

млрд грн (27,7% поставок такої продукції було за кордон) [3, с. 

1]. Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність в Україні 

за підсумками минулого року становив 9117,5 млн грн (рис. 4). 

 
Рис. 4. Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність в 

Україні за 2010–2017 рр., млн грн  

Примітка. Розроблено за даними Державної служби статистики 

України 

 

Упродовж 2014–2016 років питома вага інноваційно активних 

підприємств становила 18,4%. Із загальної кількості обстежених 

підприємств 5,0% займалися технологічними інноваціями 

(продуктові та/або процесові), 6,6% – нетехнологічними 

(організаційні та/або маркетингові), 6,8% – технологічними та 

нетехнологічними інноваціями. За даними обстеження 2014–2016 

років, найвищий рівень інноваційної активності спостерігався 

серед підприємств у сфері інформації та телекомунікації (22,1%) 

і переробної промисловості (22,0%). Більшість інноваційно активних 

промислових підприємств поряд з технологічними запроваджували 

нетехнологічні інновації [5, с. 1].  

Низький рівень витрат на фінансування процесів модернізації 

та упровадження інновацій призвели до низького рівня конку-
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рентоспроможності. В результаті Україна у 2018 році посіла 43 

місце із 126 країн світу у «Глобальному рейтингу інновацій» (Global 

Innovation Index) [6, с. 23]. За результати свого щорічного 

дослідження інноваційності економік країн світу за 2017 рік 

(Bloomberg Innovation Index) Україна посідає 46 позицію із 50 

країн  представлених у рейтингу [7, с. 1]. Як наслідок, Україна 

посідає 81 місце з 137 країн у щорічному Глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 

(The Global Competitiveness Index 2017–2018) [9, с. 1]. 

Як показує проведений аналіз, в результаті зміни вектору 

економічної інтеграції України, на фоні посилення інтеграційних 

наслідків та імплементації Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом в частині зони вільної торгівлі, актуалізується питання 

інституціональних трансформацій і активізації процесів інноваційно-

технологічної модернізації окремих секторів національної 

економіки. Зважаючи на низький рівень конкурентоспромож-

ності, реальний сектор національної економіки, насамперед 

промисловість, агропромисловий комплекс і житлово-комунальне 

господарство, потребує дієвих механізмів запровадження нових 

технічних регламентів і стандартів ЄС.  

На сьогодні в Україні на національному рівні необхідно 

сформувати інституційні передумови інноваційно-технологічної 

модернізації та апроксимації відповідного досвіду Європейського 

Союзу у вітчизняну практику. В умовах євроінтеграції серед 

стратегічних пріоритетів інноваційно-технологічної модернізації 

окремих сегментів національної економіки варто виокремити [9, 

с. 41]: 

- розроблення і прийняття Інноваційного кодексу України; 

- запровадження фіскальних механізмів з підтримки 

інноваційної діяльності шляхом внесення відповідних змін до 

Податкового та Митного кодексів України; 

- забезпечення довгострокового фінансового супроводу 

проектів за рахунок створення цільових фондів та програм шляхом 

внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України; 

- запровадження механізмів кластеризації у високотехно-

логічних секторах промисловості України та інших елементів 

інноваційної інфраструктури та ін. 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

22 

Висновки. Розв’язання нагальних проблем щодо модернізації 
інноваційного розвитку окремих секторів національної економіки 
потребує структурних змін, зокрема інтенсифікації інноваційно-
технологічної модернізації під впливом високої конкуренції, що 
посилюється в умовах реалізації регіональних інтеграційних 
процесів, що визначають ефективність і конкурентоспроможність 
національної економіки, її здатність функціонувати і відповідати 
викликам глобальної конкурентної боротьби, у першу чергу на 
зовнішніх ринках. 

Очевидно, що стимулювання процесу інноваційно-
технологічної модернізації має забезпечуватися комплексом 
заходів, що включають адресну підтримку пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності, створення сприятливого економічного 
клімату, стимулюючого зацікавленість у модернізації та 
впровадженні інноваційних технологій. Інноваційний шлях 
розвитку національної економіки за таких умов потребує створення 
системи взаємодії всіх учасників науково-інноваційної діяльності 
та механізмів її функціонування, адекватних поставленим цілям. 
Разом з тим пріоритети інноваційно-технологічної модернізації 
на загальнодержавному рівні повинні кореспондуватися з 
інтересами і потребами перспектив соціально-економічного 
розвитку різних регіонів України, при цьому враховуючи 
регіональні інноваційно-технологічні особливості територій [10, 
с. 10-11]. Також необхідно всіляко сприяти формуванню єдиного 
інноваційного простору з регіональними та секторальними 
кластерними структурами, особливо в умовах фінансово-
бюджетної децентралізації. 
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article. The study of different approaches to the interpretation of the definition of 
«marketing management» has made possible to define it as a set of interrelated 
activities such as: product development, pricing, distribution and promotion of 
goods, analysis, planning, coordination and control, which are aimed at maximum 
satisfaction the needs of consumers, as well as the achievement of certain goals of 
the organization. 

 It is determined that marketing management is an integral part of the activity 

of any enterprise, including forestry. Marketing management of the enterprise aimed 

at the fact that it is reasonable, considering market demands, to establish current and 

long-term (strategic) goals, ways of their achievement and real sources of economic 

resources, to determine the assortment and quality of products, its priorities, optimal 

production structure and desirable profit. 

 A fairly significant feature of forest enterprises is that management of forest 

and woodworking enterprises should be considered as a dual concept of marketing 

management. The duality of the concept of marketing management lies in the fact 

that it focuses on both the consumer and the environment. 

 Features of the functional support of marketing-oriented management of the 

forestry enterprise are considered. In particular, it was investigated that forestry 

enterprises form a plan for the cutting of the main use and logging of the formation 

and rehabilitation of forests annually. The marketing service at these enterprises is 

ineffective or absent at all. As for marketing control, it should be noted that it is related to 

the need to reorganize the forest management system and forestry, which will avoid 

duplication of management functions in the system of state forest management and forestry. 

 In the process of reviewing the toolkit, the features of the marketing complex, 

in particular, commodity policy, price, distribution policies and communication 

policy forest gift enterprise. 

 The necessity and recommendations for improvement of marketing-oriented 

management of the forestry enterprise are proved. 

 Keywords: marketing, marketing management, satisfaction of consumers 

needs, marketing functions, marketing tools, forestry, forestry, forestry enterprise, 

timber products. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
В умовах стрімкого розвитку підприємств, посилення конкуренції 
між ними та пожвавлення боротьби за споживачів зростає роль 
маркетингового управління. Впровадження маркетингово-
орієнтованого управління є актуальним для лісогосподарських 
підприємств, оскільки в більшості з них маркетингова складова 
знаходиться поза увагою керівників цих підприємств. 

Сучасні проблеми розвитку ринкових відносин в лісовому 
господарстві дають підстави говорити про необхідність 
маркетингового забезпечення управління діяльністю підприємств. 
Оскільки маркетинг є одним із ключових чинників, що забезпечує 
ефективне управління лісогосподарським підприємством. Для 
України лісова галузь є однією з найважливіших, адже кожен 
десятий долар експортної виручки приходить від експорту продукції 
лісового господарства [1]. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Проблематика управління маркетинговою 
діяльністю підприємств посідає одне з перших місць у 
дослідженнях провідних вітчизняних та закордонних економістів 
та вчених, зокрема, таких, як Г. Армстронг, Н. Борден, Дж. Еванс, 
Б. Карлофф, Ф. Котлер, М. Портер, Л. Балабанова, А. Войчак, 
С. Гаркавенко, А. Старостіна, О. Біловодська, О. Ткач та ін. Питання 
маркетингового управління лісогосподарським підприємством 
розглядають у своїх працях Н. Макаренко, М. Мерло і М. Павері, 
Т. Ковбаса, П. Кравець та ін. 

Разом з тим аналіз наукових здобутків щодо вирішення 
проблем маркетингово-орієнтованого управління свідчить, що 
на сучасному етапі розвитку лісового господарства потребують 
узагальнення та поглиблення теоретико-методичні підходи, які 
пов’язані з вдосконаленням управління лісогосподарським 
підприємством на  засадах маркетингу. 

Цілі статті. Мета даного дослідження полягає у розгляді 
теоретичних положень і обґрунтуванні практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення маркетингового управління лісогосподарським 
підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управління 
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маркетинговою діяльністю визначає якісний склад комплексу 
маркетингу, через який підприємство здійснює маркетинговий 
вплив на споживача, створює сприятливе внутрішнє середовище, 
має на меті доведення до керівництва і персоналу цінностей 
підприємства і його маркетингових цілей, найкращого задоволення 
потреб споживачів і збільшення клієнтської бази підприємства [2]. 

Розглянемо трактування поняття «управління маркетингом» 
з точки зору зарубіжних та вітчизняних вчених.  

У загальному визначенні під маркетинговим управлінням 
вчена А. Шиманська [3, c. 167] розуміє управлінську концепцію, 
яка забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-збутової діяльності 
підприємства, а також систему управління, яка передбачає 
скоординовану і спрямовану діяльність на вивчення ринків збуту, 
пристосування виробництва до їх потреб, активного впливу на 
ринкові процеси, на споживачів з метою збільшення збуту і, як 
результат, отримання прибутку. 

Науковці О. Ткач [4], О. Біловодська [5] розглядають 
маркетингове управління як процес: спочатку маркетингова 
організація виявляє потреби споживачів, потім вона розробляє 
стратегії маркетингу, а потім контролює та аналізує реакцію 
споживачів. 

Згідно підходу Л. Балабанової [6], маркетингове управління 
передбачає формування та реалізацію інтегрованої, комплексної 
маркетингової політики спрямованої на досягнення певних 
цілей підприємства на ринку. 

Вчені Ф. Котлер [7] та В. Россоха [8] використовують 
системний підхід до розкриття змісту поняття «управління 
маркетингом» та розглядають його як систему управління 
підприємством, що спрямована на потреб споживачів, а також 
на випуск конкурентоспроможної продукції. 

Підсумовуючи вищевикладене, під управлінням маркетингом 
слід розуміти сукупність взаємопов’язаних між собою таких 
видів діяльності як: розробка товару, ціноутворення, розподіл та 
просування товару, планування, організація та контроль, які 
спрямовані на максимальне задоволення потреб споживачів. 

Маркетингова діяльність на підприємствах лісового 
господарства стає все більш вагомим фактором, що сприяє 
забезпеченню їх ефективної діяльності в умовах мінливої 
ринкової ситуації, підвищенню їх конкурентоспроможності.  
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Лісове господарство – складна система, кожна з підсистем 

якої виконує взаємопов’язані функції, від яких залежать охорона, 

відтворення і використання лісових ресурсів [9]. 

Як зауважує науковець Н. Макаренко [10], маркетинг в 

лісовій галузі – це комплексна ринкова діяльність, що представляє 

собою систему поглядів та дій, пов’язаних із вивченням потреб, 

можливостей виробництва та обміну з метою задоволення всіх 

потреб із мінімальними витратами ресурсів. 

З точки зору зарубіжних вчених М. Мерло та М. Павері 

[11], управління маркетинговою  діяльністю лісогосподарських 

підприємств виступає як інструмент лісової політики, що включає 

в себе: маркетинг екологічних товарів і послуг, міжнародну 

торгівлю зобов’язаннями, традиційний маркетинг, сертифікацію 

лісоматеріалів і процесів їх виробництва. 

Відзначимо, що специфіка маркетингової діяльності 

підприємств в лісовій галузі пов’язана з особливостями лісового 

господарства. 

Досить вагомою особливістю лісогосподарських підприємств 

є те, що управління лісовими і деревообробними підприємствами 

доцільно розглядати як двоїсту концепцію маркетингового 

управління (рис. 1) [12]. 
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Рис. 1. Двоїстість маркетингу в управлінні лісовими та 

деревообробними підприємствами  
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Двоїстість концепції управління маркетингом полягає у 
тому, що вона орієнтована як на споживача, так і на довкілля. 
Основна її ціль полягає в забезпеченні балансу інтересів 
економіки та охорони навколишнього середовища. 

Слід відмітити, що маркетингово-орієнтоване управління 
підприємством базується на функціональному і інструментальному 
забезпеченні. 

Передусім розглянемо особливості функціонального 
забезпечення маркетингового управління лісогосподарським 
підприємством. 

Що стосується функції планування, то на лісогосподарсь-
ких підприємствах розробляється орієнтовний план проведення 
рубок головного користування та рубок формування  і 
оздоровлення лісів щорічно. Від обсягів проведення рубок залежить 
обсяг випуску лісопродукції. 

Основним елементом у системі управління маркетингом є 
організація маркетингу на підприємстві. Підприємства лісової 
галузі характеризуються невідповідністю організаційної структури 
принципам маркетингу, що призводить складності внутрішньої 
взаємодії служб і структурних підрозділів, обмеженості 
маркетингових інструментів для аналізу ринку. 

Щодо процесу контролю, то слід відзначити, що він 
пов’язаний із необхідністю реорганізації системи управління 
лісами та лісовим господарством, за якої можливо буде уникнути 
дублювання функцій управління в системі державних органів 
управління лісами та лісовим господарством. 

Проведене дослідження показало, що існують певні проблеми 
у функціональному забезпеченні маркетингової діяльності лісо-
господарських підприємств, зокрема, неналежна увага приділяється 
функції маркетингового планування, що проявляється у відсутності 
плану маркетингу; відсутність фахівців з маркетингу і недостатній 
рівень контролю за виконанням функцій маркетингу. 

Наступним кроком є розгляд особливостей інструментального 
забезпечення маркетингового управління лісогосподарським 
підприємством. 

Основною продукцією лісогосподарських підприємств є 
необроблена деревина в круглому виді. Значну частку у виробництві 
продукції займають дрова паливні, пиломатеріали, садивний 
матеріал лісових і декоративних порід. Частина продукції 
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отримується внаслідок заготівлі другорядних лісових матеріалів 
та побічних користувань [13]. 

Ціна на лісопродукцію на аукціонних торгах складається з 
рентної плати та витрат на вирощування лісопродукції. Під час 
проведення аукціонів ціни на лісопродукцію формуються на 
рівні середніх у області [14]. 

Стосовно розподілу лісопродукції необхідно відзначити, 
що переважна її більшість реалізується через біржові аукціони. 
Положення про організацію та проведення біржових аукціонів з 
продажу необробленої деревини регулює порядок реалізації 
деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю 
деревини як постійні користувачі лісових ресурсів [14]. 

Щодо політики просування лісопродукції, то найбільш 
поширеними її засобами є PR та стимулювання збуту. Важливим 
етапом при застосуванні стимулювання збуту лісопродукції є 
визначення асортименту підприємства і пошук шляхів їх реалізації. 

Дослідженням встановлено, що до основних проблем 
інструментального забезпечення відносяться такі, як відсутність 
єдиної політики в області розвитку й удосконалення нових видів 
лісопродукції та безпосередньої участі лісогосподарського 
підприємства у формування цін на лісопродукцію, розкрадання і 
контрабанда лісоматеріалів, політика просування здійснюється 
на низькому рівні. 

Отже, для вдосконалення управління маркетинговою 
діяльністю лісогосподарського підприємства потрібно: враховувати 
особливості лісової галузі; створити ефективну службу маркетингу 
на підприємстві; запровадити реальний контроль маркетингу; 
удосконалити  виробництво нових видів лісопродукції; для 
підвищення ефективності політики просування застосовувати такі 
засоби, як персональний продаж та реклама. 

Висновки. На основі вищевикладеного у статті матеріалу 
можна зробити висновок, що в сучасних умовах зростає роль 
маркетингово-орієнтованого управління лісогосподарським 
підприємством. В його основі лежить функціонально-
інструментальне забезпечення маркетингу. У процесі  
маркетингового управління слід враховувати вищенаведені 
особливості інструментального забезпечення маркетингу лісової 
галузі, а також вирішити проблеми функціонального забезпечення 
лісогосподарського підприємства. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ  
ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
Здійснено аналіз рівня фінансових правопорушень, подано оцінка ефек-

тивності управління фінансовими правопорушеннями. Сформовано гіпотезу 
оцінки управління фінансовими правопорушеннями, яка передбачає, що 
непряма оцінка ефективності управління фінансовими правопорушеннями 
дозволяє здійснити порівняння щодо встановлених та відшкодованих сум 
матеріальних збитків у грошовому вимірі. Значення індексу ефективності 
управління фінансовими правопорушеннями із встановлення та відшкодування 
матеріальних збитків показує скільки у грошовому вимірі відшкодованих 
збитків припадає на 1 грн встановлених матеріальних збитків. 

Ключові слова: фінансові правопорушення, часовий лаг фінансових 
правопорушень, ефективність управління. 

 

Vavdiiuk N., Rud K., Sеlivonchik O. 
MANAGEMENT ANALYSIS  

OF FINANCIAL LEGAL DEFENSE 
 
The analysis of the level of financial violations was carried out, the estimation of 

the efficiency of management of financial offenses was given. The hypothesis of the 
evaluation of the management of financial violations has been formed, which provides 
that the indirect assessment of the effectiveness of the management of financial offenses 
allows comparisons of established and reimbursed amounts of material damage in monetary 
terms. The value of the index of the effectiveness of the management of financial 
violations in establishing and reimbursing material losses shows how much in the 
monetary sense of the recovered damages account for 1 UAH of established material losses.  

However, when assessing the indices of the effectiveness of reimbursement 
to the imposition of property seizure and the effectiveness of the reimbursement to 

the established amount of losses, the value of the time lag, which reflects a lag or 
advance in time of one damages in comparison with the established amounts of 
pecuniary damage and seizure of property should also be taken into account. In 
general, they will indicate the effectiveness of law enforcement measures to counter 
financial and economic offenses, but should take into account the influence of 
subjective factors associated with the phenomenon. A complete lag of financial 
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offenses will consist of two parts: an operational lag – a period of time necessary to 
establish the amount of material damage from financial irregularities committed. It’s 
size will depend on the degree of public danger of a financial offense and the 
distribution of time from notification of suspicion, pre-trial investigation until the 
closure of criminal proceedings or referral to a court; The return lag is the period of 
time that is necessary to achieve the foreseen level of pecuniary damage recovered, 
the imposition of seizure on property, that is, the speed of the legality of the 
pecuniary damage pending. 

Key words: financial violations, time lag of financial violations, efficiency 

of management. 

 

Вавдиюк Н. С., Рудь К. И.,Селивончик О. А 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Осуществлен анализ уровня финансовых правонарушений, подано оценка 

эффективности управления финансовыми правонарушениями. Сформирована 

гипотеза оценки управления финансовыми правонарушениями, которая 

предусматривает, что косвенная оценка эффективности управления финансовыми 

правонарушениями позволяет осуществить сравнение относительно установленных 

и возмещенных сумм материального ущерба в денежном выражении. Значение 

индекса эффективности управления финансовыми правонарушениями по уста-

новлению и возмещения материального ущерба показывает сколько в денежном 

измерении возмещенных убытков приходится на 1 грн установленных 

материальный ущерб. 

Ключевые слова: финансовые правонарушения, временной лаг финансовых 

правонарушений, эффективность управления. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Актуальність теми полягає в тому, що постійне зростання кількості 

економічних та фінансових правопорушень призводить до 

набуття неправомірних переваг суб’єктами правопорушень, що 

не сприяє розвитку легальної економіки. У 2016 році вчинено 4983 

кримінальних правопорушень у фінансовій і страховій діяльності, 

а в 2017 році кількість таких випадків зменшилась на 16%, а в 

2018 році за січень-листопад зростає та становить 4590 випадків. Це 

свідчить про те, не достатньо реалізований механізм невідворотності 

покарання, що в свою чергу психологічно впливає на осіб, які 

вчиняють, або планують вчиняти такі правопорушення. Враховуючи 

небезпечність фінансових правопорушень науковий аналіз їх 

стану і ефективності управліннями ними є важливим. 
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Дослідження процесу протидії економічним 
та фінансовим правопорушенням здійснювали зарубіжні та 
вітчизняні вчені: Е. Дюркгейм, Р. Мертон, Е. Сатерленд, Г. Беккер, 
Д. Тартані, Дж. Гіббс, А. Ерліх та ін. Так, вченими сформовано 
поняття економічних та фінансових правопорушень, розроблено 
методики протидії таким правопорушенням [1-4].  

Цілі статті. Здійснити оцінку ефективності управління 
протидією фінансовим правопорушенням. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За вчинення 
фінансових правопорушень застосовуються фінансові санкції, що 
мають майновий характер, забезпечені примусовою силою держави, 
застосовуються в спеціальному процесуальному порядку 
уповноваженими органами у випадку невиконання або неналежного 
виконання суб’єктом господарювання вимог законодавства 
щодо акумуляції, розподілу, використання централізованих і 
децентралізованих фондів грошових коштів з метою відшкодування 
недоотриманих бюджетом і позабюджетними фондами грошових 
коштів, а також правове покарання порушників.  

Проведемо управлінський аналіз фінансових правопору-
шень за ефективністю стягнення юридичних санкцій стосовно 
фізичної чи юридичної особи. Каральні механізми управління 
фінансовими правопорушеннями існують паралельно з право-
відновлювальними, оскільки для держави важливим є не тільки 
покарати фінансового правопорушника, а й відновити публічні 
майнові інтереси, компенсувати збитки, що виникли внаслідок 
правопорушення. Отже, фінансово-правова відповідальність може 
існувати у двох формах: каральній (штрафній) і право віднов-
лювальній (компенсаційній). 

З метою оцінки ефективності управління фінансовими 
правопорушеннями необхідно дослідити форми прояву фінансово-
правової відповідальності. Здійснимо перевірку гіпотези, яка 
передбачає, що непряма оцінка ефективності управління 
фінансовими правопорушеннями дозволяє здійснити порівняння 
щодо встановлених та відшкодованих сум матеріальних збитків 
у грошовому вимірі. Значення індексу ефективності управління 
фінансовими правопорушеннями із встановлення і відшкодування 
матеріальних збитків показує скільки відшкодованих матеріальних 
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збитків до встановлених матеріальних збитків у грошовому 
вимірі, тобто скільки у грошовому вимірі відшкодованих збитків 
припадає на 1 грн встановлених матеріальних збитків. 

Проведемо оцінку ефективності щодо розслідуваних 
фінансових правопорушень, встановлених сум матеріальних 
збитків, накладених арештів на майно та відшкодованих збитків 
за 2016–2107 роки (табл. 1).  

Таблиця 1 
Оцінка встановлення суми матеріальних збитків  

за розслідуваними фінансовими правопорушеннями у 2016–2017 рр. 

Види фінансових 
правопорушень  

Установлена сума 
матеріальних збитків, 

тис грн 

Відхилення 

абсолютне відносне 

2016 рік 2017 рік 2017/2016 2017/2016 

Фінансова та страхова 
діяльність, у т.ч. 

175082,59 31472,41 -143610,18 17,98 

грошове посередництво 4611,66 3697,72 -913,94 80,18 

діяльність центрального банку 1301,75 8,38 -1293,37 0,64 
інші види грошового 
посередництва 

3309,91 3689,34 379,43 111,46 

трасти, фонди та подібні 
фінансові суб’єкти  

70753,61 92,89 -70660,72 0,13 

надання інших фінансових 
послуг, крім страхування та 
пенсійного забезпечення  

90694,16 25009,26 -65684,90 27,58 

у т.ч. фінансовий лізинг 63621,48 0 -63621,48 0,00 
інші види кредитування 3680,58 4463,7 783,12 121,28 

страхування, перестрахування та 
недержавне пенсійне забезпечен-
ня, крім обов’язкового 
соціального страхування 

4,21 40,71 36,50 966,98 

допоміжна діяльність у сферах 
фінансових послуг і страхування 

9018,95 2631,83 -6387,12 29,18 

Всього  1264559,66 26699220,41 25434660,75 2111,35 

Примітка. Розраховано на основі даних джерела: [6] 
 

Варто відмітити, що до складу збитків, що підлягають 
відшкодуванню особою, яка допустила фінансове правопору-
шення, включається: вартість втраченого, пошкодженого або 
знищеного майна; додаткові витрати у вигляді штрафних санкцій, 
сплачених іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково 
витрачених матеріалів тощо; неодержаний прибуток (втрачена 
вигода); матеріальна компенсація моральної шкоди. 
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Не зважаючи на зменшення на 16,34% загальної кількості 

облікованих фінансових правопорушень у порівняні за 

досліджуваний період зростала загальна сума встановлених 

матеріальних збитків на 18%, що може свідчити про ефективну 

роботу правоохоронних органів із відповідних дій з оцінки 

встановленої суми матеріальних збитків у тис грн.  

Це зростання відбулось за рахунок правопорушень у 

страхуванні, перестрахуванні та недержавному пенсійному 

забезпеченні, крім обов’язкового соціального страхування (більш 

як в 9 разів), інших видів кредитування (в 1,9 рази), інших видів 

грошового посередництва (1,1 рази).  

Негативною тенденцією є відсутність встановлених сум 

матеріальних збитків за діяльність холдингових компаній та 

трастів, фондів і подібних фінансових суб’єктів. Проаналізуємо 

ефективність забезпечення відшкодування у 2016–2017 рр. (табл. 2).  

У 2017 році на 83% менше встановлювались суми 

матеріальних збитків за правопорушеннями в фінансовій та 

страховій діяльності, аніж за відповідний період 2016 року. А суми 

відшкодованих матеріальних збитків зменшились на 60968,76 

тис. грн (або на 88,2%) у порівняні за аналогічний період 2016 року.  

Якщо ж здійснити порівняння обсягів відшкодованих сум 

матеріальних збитків до встановлених сум матеріальних збитків 

отримаємо відповідне значення індексу ефективності правоохо-

ронних заходів із встановлення та відшкодування матеріальних 

збитків.  

Значення індексу ефективності правоохоронних заходів із 

встановлення та відшкодування матеріальних збитків показує 

скільки відшкодованих матеріальних збитків до встановлених 

матеріальних збитків у грошовому вимірі, тобто скільки у 

грошовому вимірі відшкодованих збитків припадає на 1 грн 

встановлених матеріальних збитків. 

У 2017 році зважаючи на зниження обсягів встановлених 

сум матеріальних збитків за правопорушеннями в фінансовій та 

страховій діяльності знизилось значення індексу управління 

фінансовими правопорушеннями із встановлення і відшкодування 

матеріальних збитків до 0,26. Це пов’язано з тим, що установлена 

сума матеріальних збитків у 2017 році становила 31472,41 тис. 

грн, а було відшкодовано – 8145,05 тис. грн. 
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Таблиця 2 

Забезпечено відшкодування за встановленими фінансовими правопорушеннями у 2016–2017 рр.  

Види фінансових правопорушень 

Відшкодовано, 

тис грн 

Накладено арешт  

на майно, тис грн 

Індекс ефективності 

відшкодування до 

встановленої суми 

збитків 

Індекс ефективності 

відшкодування до 

накладення арешту  

на майно 

2016 рік 2017 рік 2016 рік 2017 рік 
2016 

рік 
2017 рік 2016 рік 

2017 

рік 

Фінансова та страхова діяльність, у т.ч. 69113,81 8145,05 131977,76 4010,91 0,39 0,26 0,52 2,03 

грошове посередництво 461,4 434,07 1812 958 0,10 0,12 0,25 0,45 

діяльність центрального банку 106,8 2,5 0 0 0,08 0,30 - - 

інші види грошового посередництва 354,6 431,57 1812 958 0,11 0,12 0,20 0,45 

трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти  3,61 29,98 0 0 0,00 0,32 - - 

надання інших фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення,  

у т.ч. 

68648,18 7454,78 3535,76 2927,38 0,76 0,30 19,42 2,55 

фінансовий лізинг 60918,26 0 0 0 0,96 - - - 

інші види кредитування 3371,43 1933,65 3365,37 1951,1 0,92 0,43 1,00 0,99 

страхування, перестрахування та 

недержавне пенсійне забезпечення, крім 

обов’язкового соціального страхування 

0 40 0 1 0,00 0,98 - 40,00 

допоміжна діяльність у сферах фінансових 

послуг і страхування 
0,62 186,22 126630 124,53 0,00 0,07 0,00 1,50 

Всього  820114,47 470761,78 516990,28 392591,25 0,65 0,02 1,59 1,20 

Примітка. Розраховано на основі даних джерела: [6] 
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Індекс ефективності відшкодування до встановленої суми 
збитків за іншими видами кредитування у 2016 році наближався 
до 0,4, що свідчить про недостатньо ефективну правоохоронну 
роботу відповідних органів управління на державному та 
регіональному рівнях.  

А протягом 2017 року на 40% було недоотримано 
відшкодування збитків у грошовому вираженні.  

За значенням фінансових правопорушень з фінансовим 
лізингом у 2016 році значення індексу ефективності відшкодування 
до встановленої суми збитків становив 0,96.  

У 2017 році за значенням фінансових правопорушень у 
страхуванні, перестрахуванні та недержавного пенсійного 
забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування значення 
індексу ефективності відшкодування до встановленої суми збитків 
становило 0,98.  

Якщо ж порівняти показники обсягів відшкодованих сум до 
обсягів накладеного арешту – отримаємо значення індексу 
ефективності відшкодування до накладення арешту на майно. 
Значення індексу ефективності відшкодування до накладення 
арешту на майно показує, скільки обсягів відшкодованих сум 
фактично припадає на 1 грн арештованого майна суб’єкта 
господарювання.  

В цілому за економічними правопорушеннями у 2016 році 
значення індексу ефективності відшкодування до накладення 
арешту на майно становило 1,59, а за відповідний період у 2017 
році зросла до 1,2. 

В цілому за фінансовими правопорушеннями 2016 році 
значення індексу ефективності відшкодування до встановленої 
суми збитків становило 0,52, а це свідчить про низький обсяг 
відшкодування в грошовому вимірі на 1 грн накладеного арешту 
на майно. У 2017 році зросло до 2,03, а це свідчить про більше 
значення обсягів сум відшкодованих збитків, аніж обсягів 
накладеного арешту на майно. 

Так, за грошовим посередництвом зросло значення індексу 
ефективності відшкодування до встановленої суми збитків до 
0,45 (у 1,8 рази), при цьому за діяльність центрального банку не 
накладались, а лише стягувались збитки матеріальні збитки. Це 
свідчить про існування лагу повернення за встановленими сумами 
матеріальних збитків.  
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У 2016 році за фінансовими правопорушенням в страхуванні, 
перестрахуванні та недержавному пенсійному забезпеченні, крім 
обов’язкового соціального страхування Індекс ефективності 
відшкодування до накладення арешту на майно становив – 40, це 
пояснюється високим обсягом накладених арештів на майно.  

Також спостерігаємо зростання значення індексу 
ефективності відшкодування до накладення арешту на майно з 
надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення від 19,42 у 2016 році до 2,55 у 2017 році.  

Однак, при оцінці індексів ефективності відшкодування до 
накладення арешту на майно та ефективності відшкодування до 
встановленої суми збитків слід враховувати і значення часового 
лагу, який відображає відставання або випередження у часі одного 
відшкодування збитків порівняно з встановленими сумами 
матеріальної шкоди та накладеним арештом на майно. В цілому, 
вони свідчитимуть про ефективність правоохоронних заходів із 
протидії фінансових та економічних правопорушень, але слід 
враховувати і вплив суб’єктивних факторів, пов’язаними з ним 
явищем. 

Повний лаг фінансових правопорушень складатиметься з 
двох частин: оперативний лаг – період часу, необхідний для 
встановлення суми матеріальних збитків від вчинених фінансових 
правопорушень. Його величина залежатиме від ступеня суспільної 
небезпеки фінансового правопорушення та розподілу часу від 
повідомлення про підозру, проведення досудового слідства до 
закриття кримінального провадження чи направлення до суду; 
лаг повернення – період часу, необхідного для досягнення 
передбаченого рівня відшкодованих за встановленими сумами 
матеріальної шкоди, накладених арештів на майно, тобто від 
швидкості настання правочинності процесу відшкодування 
матеріальної шкоди.  

Висновки. Проведений управлінський аналіз фінансових 

правопорушень в Україні дозволив отримати кількісну 

характеристику їх стану, рівня, структури, динаміки, форм 

стягнення. Це сприяло виявленню статистичних зв’язків, 

залежностей, співвідношень, закономірностей в стані, структурі й 

динаміці фінансових правопорушень, управлінні діяльності 

правоохоронних органів. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ОЦІНКИ СИСТЕМИ  

КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Стаття присвячена розкриттю сутності основних методичних підходів до 

оцінки системи креативного менеджменту підприємства. На основі запропонованого 

визначення сутності та складових системи креативного менеджменту, доповнено 

методику оцінки системи креативного менеджменту підприємства.  

Ключові слова: креативний менеджмент, система креативного менеджменту, 

креативний потенціал, креативність працівників, креативність менеджменту.  
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METHODICAL APPROACHES  
TO THE ASSESSMENT OF THE SYSTEM  

OF CREATIVE ENTERPRISE MANAGEMENT 
 
The article is devoted to the disclosure of the essence of the main methodical 

approaches to the assessment of the system of creative management of the enterprise. 

Creative management system is an open system, which is a set of interrelated 

and interacting components and subsystems that provide creative revitalization of 
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employees on generating creative ideas, their evaluation and selection, in order to 

develop effective creative solutions, implementation of which will provide enterprise 

development and innovation obtaining high economic, social and environmental 

results.  

Effective evaluation of the system of creative management depends on the 

clarity of the selection of elements and subsystems that need to be analyzed. The 

analysis of domestic scientific approaches to the methodology of conducting an 

assessment of the system of creative management shows that this problem remains 

little studied.  

The main methodological approach to the integrated assessment of the system 

of creative management involves consideration of the evaluation indicators for such 

components of the system as: creative management objectives, subjects and objects, 

methods and techniques of creative management, creative ideas and creative solutions, 

information and communications. The other methodological approaches discussed in 

this article are aimed at evaluating individual components of the system of creative 

management. The grouped indicators of estimation of availability and efficiency of 

creative work of the employees of the enterprise are presented. This publication 

provides a methodical approach to assessing the creativity of staff based on the 

classification of the components of intellectual and creative resources officer and 

building three-dimensional vector model interpretation of creativity that allows for the 

assessment of actual and potential creativity of personnel. The method of analysis of 

the innovation-creative component of the company’s management and calculation of 

the creativity index of the management system and methodical recommendations for 

assessing the level of information provision of the subjects of the creative management 

system are considered. Also, a list of basic psychological test methods for assessing 

creativity is given. 

It has been determined that the creative management system should consist of 

control and control subsystems, as well as internal and external subsystems providing. 

The article gives the main directions of estimation of the selected component elements 

providing subsystems. 

Key words: creative management, creative management system, creative 

potential, creativity of employees, creativity of management. 
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К ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ  

КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Статья посвящена раскрытию сущности основных методических подходов 

к оценке системы креативного менеджмента предприятия. На основе предложенного 

определения сущности и составляющих системы креативного менеджмента, 

дополнено методику оценки системы креативного менеджмента предприятия. 

Ключевые слова: креативный менеджмент, система креативного 

менеджмента, креативный потенциал, креативность работников, креативность 

менеджмента. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Креатив, креативність, креативний потенціал, креативний працівник, 

креативний менеджменті т. д., ці порівняно нові, але вже часто 

використовувані поняття і терміни, на сьогодні, є актуальними, як 

для впровадження і використання суб’єктами господарювання, 

які хочуть бути конкурентоспроможними на ринку, так і для 

розвитку суспільства загалом. Повсякчас збільшується кількість 

наукових досліджень щодо розгляду сутності, складу, ознак, 

джерел прояву, методів діагностики цих понять і термінів, 

розробляються механізми впровадження та управління.  

На рівні підприємств, запровадження та використання 

креативного менеджменту, на сьогодні є чи не одним із важливіших 

і дієвих інструментів конкурентної боротьби, адже дозволяє 

сформувати, як принципово нові ідеї, рішення, процеси, товари, 

послуги, або ж удосконалити їх на більш якісному рівня в 

порівнянні з конкурентами, з метою задоволення потреб споживачів. 

Проте ефективне запровадження та використання креативного 

менеджменту на підприємстві вимагає побудови дієвої системи 

креативного менеджменту і проведення постійної її оцінки та 

аналізу з метою вчасного виявлення проблем чи не доопрацювань 

в її функціонуванні. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Теоретичні й практичні проблеми розвитку 

креативності, креативного потенціалу, креативного менеджменту є 

актуальними і привертають увагу як зарубіжних, так і вітчизняних 

науковців: Р. Аташкаде, Ф. Баррона, В. Василенко, В. Вергуна, 

Т. Галахової, Дж. Гілфорда, Н. Задорожнюка, Д. Зінкевича, 

С. Ілляшенка, Е. Ильина, Ю. Каліниченка, Дж. Келлі, С. Князя, 

Д. Крикуненка, О. Кузьміна, І. Литвина, Н. Малої, Т. Петрової, 

О. Продіус, К. Процака, О. Просовича, Н. Синевої, І. Свидрук, 

Е. Торренса, Т. Турової, Д. Харрінгтона, Е. Яшкової та інших.  
Проте, сьогодні питання саме оцінки системи креативного 

менеджменту залишаються мало вивченими вітчизняними вченими, 
адже цілеспрямовано досліджував сутність, механізми формування, 
оцінки та управління системою креативного менеджменту 
Д. Зінкевич, питаннями оцінки креативності персоналу займався 
Д. Крикуненко, а оцінкою креативності менеджменту – Т. Галахова. 
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З огляду на це, питання оцінки системи креативного менеджменту 
підприємства залишаються досить актуальними. 

Цілі статті: розкрити сутність методичних підходів до 
оцінки системи креативного менеджменту підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з  повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Загалом, 
креативний менеджмент – це особлива управлінська діяльність, 
що спрямована на активізацію творчої діяльності працівників 
щодо генерування креативних ідей, їх оцінку та відбір, з метою 
формування ефективних креативних рішень.  

Креативний менеджмент набуває найбільш прикладного 
значення за умови його розкриття з позиції системного і 
функціонального підходів. Системний підхід передбачає розгляд 
системи управління з двох позицій. Перша репрезентує систему 
управління як сукупність керуючої і керованої підсистем 
управління, що взаємодіють. Друга – як сукупність взаємо-
пов’язаних підсистем управління, з конкретними функціями 
менеджменту [1; 2]. 

На нашу думку, система креативного менеджменту – це 
відкрита система, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних і 
взаємодіючих елементів і підсистем, які забезпечують активізацію 
творчої діяльності працівників щодо генерування креативних ідей, 
їх оцінку та відбір, з метою формування ефективних креативних 
рішень, реалізація яких забезпечить  підприємству інноваційних 
розвиток та одержання високих економічних, соціальних та 
екологічних результатів. 

Для ефективного функціонування і удосконалення системи 
креативного менеджменту необхідно здійснювати постійний 
моніторинг, оцінку і аналіз її елементів та підсистем. В свою чергу, 
ефективне проведення оцінки системи креативного менеджменту 
залежить від чіткості виділення елементів і підсистем, які 
необхідно аналізувати. 

Аналіз вітчизняних наукових підходів до методики 
проведення оцінки системи креативного менеджменту показ, що 
дана проблема залишається мало вивченою.  

Цілеспрямовано комплексно досліджував і запропонував 
показники оцінки системи креативного менеджменту Д. Зінкевич 
[1], а інші існуючі методичні підходи – спрямовані на оцінку окре-
мих елементів системи креативного менеджменту. Розглянемо їх. 
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На думку Д. Зінкевича [1, с. 51], складовими елементами 
системи креативного менеджменту є: цілі креативного 
менеджменту, суб’єкти і об’єкти, методи і технології креативно-
го менеджменту, креативні ідеї і креативні рішення, інформація 
та комунікації. Відповідно до цього, вчений запропонував 
наступні показники, які характеризують та дозволяють оцінити 
систему креативного менеджменту підприємства (табл. 1).  

Таблиця 1 
Коефіцієнти, які характеризують систему  

креативного менеджменту підприємства (СКМ) [1, с. 52] 
Назви коефіцієнтів Способи обчислення показників 

Коефіцієнт узгодженості 
цілей у СКМ 

Відношення кількості суперечливих цілей до загальної 
кількості встановлених цілей 

Коефіцієнт реалізації 
цілей у СКМ 

Відношення кількості реалізованих цілей до загальної 
кількості поставлених цілей 

Коефіцієнт частоти 
оновлення цілей у СКМ 

Відношення кількості цілей, які визнані неактуальними 
і були ліквідовані або замінені іншими цілями, до 
загальної кількості встановлених цілей 

Коефіцієнт освіченості 
суб'єктів у СКМ 

Відношення кількості працівників, які мають повну 
вищу освіту, до загальної кількості працівників, що 
беруть участь у акумулюванні і розвитку креативних ідей 

Коефіцієнт продуктив-
ності суб’єктів у СКМ 

Відношення кількості висунутих креативних ідей до 
тривалості аналізованого періоду 

Коефіцієнт реалізації 
креативних ідей 

Відношення кількості реалізованих креативних ідей до 
загальної кількості висунутих креативних ідей 

Коефіцієнт 
дисциплінованості 
суб’єктів у СКМ 

Відношення кількості порушників трудової дисципліни, 
які залучені до акумулювання і розвитку креативних 
ідей, до загальної кількості працівників, які порушують 
на підприємстві трудову дисципліну 

Коефіцієнт інтенсивності 
процесу прийняття 
креативних рішень 

Відношення кількості прийнятих креативних рішень до 
тривалості періоду, протягом якого креативні рішення 
розроблялись 

Коефіцієнт  
раціональності 
креативних рішень 

Відношення кількості креативних рішень, від реалізації 
яких одержано очікувані ефекти, до загальної кількості 
прийнятих креативних рішень 

Коефіцієнт повноти 
інформаційного 
забезпечення суб’єктів 
управління у КМ 

Відношення кількості фактично використовуваних 
джерел і методів отримання інформації до загальної 
кількості можливих джерел і методів одержання 
інформації 

Коефіцієнт розвитку 
комунікацій у СКМ 

Відношення кількості фактично використовуваних видів 
комунікацій до кількості можливих видів комунікацій 

 
Перевагою даного підходу є те, що оцінюються всі виділені 

елементи системи креативного менеджменту, а недоліком є те, 
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що в кінцевому підсумку немає інтегрального показника рівня 
ефективності даної системи. 

В економічній літературі [3], а також у дослідженнях 
Т. Турової [4], виділяються показники наявності та результатив-
ності творчої праці працівників підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники оцінки наявності та результативності  

творчої праці працівників підприємства 
Показник Розрахунок Умовні позначення 

1. Плинність кадрів 
високої 

кваліфікації (
ВКПК ) 

К

ВК
Т

ЗП
ПК  , (1) 

де ЗП  – кількість звільнених високо-

кваліфікованих працівників за певний 

період; 

КТ  – середньооблікова кількість 

працівників даної кваліфікації. 

2. Показник 
винахідницької 
(раціоналізаторської) 
активності за 

кількістю (
кРАП ) )(ІТПТ

РП
П

С

кРА  ,(2) 

де РП  – число раціоналізаторських 
пропозицій та винаходів, генерова-
них співробітником протягом терміну 
роботи за спеціальністю; 

)(ІТНТС
 – середньооблікова кіль-

кість всіх працюючих (кількість 
інженерно-технічних працівників). 

3. Питома вага 
інженерно-технічних 
та наукових праців-

ників (
ІТНПВ ) С

ІТН
ІТН

Т

К
ПВ  ,(3) 

де ІТНК  – кількість інженерно-технічних 
та наукових працівників; 

СТ  – середньооблікова кількість всіх 
працюючих. 

4. Показник 
винахідницької 
(раціоналізаторської) 
активності за часом 

(
ЧРАП ) 

12/СП

РП
П

ЧРА 
, (4) де CП  – тривалість роботи 

працівника за спеціальністю, місяців. 

5. Показник творчої 
активності 
працівників 
(витратний метод) 

(
ТАП ) 

А

К
ТА

В

ЕП
П

)(


, (5) де )( АЕП  – чистий прибуток 

(економія витрат) отриманий від 
використання винаходів і раціона-
лізаторських пропозицій протягом 
аналізованого періоду, тис. грн.; 

АВ  – витрати пов’язані з розробкою, 

апробацією та впро-вадженням 
винаходів і раціоналі-заторських 
пропозицій протягом аналізованого 
періоду, тис. грн. 

Примітка. Згруповано на основі даних джерел: [3; 4] 
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Результати оцінки можна відобразити у табличній формі. 
На основі проведених розрахунків можна порівняти рівень 
творчого потенціалу працівників  певного підприємства з рівнем 
творчого потенціалу працівників підприємств-конкурентів. Це 
дозволить виявити певні вузькі місця або ж переваги в політиці 
розвитку і підвищенні творчого потенціалу працівників певного 
підприємства.  

Крім цього, дану методику можна використовувати і для 
оцінки та порівняння рівня творчого потенціалу працівників в 
розрізі секторів бізнесу, філіалів тощо.  

Креативний персонал – сукупність трудових ресурсів 
підприємства, які виробляють нові рішення, сприйнятливі до нових 
ідей, терплячі до дивацтв, володіють свободою вибору проблеми й 
зміни напрямку досліджень, мають стимули для творчості та є 
необхідними для виконання функцій, досягнення цілей діяльності 
та перспективного розвитку підприємства [5].  

На думку, Д. Крикуненка [6], низька валідність існуючих 
методів діагностики креативності, що використовуються у 
вітчизняній і зарубіжній практиці управління персоналом, 
обумовила необхідність обґрунтування науково-методичного 
підходу до оцінки креативності персоналу заснованого на 
класифікації компонентів інтелектуально-креативних ресурсів 
працівника і побудові тривимірної векторної моделі інтерпретації 
креативності, що дозволяє здійснити оцінку фактичного рівня та 
потенціалу розвитку креативності персоналу для забезпечення 
інноваційного розвитку підприємства.  

На основі інвестиційної теорії креативності Р. Стернберга 

і Т. Любарта, вчений сформував класифікацію компонентів 

інтелектуально-креативних ресурсів працівника підприємства 

відповідно до належності кожного з них до певного інтелектуально-

креативного ресурсу (табл. 3).  

На основі експертної діагностики та оцінки кожного з 

компонентів інтелектуально-креативних ресурсів працівника, 

Д. Крикуненко пропонує будувати тривимірну векторну модель 

інтерпретації креативності персоналу підприємства, що демонструє 

фактичний рівень та потенціал розвитку креативності.  
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Таблиця 3 

Компоненти інтелектуально-креативних ресурсів  

працівника підприємства [6] 
 Інтелектуально-креативні ресурси 

К
о
м
п
о
н
ен
ти
 і
н
те
л
ек
ту
ал
ьн
о
-к
р
еа
ти
вн
и
х
  

р
ес
у
р
сі
в 
п
р
ац
ів
н
и
к
а 

Когнітивні Особистісні Мотиваційні 
Організаційного 

середовища 

1. Знання 

(Kknow) 

2. Відкритість 

мислення 

(Kopom) 

3. Досвід 

(Kexpe) 

1. Точка контролю 

(Ppoic) 

2. Упевненість (Pconf) 

3. Наполегливість 

(Pconf) 

4. Емоційна сила 

(Pestr) 

5. Незалежність 

(Pindp) 

6. Здатність до гри 

(Pabtp) 

7. Завзятість (Pperc) 

8. Винахідливість 

(Pinge) 

9. Сміливість (Pcour) 

10. Ризик (Prisk) 

11. Відповідальність 

(Presp) 

12. Самонавчання 

(Plear)  

13. Самоаналіз (Psela) 

14. Самоактуалізація 

(Pseac) 

Мотивація 

працівника до 

роботи (Mpers) 

1. Можливість 

стимулюючої 

діяльності (Opoea) 

2. Сприйняття 

керівництвом 

індивідуальних 

особливостей 

працівника (Opmic) 

3. Забезпечення 

систематичного 

навчання, що має 

відношення до таланту 

працівника (Osytr) 

4. Заохочення 

керівництвом 

креативних ідей 

працівників (Olcie) 

 

При цьому, потенціал розвитку креативності персоналу 

підприємства розраховується як різниця між об’ємом тривимірної 

фігури «А», що демонструє потенціальний рівень креативності 

персоналу при максимальних значеннях компонентів 

інтелектуально-креативних ресурсів, і об’ємом тривимірної 

фігури «Е1», що відображає фактичний рівень розвитку 

креативності. Площа основи усіченої піраміди Е1 демонструє 

рівень розвитку окремих компонентів креативних ресурсів за 

складовими: когнітивною, особистісною й організаційного 

середовища (рис. 1).  

Висота фігури Е1 відповідає фактичному значенню 

мотиваційного компонента креативних ресурсів персоналу 
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підприємства, величина якого впливає на рівень використання 

компонентів інтелектуально-креативних ресурсів. 

 
 

Умовні позначення: 

А – тривимірна векторна модель, що демонструє максимальні значення 

компонентів інтелектуально-креативних ресурсів персоналу; 

Е1 – тривимірна векторна модель, що демонструє на прикладі фактичний рівень 

розвитку креативності персоналу певного підприємства; 

Е2 – тривимірна векторна модель потенціалу розвитку креативності персоналу; 

Кn – значення компонентів когнітивного інтелектуально-креативного ресурсу 

персоналу; 

Pn – значення компонентів особистісного інтелектуально-креативного ресурсу 

персоналу; 

On – значення компонентів інтелектуально-креативного ресурсу персоналу 

(організаційного середовища); 

MFPpers – фактичне значення мотиваційного інтелектуально-креативного ресурсу 

персоналу 

Рис. 1. Тривимірна векторна модель інтерпретації креатив-

ності персоналу підприємства [6] 

А 

Е2 

Е1 

MFPpers 
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Розрахунок потенціалу розвитку креативності персоналу у 

відсотках здійснюється за формулою: 

 

%,100% 
AV

PP
PP                                  (6) 

де РР% – потенціал розвитку креативності персоналу 

підприємства у відсотках; 

РР – потенціал розвитку креативності персоналу 

підприємства; 

VA – об’єм тримірної моделі «А» при максимальних зна-

ченнях компонентів інтелектуально-креативних ресурсів персоналу. 

 

Переваги обґрунтованого підходу до оцінки потенціалу 

розвитку креативності персоналу підприємства порівняно з 

існуючими методичними підходами полягають у можливості 

виокремлення компонентів інтелектуально-креативних ресурсів 

працівників, зокрема: індивідуально-психологічних, когнітивних, 

мотиваційних, організаційного середовища, з метою подальшого 

впливу на них для забезпечення трансформації креативного 

потенціалу у креативну працю [6]. 

В свою чергу, Т. Галахова [7; 8] у своїх дослідженнях 

розробила методику аналізу інноваційно-креативного компонента 

менеджменту компанії та розрахунку індексу креативності системи 

менеджменту і апробувала їх на компаніях у сфері програмного 

забезпечення та комп’ютерних послуг.  
На думку вченого, інноваційно-креативний компонент 

системи менеджменту компаній у сфері програмного забезпечення 
та комп’ютерних послуг охоплює такі складові: нову систему 
технологічного лідерства; систему управління, основану на 
пріоритетності нових інвестиційних цінностей; систему новітніх 
технологій навчання, а також професійної мотивації персоналу. 
При цьому, авторський підхід щодо аналізу інноваційно-креа-
тивного компонента менеджменту компаній у сфері програмного 
забезпечення і комп’ютерних послуг об’єднує в собі якісний 
аналіз даного компонента (у системі «показники – індикатори – 
критерії»), а також кількісний аналіз (розробка інтегрального 
показника розвитку інноваційно-креативного компонента менедж-
менту даних компанії на основі їх кластерного аналізу) [7]. Запропо-
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нована методика базується на розрахунку наступних показників [8]: 
1. Показник прибутку на 1 зайнятого,:  
 

                             
L

ofitPr
PL

 ,                                            (7) 

де PL – прибуток на 1 зайнятого в компанії; 
Profit – прибуток компанії; 
L – кількість працівників компанії. 

 
2. Показник обсягу витрат на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи на 1 зайнятого: 
 

                         
&

L

R D
R

L
 ,                                           (8) 

де RL – обсяг витрат на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи на 1 зайнятого; 

R&D – обсяг витрат на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, 

L – кількість працівників компанії. 
 
3. Індекс креативності менеджменту: 
 

       3
&

Pr

creative PHD
kreative

training manR D
I

ofit training man
  

, (9) 

де 
ofitPr

D&R  – відношення показника витрат на НДДКР 

 DR &  до прибутку  ofitPr компанії;  

creativetraining

training

 – відношення кількості проведених 

креативних тренінгів до кількості всіх тренінгів, проведених у 
компаніях цієї вибірки;  

man
manPHD

 – відношення кількості менеджерів, які мають 

ступінь кандидата/доктора наук у сфері цифрових технологій або 
у сфері інноваційно-креативного менеджменту, до кількості 
інших співробітників, які такого ступеня не мають. 
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В процесі розрахунків було доведено, що швидкість 
збільшення прибутку ІТ-компаній обернено пропорційна 
потенційному прибутку з коефіцієнтом пропорційності – 
індексом креативності системи менеджменту.  

Визначено інтервал еластичності для кожної з обраних 
компаній. Так, найбільший відсоток потрапляння в інтервалі 
еластичності найчастіше мають компанії з високим індексом 
креативності менеджменту – відповідно компанії кластерів А, В, 
С, яким притаманні загальна ефективність ведення бізнесу; 
раціональність та збалансованість витрат на НДДКР, значний 
інноваційно-креативний компонент менеджменту. Своєю чергою, 
компанії кластерів D та E характеризуються значним рівнем 
потенційного прибутку, що може бути згенерованим за умови 
підвищення індексу креативності їхнього менеджменту. 
Запропонований підхід дає змогу через індекс креативності 
системи менеджменту в нелінійній моделі визначити вплив на 
прибуток компанії оптимального обсягу витрат на НДДКР. Цей 
індекс не лише характеризує інноваційно-креативний компонент 
менеджменту ІТ-компаній, а й є інтегральним показником його 
розвитку [7]. 

Заслуговують на увагу адаптовані методичні рекомендації 

з оцінювання рівня інформаційного забезпечення суб’єктів 

системи креативного менеджменту, які передбачають оцінювання 

[2, с. 98]: реалізованості цілей застосованої на підприємстві 

системи управління; забезпеченості підприємства управлінською 

інформацією; документального забезпечення управлінської 

діяльності; технологічного забезпечення управлінської діяльності; 

кадрового забезпечення управлінської діяльності та обслуговування 

використовуваної інформаційної системи управління. Вони дають 

змогу оцінити фактичний рівень інформаційного забезпечення 

суб’єктів управління підприємством з метою формування 

управлінських рішень, націлених на підвищення рівня змістовності 

використовуваної інформації та раціоналізації управлінських дій, 

пов’язаних з обробкою управлінських даних. 

Також, важливо проводити періодично оцінку креативності 

як менеджментів так і працівників підприємства, користуючись 

цілою низкою психологічних методик (спостереження, тестування, 

анкетування, експеримент), адже це дозволить виявити реальний 
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та потенційний рівень креативності працівників та керівників 

підприємства та формувати ефективні креативні команди. Для 

цього можна використовувати наступні тести і опитувальники: 

каліфорнійський психологічний опитувальник, тест на визначення 

вербальної креативності Дж. Гілфорда, С. Медніка, тест 

невербальної креативності П. Торренса, тест на альтернативні 

способи використання предметів, опитувальники «Визначення 

креативного потенціалу менеджерів», опитувальник «Виявлення 

рівня креативності», для визначення рівня розвитку особистісної 

креативності застосовують методику Н. Вишнякової, виду мотивації 

– методику «Мотивація професійної діяльності» К. Замфіра – 

А. Реана, рівня розвитку особистісних якостей – методику 

«Діагностика рівня емпіричних здібностей» В. Бойка тощо.  

На нашу думку, система креативного менеджменту 

підприємства має складатись із наступних підсистем: керуюча 

підсистема (суб’єкти управління), керована підсистема (об’єкти 

управління), внутрішня забезпечуюча підсистема (кадрова, 

організаційна, інформаційна, виробничо-технічна, юридична, 

фінансова, маркетингова, соціально-психологічна складові) та 

зовнішня забезпечуюча підсистема (споживачі, конкуренти, 

постачальники, посередники, контактні аудиторії, консалтингові 

фірми, фінансово-кредитні установи, навчальні заклади, тощо)  і 

зв’язною ланкою даних підсистем має бути механізм управління 

креативної діяльністю на підприємстві (включає: цілі, принципи, 

функції, методи, процеси, структура).  

З огляду на це, на нашу думку, необхідним є доповнення 

вище поданих методик, методикою оцінки внутрішньої та 

зовнішньої забезпечуюючих підсистем системи креативного 

менеджменту підприємства. Це можна зробити шляхом експертних 

та кількісних методів оцінки, зведених в кінцевому підсумку до 

бальної оцінки та представленої шляхом побудови профілю рівня 

забезпечення системи креативного менеджменту підприємства за 

аналізований період. Наприклад, для оцінки внутрішньої підсистеми 

варто аналізувати плинність кадрів високої кваліфікації та 

креативності, питома вага інженерно-технічних та наукових 

працівників, кількість нових та існуючих творчих колективів та 

їх результативність, кількість працівників задіяних до творчої 
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діяльності, рівень освіченості та професіоналізм креативного 

персоналу, кількість проведених заходів для підвищення рівня 

креативності працівників і керівників, рівень винахідницької 

(раціоналізаторської) активності персоналу за кількістю, рівень 

винахідницької (раціоналізаторської) активності персоналу за 

часом, рівень документального забезпечення суб’єктів креативного 

менеджменту підприємства, рівень інформаційно-технологічного 

забезпечення суб’єктів креативного менеджменту підприємства, 

рівень забезпеченості суб’єктів креативного менеджменту 

підприємства управлінською інформацією, рівень забезпеченості 

виробничо-технічними засобами суб’єктів креативного 

менеджменту підприємства, рівень захисту інтелектуальної 

власності на підприємстві, наявність патентів і ліцензій, рівень та 

види фінансового забезпечення креативних процесів на 

підприємстві, рівень мотивації суб’єктів креативного менеджменту 

підприємства, рівень розвитку креативної корпоративної культур 

на підприємстві, тощо. В свою чергу, для оцінки зовнішньої 

забезпечуючої підсистеми можна спиратись на такі напрямки 

оцінки, як: кількість раціоналізаторських пропозицій споживачів, 

які беруться до уваги при генерації креативних ідей, рівень 

комунікації зі споживачами, рівень конкурентної боротьби та 

швидкість виходу інновацій, швидкість та якість забезпечення 

необхідними ресурсами креативні процеси, рівень співпраці з 

контактними аудиторіями у сфері генерування та реалізації 

креативних ідей і проектів, кількість проведених тренінгів, 

майстер-класів розвитку креативності консалтинговими фірмами 

та їх вартість і результативність, кількість залучених зовнішніх 

джерел фінансування креативної діяльності на підприємстві та їх 

ефективність, рівень співпраці із навчальними закладами щодо 

навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства 

креативного спрямування, тощо. 

Загалом, основними етапами проведення оцінки системи 

креативного менеджменту підприємства є: ідентифікування об’єктів 

оцінювання у системі креативного менеджменту; конкретизація 

показників, які характеризують об’єкти оцінювання і їх обчислення; 

виділення та аналізування факторів, які вплинули на фактичний 

стан системи креативного менеджменту; узагальнення результатів 

аналізування [2]. 
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Висновки. Оцінка системи креативного менеджменту 

дозволяє визначити реальний і потенційний рівень креативності 

на підприємстві, а також вчасно виявити недоліки та напрями 

удосконалення управління креативною діяльністю. Вище розглянуті 

методики оцінки не суперечать одна одній, а лише взаємодопов-

нюються та при комплексному застосуванні, можуть дати цілком 

реальну картину рівня розвитку креативного менеджменту на 

підприємстві загалом, та креативності працівників і менеджерів 

зокрема. Подальші наукові дослідження мають зводитись до 

розробки комплексної методики оцінки ефективності системи 

креативного менеджменту на підприємстві. 
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ФІНАНСОВІ ПОТОКИ  

В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ 

 
У статті розглянуто теоретичні засаді дослідження фінансових потоків в 

логістичній діяльності підприємства. На основі проведеного теоретичного 

аналізу підходів науковців, удосконалено трактування категорії «фінансовий 

потік в логістичній діяльності підприємства». Визначено основні характеристики 

фінансових потоків в логістичній діяльності підприємства. Розглянуто основні 

вимоги до параметрів фінансових потоків у логістичній системі підприємства. 

Обґрунтовано особливості трансформації фінансових потоків в логістичній 

діяльності підприємства. Систематизовано різновиди фінансових потоків в 

логістичній діяльності підприємства за основними класифікаційними ознаками.  
Ключові слова: фінансовий потік, грошовий потік, логістична система, 

підприємство, фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства.  

 

Vakhovych I., Kaminska I., Harasiuk A., Khomytskyi V. 

FINANCIAL FLOWS IN LOGISTIC ACTIVITY  
OF THE ENTERPRISE: SATISFACTION, 

TRANSFORMATION AND CAPITALIZATION 
 
Introduction. The success of the functioning of enterprises, improving the quality 

and efficiency of the promotion of their product flows is achieved through the 

improvement and optimization of financial flows in general and in logistics activities, in 

particular. The purpose of this article is to investigate and to prove the essence, meaning, 

parameters, features of the transformation and capitalization of financial flows in the 

logistic activity of the enterprise. The methodological base of the research was the 

developments of economic science according to the study of entrepreneurial activity, 

economics of enterprise, corporate finance and capitalization. Results. On the basis of 

theoretical analysis of approaches of scientists, the interpretation of the category 

«financial flow in the logistic activity of the enterprise» has been improved. The basic 

characteristics of financial flows in the logistic activity of the enterprise (volume of 

financial flow, the value of the financial flow, the time of the financial flow, direction of 
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the financial flow, the appointment of the financial flow, the provision of financial flow, 

the trajectory of the financial flow, the rate of financial flow, the form of financial flow, 

liquidity of the financial flow) are determined. The basic requirements to the parameters 

of financial flows in the logistic system of the enterprise are considered. The peculiarities 

of the transformation of financial flows in the logistic activity of the enterprise are 

substantiated. Types of financial flows in the logistic activity of the enterprise are 

systematized according to the main classification characteristics (in relation to the 

logistics system; according to the direction of movement; by types of economic activity; 

according to the types of economic ties; by calculation method; by the level of 

sufficiency; according to the appointment; according to the source of receipt; according 

to the types of logistics operations; according to forms of calculations; according to 

logistic processes etc.). Conclusion. The conducted research allowed to find out the 

essence of financial flows in the logistic activity of the enterprise, to reveal its specific 

characteristics, values and features of transformation.  

Key words: financial flow, cash flow, logistics system, enterprise, financial 

flows in logistic activity of the enterprise.  

 

Вахович И. М., Каминская И. Н., Хомицкий В. М., Гарасюк А. В. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ  
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
СУЩНОСТЬ, ТРАНСФОРМАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

 
В статье рассмотрены теоретические основы исследования финансовых 

потоков в логистической деятельности предприятия. На основе проведенного 

теоретического анализа подходов ученых, усовершенствована трактовка категории 

«финансовый поток в логистической деятельности предприятия». Определены 

основные характеристики финансовых потоков в логистической деятельности 

предприятия. Рассмотрены основные требования к параметрам финансовых потоков 

в логистической системе предприятия. Обоснованы особенности трансформации 

финансовых потоков в логистической деятельности предприятия. Системати-

зированы виды финансовых потоков в логистической деятельности предприятия 

по основным классификационным признакам. 

Ключевые слова: финансовый поток, денежный поток, логистическая 

система, предприятие, финансовые потоки в логистической деятельности 

предприятия. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. В 

сучасних умовах ринкової економіки успішність функціонування 

підприємств, підвищення якості й ефективності просування їх 

товарних потоків досягається за рахунок вдосконалення й 

оптимізації фінансового обслуговування, що визначає важливість 

вивчення фінансових потоків у логістиці.  
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. В останнє десятиліття в економічній та 
фінансовій науках активно досліджуються питання сутності та 
змісту фінансового потоку на різних рівнях, методичні підходи 
до його аналізу й напрямів вдосконалення управління.  

Сучасні дослідження науковців щодо фінансових потоків 
можна згрупувати залежно від об’єктів їх наукових пошуків. 
Так, підходи науковців щодо розкриття сутності фінансових 
потоків можна систематизувати за трьома напрямами [1]: 

1-й підхід – фінансові потоки на макро- та мікрорівнях (в 
управлінні економічними процесами); 

2-й підхід – фінансові потоки на мікрорівні (в управлінні 
фінансами підприємств); 

3-й підхід – фінансові потоки в макро- і мікрологістичних 
системах (в управлінні логістичними системами). 

Дослідженню проблематики управління фінансовими 
потоками підприємства в сучасних умовах ринкової економіки, 
приділяється значна увага як вітчизняними так і іноземними 
науковцями, оскільки сьогодні суб’єкти господарювання вимушені 
самостійно віднаходити джерела формування своїх фінансових 
ресурсів, забезпечувати ефективність їх використання з метою 
максимізації фінансового результату. Разом з тим, питання 
управління фінансовими потоками в логістичній системі 
підприємства недостатньо висвітлені.  

Загальні фундаментальні основи управління фінансовими 
потоками в логістичній системі підприємства досліджено такими 
вченими: Азаренкова Г. М., Баранець Г. В., Бондаренко О. С., 
Волинчук Ю. В., Голофаєва І. П., Гордієнко А. С., Дерюгіна К. Ю., 
Єрмошкіна О. В., Квятковська І. Ю., Концева В. В., Кравцова А. М., 
Кривов’язюк І. В., Ланкова Ю. В., Лукінський В. С., Мороз Л. І., 
Cєргєєв В. І. та ін. Наукові погляди щодо розуміння сутності, 
ключових параметрів, різновидів фінансових потоків в логістичній 
діяльності підприємства суттєво різняться. Таким чином, доцільним 
вбачається подальша розробка, узагальнення існуючих та 
вдосконалення теоретичних засад дослідження фінансових потоків 
в логістичній діяльності підприємства.  

Цілі статті: з’ясування сутності, значення, параметрів, 
особливостей трансформації і капіталізації фінансових потоків в 
логістичній діяльності підприємства.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно 
проведеного теоретичного аналізу підходів вітчизняних і 
зарубіжних учених до поняття «фінансові потоки в логістиці», 
можемо виокремити такі підходи до його розгляду: 

1) фінансовий потік як рух грошових коштів (Баранець Г. В., 
Сумець О. М, Білоцерківський О. Б., Голофаєва І. П., Мельнико-
ва К. В. та ін.) [2; 3; 4, с. 34];  

2) фінансовий потік як рух фінансових ресурсів (Бондарен-
ко О. С., Мороз Л. І., Волинчук Ю. В., Іщук В. І., Голофаєва І. П., 
Яблоков І. В., Докієнко Л. М., Клювак О. В., Тридід О. М., Азарен-
кова Г. М., Мішина С. В., Борисенко І. І., Фролова Л. В., 
Єрмошкіна О. В., Кравцова А. М., Новіков О. О., Сваталова Ю. С., 
Уваров С. А., Дерюгіна Е. Ю., Cєргєєв В. І., Лукінський В. С., 
Дрожжин А. І. та ін.) [1; 5, с. 356; 6, с. 159; 7, с. 249; 8; 9, с. 122; 
10, с. 113; 11, с. 110; 12, c. 205–206; 13, с. 67; 14, с. 156; 15, с. 
102–106; 16, с. 10; 17, с. 81; 18, с. 5; 19, с. 925; 20, с. 9; 21, с. 20]. 

Вчені, досліджуючи механізми вдосконалення управління 
потоковими процесами на підприємстві, поряд із категорією 
«фінансовий потік» вживають також такі категорії, як «грошовий 
потік», «потік фінансових ресурсів», «фінансовий грошовий потік», 
«грошовий потік від фінансової діяльності».  

Окремі вчені трактуючи зміст категорії «фінансові потоки 
в логістиці» ототожнюють їх із грошовими потоками, що звужує 
розуміння цієї категорії. Сутнісні відмінності грошових і 
фінансових потоків підприємства в логістиці наведено у табл. 1.  

Таблиця 1 
Сутнісні відмінності грошових і фінансових потоків 

підприємства в логістиці [10, с. 114] 
Характеристика Грошовий потік Фінансовий потік 

1 2 3 

За 
взаємозв’язком  
з поняттями 
«фінанси» і 
«гроші» 

Матеріально видимою стороною фінансів є гроші, водночас 
фінанси – це не гроші. Гроші – особливий товар, що має 

властивість обмінюватися на будь-який інший товар і є загальним 
еквівалентом вартості. Фінанси є похідною від грошової форми 
власності, а тому рух вартості у грошовій формі – це основа 

функціонування фінансів. Рух грошових потоків є універсальною 
властивістю, котра поєднує усі аспекти функціонування фінансів 

Не всі грошові потоки є 
фінансовими потоками,  

але є матеріальною основою 
фінансового потоку 

Усі фінансові потоки  
є грошовими потоками 
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продовж. табл. 1 
1 2 3 

За об’єктом 
руху 

Грошові ресурси Фінансові ресурси  
як матеріальні носії 

фінансових відносин 

За функціями У русі грошових потоків 
відображаються усі сторони 

відтворювального процесу, а саме: 
обмін, розподіл, перерозподіл 

Фінансові потоки є 
розподільчою та 

ресурсотворчою категорією 

 
Фінансові потоки включають в себе грошові потоки, а 

також і безеквівалентні (не грошові) фінансові потоки, пов’язані 
з використанням різноманітних фінансових інструментів 

(вексель, акредитив, факторинг), звідси проблеми управління 
фінансовими потоками підприємства є більш ширшими, ніж 

управління виключно його грошовими потоками [9, с. 122]. 
Бондаренко О. С., базуючись на результатах контент-аналізу, 

визначає компонентний склад категорії «фінансовий потік» [1], 

відображений на  рис. 1. 

 
Рис. 1. Компонентний склад поняття «фінансовий потік» [1] 

 

Таким чином, базуючись на вище вказаному, вважаємо, 

що фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства – 

це цілеспрямований рух фінансових виробництва, складування, 

транспортування і збуту, пов’язаний з формуванням у певному 

часовому періоді товарно-матеріальних, ресурсів за сферами 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 
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закупівлі, інформаційних і інших потоків як в межах логістичної 

системи так і за її межами. 

Яровенко Г. М. сутність фінансового потоку виражає 

математичною рівністю [22, с. 8–9]: 

 

FS = (P; R (R0; Rk); t; О; FR; V),                  (1) 

де FS – фінансовий потік;  

P ={P1; P2; ..., Pn  – множина місць здійснення фінан-

сового потоку;  

R – маршрут руху фінансового потоку;  

R0 = {R01; R02; ..., R0n} – множина джерел фінансового 

потоку;  

Rk = {Rk1; Rk2; ..., Rkn} – множина завершень фінан-

сового потоку;  

t  – час, протягом якого здійснюється фінансовий потік; 

O – множина операцій, що характеризують рух фінансових 

ресурсів; 

FR – вид фінансового ресурсу; 

V = {V1; V2; ..., Vn} – обсяг фінансового ресурсу в 

кількісному виразі.  

 

Така інтерпретація фінансового потоку дозволяє комплексно 

визначити його детермінанти, що дозволяють здійснювати 

управління такими потоками на рівні окремої логістичної операції 

та вчасно реагувати на проблеми задля досягнення бажаного 

результату. 

Фінансові ресурси виступають емпіричним об’єктом категорії 

«фінансові потоки» (рис. 2). 

Виділимо наступні основні характеристики фінансових 

потоків у логістиці [3; 8; 1, с. 125]: 

1) обсяг фінансового потоку (вказується і виміряється в 

грошових одиницях та фіксується в визначених документах 

супроводження матеріального потоку); 

2) вартість фінансового потоку (визначається витратами 

на його організацію та управління); 
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Рис. 2. Фінансові ресурси як емпіричний об’єкт фінансових 
потоків підприємства [10, с. 115] 

 
3) час фінансового потоку (характеризує його доступність 

до споживача). Фінансові потоки характеризуються часовим 

дуалізмом, який визначається єдністю перервності і безперервності 

руху фінансових ресурсів; 

4) спрямованість фінансового потоку (обумовлюється 

необхідністю забезпечення пересування відповідного товарного 

потоку і визначається його відношенням до тієї організації, де 

він утворюється); 

5) призначення фінансового потоку: фінансові потоки 

обумовлюють накопичення благ у суб’єктів ринку (споживачів 

та виробників); 

6) забезпечення фінансового потоку (фінансові потоки 

відображають рух фінансових ресурсів у часі та обслуговують 

різні ринки); 

7) напрям фінансового потоку (відображає рух фінансових 

ресурсів з чи до логістичної системи); 
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8) траєкторія фінансового потоку (залежить від спормова-

них схем розрахунків з представниками логістичної інфраструк-

тури); 

9) швидкість фінансового потоку (відображає швидкість 

руху фінансових ресурсів від початкового до кінцевого пунктів); 

10) форма фінансового потоку (визначає форму руху 

фінансових ресурсів); 

11) ліквідність фінансового потоку.  

Фінансові потоки, що циркулюють у логістичній системі 

підприємства при здійсненні господарських операцій трансфор-

муються за принципом «гроші – товар – гроші» [1]. 

Фінансовий потік супроводжується матеріальним потоком 

на стадіях закупівлі сировини і матеріалів, зберігання, транспор-

тування, збуту готової продукції, для яких характерне вкладання 

фінансових ресурсів у виробництво продукції, а потім їх 

повернення шляхом реалізації продукції [23]. Стадії руху 

фінансового потоку в логістичній системі підприємства зображено 

на рис. 3. 

 
Рис. 3. Стадії руху фінансових потоків у логістичній системі 

підприємства (на основі [23]) 

 

У найпростішому випадку кожному товарному потоку 

відповідає свій єдиний фінансовий потік [7, с. 250]. Зазвичай, 

фінансовий і товарний потоки є різнонаправленими, але їх рух 

може бути неодночасним. Зокрема, фінансовий потік може [24]: 

- випереджати товарний (наприклад, передоплата, авансовий 

платіж); 
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- запізнюватися (наприклад, оплата після поставки); 
- проходити через банки з використанням різних форм 

безготівкових розрахунків (наприклад, інкасо та акредитив, чеки 
та платіжні доручення тощо). 

Гармонізація фінансових та матеріальних потоків в 
логістичних ланцюгах виступає головним резервом підвищення 
ефективності функціонування логістичної системи [1].  

Основні вимоги до параметрів фінансових потоків у 
логістичній системі підприємства [8; 25]:  

- достатність – наявність необхідного обсягу фінансових 
ресурсів для задоволення потреб або покриття існуючого дефіциту; 

- оптимізація фінансових витрат на основі узгодження 
обсягу й руху всіх видів ресурсів;  

- погодженість фінансових потоків з рухом усіх інших 
видів потоків у логістичній системі й в інших економічних 
системах;  

- адаптивність параметрів і структури фінансових потоків 
до особливостей логістичної системи й видам контрагентів;  

- відповідність часу приходу фінансових ресурсів моменту 
виникнення потреб у них, скорочення тимчасових розривів;  

- надійність джерел залучення ресурсів; 
- оперативність і адаптація фінансових потоків до змін 

зовнішнього й внутрішнього середовища; 
- відповідність фінансових потоків інформаційним. 
Призначення і роль фінансового потоку визначається тим, 

що він обслуговує процеси переміщення в просторі і часі 
відповідного матеріального, інформаційного, чи сервісного потоків. 
Фінансові потоки необхідні для відшкодуванні логістичних витрат, 
залучення коштів з джерел фінансування, оплати за реалізовану 
продукцію і надані послуги учасникам логістичного ланцюга [24]. 

Таким чином, фінансові потоки виконують низку важливих 
функцій по забезпеченню, обліку і координації руху ресурсів у 
логістичних процесах. Фінансові параметри багато в чому 
визначають економічну життєздатність підприємств, стійкість 
на ринку, міцність зв’язків з постачальниками і споживачами, а тому 
важко переоцінити важливість управління фінансовими потоками 
для логістичних систем [8]. 

Задля розробки ефективної системи управління фінансовими 
потоками в логістичній діяльності підприємства доцільно дослідити 
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їх різновиди згідно різноманітних класифікаційних ознак. 
Зокрема, фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства 
класифікують за наступними ознаками [1; 3; 24; 26; 27, с. 35; 28]: 

1) за відношенням до логістичної системи:  
- зовнішній фінансовий потік – циркулює в зовнішньому 

середовищі, тобто за межами логістичної системи, що розгля-
дається. Зовнішній потік підрозділяється на два типи: а) вхідний 
фінансовий потік (надходить в  середину логістичної системи з-
поза її меж); б) вихідний фінансовий потік (виникає всередині 
логістичної системи і продовжує свій рух поза її межами);  

- внутрішній фінансовий потік циркулює в межах логіс-
тичної системи і змінюється за величиною в залежності від 
кількості логістичних операцій, що здійснюються з матеріальним 
потоком; 

2) за напрямом руху: 
- позитивний (характеризує надходження фінансових 

ресурсів в логістичну систему); 
- негативний  (характеризує витрати фінансових ресурсів в 

логістичну систему); 
3) за видами господарської діяльності:  
- фінансовий потік від операційної діяльності (виникає в 

процесі ведення операційної діяльності); 
- фінансовий потік від фінансової діяльності (виникає в 

процесі ведення фінансової діяльності); 
- фінансовий потік від інвестиційної діяльності (виникає в 

процесі ведення інвестиційної діяльності); 
4) за видом господарських зв’язків: 
- вертикальні фінансові потоки (як результат руху фінансових 

ресурсів між рівноправними суб’єктами підприємницької 
діяльності); 

- горизонтальні фінансові потоки (віддзеркалюють рух 
фінансових ресурсів між дочірніми і материнськими комерційними 
організаціями); 

5) за методом обчислення: 
- валовий (відображає загальний обсяг вхідного і вихідного 

фінансового потоку в логістичній діяльності підприємства на 
певну дату); 

- чистий (відображає різницю між вхідними та вихідними 
фінансовими потоками в логістичній діяльності підприємства); 
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- скоригований фінансовий потік (відображає вплив процесів 

інфляції на обсяги вхідних та вхідних фінансових потоків); 

6) за рівнем достатності: 

- достатній фінансовий потік (характеризує можливості 

фінансування поточних потреб логістичної системи підприємства); 

- дефіцитний фінансовий потік (характеризує перевищення 

вихідного фінансового потоку в логістичній діяльності 

підприємства над вхідним); 

- профіцитний фінансовий потік (характеризує перевищення 

вхідного фінансового потоку в логістичній діяльності підприємства 

над вихідним); 

7) за призначенням:  

- фінансовий потік у сфері постачання; 

- фінансовий потік у сфері збуту; 

- фінансовий потік з матеріальних витрат у процесі 

виробництва; 

- фінансовий потік з відтворення робочої сили; 

- фінансовий потік, пов’язаний з інвестиційною діяльністю; 

8) за джерелом отримання: 

- власні фінансові потоки; 

- запозичені фінансові потоки; 

9) за масштабами обслуговування логістичної системи: 

- фінансовий потік в логістичній системі; 

- фінансовий потік за окремою логістичною підсистемою; 

- фінансовий потік за елементом логістичної системи; 

- фінансовий потік за окремою логістичною операцією; 

10) за видами логістичних операцій: 

- звичайний фінансовий потік (виникає за результатами 

звичайних логістичних операцій); 

- реверсивний фінансовий потік (виникає за результатами 

логістичних операцій, пов’язаних із повторним використання 

продукції); 

11) за формою розрахунків: 

- безготівкові фінансові потоки (інформаційно-фінансові), 

що утворюються в результаті руху безготівкових фінансових 

коштів; 

- готівкові  фінансові потоки (характеризують рух готівкових 

фінансових коштів); 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58).  

65 

- обліково-фінансові потоки (виникають в процесі 

виробництва товарів або надання послуг на стадії авансованої 

вартості); 

12) за характером руху: 

- регулярний (повторюються у визначеному часовому 

інтервалі); 

- дискретний (носить одноразовий характер та не 

повторюються у визначеному часовому інтервалі); 

13) за придатністю для прийняття управлінських рішень: 

- релевантний фінансовий потік (відображає зміну параметрів 

під впливом фінансових рішень);  

- іррелевантний фінансовий потік (відображає незмінність 

параметрів під впливом фінансових рішень); 

- інкрементальний (відображає можливості коригування в 

міру надходження нової інформації); 

14) за методами вартісної оцінки: 

- дисконтований фінансовий потік (визначений за майбут-

ньою вартістю); 

- недисконтований фінансовий потік (визначений за тепе-

рішньою вартістю); 

15) за логістичними процесами:  

- фінансовий потік у постачанні;  

- фінансовий потік у транспортуванні;  

- фінансовий потік у виробництві;  

- фінансовий потік у збуті;  

- фінансовий потік у сервісному обслуговуванні – фінансовий 

потік за рециклінгом;  

- фінансовий потік за аутсорсингом;  

- фінансовий потік у розрахунках. 
Розгляд фінансових потоків в логістичних системах за 

визначеними класифікаційними ознаками дозволяє усебічно 
дослідити їх різновиди, щоб в подальшому ефективно управляти 
фінансовим потоком кожного виду. 

Висновки. Отже, проведене дослідження дозволило 
з’ясувати сутність фінансових потоків в логістичній діяльності 
підприємства, виявити його специфічні характеристики, значення 
та особливості трансформації.  
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ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ  
ПРОВЕДЕННЯ АГРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

РОЗМНОЖЕННЯ ЛОХИНИ 
 
У статті досліджено особливості агрохімічного аналізу ґрунту для 

вирощування лохини, удосконалено елементи технології розмноження лохини 

та визначено економічну доцільність її вирощування. 

Ключовi слова: агрохімічний аналіз, лохина, економічна доцільність. 

 

Gelich N. 

ECONOMIC FEASIBILITY  
OF CARRYING OUT AGROCHEMICAL ANALYSIS 

REPRODUCTION OF BLUEBERRY 
 

Among all nonconventional berry cultures with good tastes, decorative and 

medicinal properties the most characteristic is the North American plant – a lokhina 

high. Improvement of the range of plantings of a lokhina high the deepening of 

information connected with requirement concerning the introduced grades, qualities of 

fruits, fruitful potential, taking into account of regeneration ability as manifestations to 

a component and adaptation of economic value. Feature of a lokhina is its belonging to 

family to the Heather, it means that the lokhina negatively reacts to alkaline soils and 

provides advantage to acidic soil environment. Lokhina is introduced from North 

America into a Evropa. Now the lokhina high is grown up in many ¾vropeysky 

countries: Holland, England, Romania, Italy, Bulgaria, Poland, Czechoslovakia. The 

lokhina is not rather widespread in Ukraine, but meets on personal plots of gardeners. 

According to the Pro-Consulting company, in 2016 in Ukraine gathering 

blueberry made only 0.86 thousand. Tons that does it by the most rare and expensive 

berry. The leader in cultivation of blueberry is the Zhytomyr region, the Volynsk and 

Kiev regions. The domestic market of berry saturated with local products only on 1/8. 

And completely to satisfy demand for blueberry the area of plantings has to reach 8 

thousand hectares. Now demand from the market becomes covered generally due to 

import deliveries. 

For determination of economic feasibility of carrying out the agrochemical 

analysis of reproduction of blueberry we conducted a research of influence of a 

pochvosmesa on survival of probirochny plants of blueberry high carried out in a 

                                           
Гелiч Н. В. 
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vegetariya. The humidity of air was maintained at the level of 60–70%, and temperature 

condition within 17–210C, by watering and airing of the room. 

Carried out by a basis for preparation of soil substrates for planting of 

probirochny plants with: riding and low-lying peat; mixes of riding peat and perlite; 

peat of riding avtoklavovany; peat low-lying + colloidal sulfur (120 mg/kg); peat low-

lying + vinegar (200 ml / 10 l). 

According to the conducted research it is possible to draw the following 

conclusions. The highest rootedness of probirochny plants substrate as a part of peat 

riding + provides perlite is 34 pieces (94.4%) from landed, exceeding control (peat riding), 

respectively on 5 pieces and 17.2%. High rootedness of probirochny plants substrates as a 

part of peat low-lying + provide vinegar (200 ml / 10 l), according to 26 pieces and 

72.2%. Autoclavings of riding peat are reduced by rootedness of probirochny plants in 

comparison with neavtoklanovany riding peat by 9 pieces (69%). When using low-lying 

peat in pure form of rooting of plants there were only 6 plants, or 16.7% of landed. 

The best condition of development of plants during adaptation was provided 

by substrates with participation of peat riding + perlite (10%) which in good condition 

there were 67.6%, and the adapted plants and peat riding avtoklavovany - 30.0%. 

When using as substrate of peat low-lying the percent of plants in good condition did 

not exceed 6, and 76.9–8 3.3% of plants had satisfactory condition of development. 

So, if the price of blueberry varies from $3 to $10 for kilogram, and on 1 

hectare plant 3000 bushes from which it is possible to collect about 16,500 kg of 

berries, then it is expedient to put investments in reproduction of blueberry. In 

particular, on Volhynia there are favorable conditions for cultivation of blueberry 

which at due leaving can fructify up to 40 years and bring considerable income. 

Keywords: agrochemical analysis, blueberry, economic feasibility. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ АГРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

РАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБИКИ 
 
В статье исследованы особенности агрохимического анализа почвы для 

выращивания голубики, усовершенствованы элементы технологии размножения 

голубики и определена экономическая целесообразность ее выращивания. 

Ключевые слова: агрохимический анализ, голубика, экономическая 

целесообразность. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Серед усіх нетрадиційних ягідних культур з гарними смаковими 

якостями, декоративними і лікувальними властивостями найбільш 

характерною є північноамериканська рослина – лохина висока. 

Удосконалення асортименту насаджень лохини високої пов’язане 
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з потребою поглиблення інформації щодо інтродукованих сортів, 

якості плодів, врожайного потенціалу, врахування регенераційної 

здатності як прояву компоненту і адаптації господарської цінності.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Особливістю лохини є її приналежність 

до родини Вересові, це означає, що лохина  негативно реагує на 

лужні ґрунти і надає перевагу кислому ґрунтовому середовищу.  

Велика кількість дослідників вважають, що цю властивість 

вересові отримали завдяки наявності мікоризи (симбіозу коренів 

рослин з грибами), які виконують роль переносника-постачальника 

поживних речовин з ґрунту. 

Цiлi статті: удосконалення елементів технології розмноження 

лохини. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним  

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Лохина 

інтродукована з Північної Америки в Європу. В даний час 

лохину високу вирощують у багатьох європейських країнах: 

Голландії, Англії, Румунії, Італії, Чехословаччини, Польщі, 

Болгарії. В Україні лохина не досить поширена, але зустрічається 

на присадибних ділянках садівників [1]. 

За даними компанії Pro-Consulting, в 2016 році в Україні 

збір лохини склав всього 0,86 тис. тонн, що робить її найбільш 

рідкісною і дорогою ягодою. Лідером з вирощування лохини є 

Житомирська область, в якій працює практично найбільший в 

Європі виробник лохини – фірма «Бетек» (площа плантацій 

становить 280 га). Ще 200 га плантацій лохини на Волині (більшість 

з них належить ТОВ «Флора») і понад 100 га – в Київській області. 

Внутрішній ринок ягоди насичений місцевою продукцією тільки 

на 1/8. А для того, щоб повністю задовольнити попит на лохину 

площа насаджень повинна досягти 8 тис. га. Зараз попит з боку 

ринку покривається в основному за рахунок імпортних поставок 

[3].  
Для визначення економічної доцільності проведення агро-

хімічного аналізу розмноження лохини було проведено дослідження 
впливу грунтосуміші на приживлюваність пробіркових рослин 
лохини високої проводили у вегетарії. Вологість повітря 
підтримували на рівні 60–70%, а температурний режим в межах 
17–21 

0
С, шляхом поливу та провітрювання приміщення. 
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Основою для підготовки ґрунтових субстратів для 
висаджування пробіркових рослин проводили із: верхового і 
низинного торфу; суміші верхового торфу і перліту; торфу 
верхового автоклавованого; торфу низинного + колоїдна сірка 
(120 мг/кг); торфу низинного + оцет (200 мл/10 л) [2]. 

Висновки. За даними проведеного дослідження можна 
зробити наступні висновки. Найвищу укоріненість пробіркових 
рослин забезпечує субстрат в складі торфу верхового+перліт – 
це 34 штук (94,4%) від висаджених, перевищуючи контроль (торф 
верховий), відповідно на 5 штук і 17,2%. Високу укоріненість 
пробіркових рослин забезпечують субстрати в складі торфу 
низинного + оцет (200 мл/10 л), відповідно 26 штук і 72,2%. 
Автоклавування верхового торфу зменшує укоріненість пробіркових 
рослин в порівнянні із неавтокланованим верховим торфом на 9 
штук (69%). При використанні низинного торфу в чистому виді 
укорінення рослин відбувалося лише 6 рослинами, або 16,7% від 
висаджених.  

Найкращий стан розвитку рослин в період адаптації 
забезпечували субстрати за участю торфу верхового + перліту 
(10%), яких в доброму стані було 67,6%, а адаптованих рослин 
та торфу верхового автоклавованого – 30,0%. При використанні 
в якості субстрату торфу низинного відсоток рослин в доброму 
стані не перевищував 6, а 76,9–83,3% рослин мали задовільний 
стан розвитку. 

Отже, якщо ціна на лохину варіюється від $3 до $10 за 
кілограм, а на 1 гектарі висаджують 3000 кущів, з яких можна 
зібрати близько 16500 кг ягід, то доцільно вкладати інвестиції в 
розмножування лохини. Зокрема, на Волині є сприятливі умови 
для культивування лохини, яка при належному догляді може 
плодоносити до 40 років та приносити чималий дохід. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  
ЗАДОВОЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  
У ПОСЛУГАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «задоволення» та 

методичні засади оцінки задоволення студентів у послугах вищої освіти. Доведено 

необхідність постійного моніторингу рівня задоволення та детального вивчення 

факторів, що впливають на нього. Систематизовано існуючі підходи до оцінки 

задоволення та надано рекомендації щодо його підвищення.  

Ключові слова: задоволення студентів, вища освіта, оцінка задоволення. 

 

Herasymyak N., Zavalii Y. 

THEORETICAL AND METHODICAL BASIS  
OF STUDENTS' SATISFACTION  

IN HIGHER EDUCATION SERVICES 
 
Providing educational services is the main product of higher educational institutes. 

As clients are the greatest value of every enterprise, they should be considered as 

marketing element. 

Satisfaction is a complex concept, which can be determined as a dynamic 

process. It comes up when process or its` result exceeds one`s expectations. Students 

satisfaction consists in evaluating educational services provided by educational institute. 

As an object of marketing, the educational services have number of specifics 

that lead to the formation of corresponding approaches to the complex of marketing 

activities in this area. The assessment of the educational services quality is completed 

through the prism of the future employment, life of the graduate and success. In this 

regard, the educational institution should ensure the student's access to as much 

knowledge base as possible through the usage of latest technologies, the free access to 

relevant software, collaboration with foreign educational institutions, and increased 

professional training through conferences, exhibitions, scientific and professional activities. 

To continuously monitor level of students satisfaction it is recommended to ask 

active students to fill in the questionnaire and answer questions related to evaluation of 

different aspects of students life. When it comes to expectations we need to take into 

consideration that it depends on personal experience and social status of each student. 
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Ukraine scores highly in indicators concerning it's human capital. Ukrainians 

are one of the most educated nations in the world. However the productivity of 

education system in Ukraine is low. It is caused by general problems in Ukrainian 

educational system and it's differences from Bologna system. Bologna system puts 

student in its center and introduce individual approach for everyone. 

As a recommendation, for future improvement was used successful experience of 

finnish educations, which is considered as one of the best education systems in the world. 

Keywords: Student satisfaction, High Education, evaluation of satisfaction.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УДОВОЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УСЛУГАМИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Рассмотрены подходы к определению сущности понятия «удоволетворен-

ность» и методические основы оценки удовлетворенности студентов услугами 

высшего образования. Доказана необходимость постоянного мониторинга уровня 

удовлетворенности и детального изучения факторов, влияющих на него. 

Систематизированы существующие подходы к оценке удовлетворенности и 

даны рекомендации по ее повышению. 

Ключевые слова: удовлетворенность студентов, высшее образование, 

оценка удовлетворенности. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Основним продуктом вищих навчальних закладів є надання освітніх 

послуг. Продукт вищих навчальних закладів побудований на 

своїх замовниках, у вузькому сенсі, на студентах, і в більш 

широкому сенсі на економіці. Задоволення клієнтів – найкращий 

показник майбутнього бізнесу, що визначається за допомогою 

індикаторів лояльності і готовності поширювати позитивний імідж 

університету. Надання високоякісних послуг і задоволення потреб 

студентів, а також їх очікувань є надзвичайно важливими для 

успіху вищих навчальних закладів та підвищення конкуренто-

спроможності цієї галузі. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Дослідженню питань, пов’язаних з 

задоволенням студентів в системі вищої освіти присвячені праці 

таких вчених як Амал Кеблаві, Ісак Джонсон, Денніс Свенсон, 

Тадеуш Вавак, Артур Долінський, Катрін де Марі, Марко Коно, 

Чадвік, Вард, Еліот, Шин, Хелена Алвес, Маріо Рапосо, Марія 
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де Лоурдес Машадо, Ніда Денсон, Роберта Капелло, Агнешка 

Олечніцька. Проте залишається відкритим питання особливостей 

задоволення студентів у послугах ВНЗ в Україні. 

Цілі статті: теоретичний огляд концепції задоволення 

студентів в послугах вищої освіти, а також обґрунтування 

методичних рекомендацій з приводу вимірювання та оцінки 

задоволення студентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з  повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Задоволення 

клієнтів може слугувати показником успіху фірми в минулому, 

нинішньому, і в майбутньому. Клієнти є найбільшою цінністю 

компанії, і вони не повинні бути розглянуті лише як мета 

стратегічної маркетингової діяльності, але як маркетинговий 

елемент і керівництво маркетинговим менеджментом або частина 

маркетингового комплексу. 

За словами Ф. Котлера і П. Кларка, задоволення являє 

собою відчуття людини, яка зазнала діяльність або результат, 

який задовольнив її очікування [9]. За даними Р. Девасагян, – 

«задоволення – це постійний, динамічний процес» [4]. Щоб глибоко 

розуміти сенс поняття «задоволення», нам потрібно говорити 

про сприйняття якості послуг у вищій освіті. Джонсон і Уїнчелл 

(1988 р.) вважають, що якість обслуговування є «сукупністю 

властивостей і характеристик продукту або послуги, які мають 

відношення до його здатності задовольняти заявлені або другорядні 

потреби» [6]. Друге визначення, дане Грюнрусом, пояснює якість 

обслуговування як суму сприйманої якості мінус очікувану якість, 

що, в свою чергу, якщо результат позитивний, веде до задоволення 

[3]. Проте, Теодоракіс, встановлює, що «навіть цілком задоволені 

глядачі можуть оцінити якість обслуговування в цілому більш 

низько» [10]. Крім того, люди, часто слідують принципу Я – 

мають високі очікування соціальної норми, і це створює ухил в 

бік соціальної бажаності [5]. Це означає, що навіть коли різниця 

між сприйманою якістю та очікуваною якістю може бути 

негативною, клієнт все ще може бути задоволений цією послугою. 

Задоволеність студентів полягає у оцінці освітніх послуг, 

що надаються установами, які формують їх академічне життя. 

Активних учнів слід попросити оцінити кожен навчальний курс, 

який вони відвідали протягом навчання. Основними цілями 
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таких оцінювань є отримання студентських відгуків щодо курсів 

та навчання для цілей поліпшення та надання конкретного та 

практичного процесу для забезпечення вжиття заходів для 

вдосконалення курсів та викладання. Так, студента зараз визнано 

головною «зацікавленою стороною» вищої освіти в Угорщині 

[12]. Студентські відгуки, як правило, збираються більшістю 

установ, хоча існує невелика стандартизація того, як це збирається 

та що робиться з ним. Існує ще мало розуміння того, як 

використовувати та діяти за зібраними даними.  

У табл. 1 підсумуємо вказані вище підходи до пояснення 

концепції задоволення. 

Таблиця 1 

Підходи науковців до визначення змісту  

поняття «задоволення» 
Автор, джерело Пропоноване визначення 

Ф. Котлер і  

П. Кларк [9] 

відчуття людини, яка зазнала діяльність або результат,  

який задовольнив її очікування 

Р. Девасагян,  

Н. Старк,  

Л. Валестин [4] 

постійний, динамічний процес 

Джонсон і 

Уїнчелл [6] 

якість обслуговування є сукупністю властивостей і 

характеристик продукту або послуги, які мають відношення  

до його здатності задовольняти заявлені або другорядні потреби 

К. Грюнрус  

[3] 

якість обслуговування слід сприймати як суму сприйманої 

якості мінус очікувану якість, що, в свою чергу,  

якщо результат позитивний, веде до задоволення 

Н. Теодоракіс  

[10] 

навіть цілком задоволені глядачі можуть оцінити якість 

обслуговування в цілому більш низько 

 

На нашу думку, задоволення являє собою динамічний процес, 

що виникає коли діяльність або її результат перевищує очікування 

певної особи. При цьому варто враховувати, що очікування 

базуються на особистому досвіді та соціальному статусі особистості. 

Освітні послуги характеризуються низкою особливостей, 

які притаманні лише їм і відрізняють їх за суттю від інших 

послуг, як, наприклад:  

1. Тривале виконання послуги – за час навчання на ринку 

праці можуть відбутися зміни щодо попиту на фахівців за 

певними спеціальностями. Отже, спонукальним чинником до 
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вибору тієї чи іншої спеціальності може бути поінформованість 

про можливі зміни на ринку праці.  

2. Сезонність або дискретна періодичність надання послуг, 
зокрема під час підвищення кваліфікації. Розробляючи комплекс 

маркетингу, потрібно окремо працювати із сегментом студентів 

заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами курсів 

підвищення кваліфікації, оскільки тут відбувається перерозподіл 

вагових коефіцієнтів важливості впливу елементів комплексу 

маркетингу послуг на прийняття рішення і отримання очікуваного 

результату. 

3. Залежність якості освітньої послуги від місця надання, а 
також від місця проживання студентів. Цією характеристикою 

особливо маніпулюють вищі навчальні заклади недержавної форми 

власності, які не завжди можуть забезпечити фактор якості освіти 

на належному рівні, але будують свої конкурентні переваги на 

основі забезпечення комфортних умов для навчання студентів.  

4. Оцінка якості освітньої послуги через призму майбутнього 

працевлаштування і життя випускника. Носієм знань є особистість, і 

лише від неї конкретно залежить, наскільки ефективно надані 

освітні послуги будуть використані у житті для досягнення 

поставлених цілей та завдань. На ринку праці особа з вищою 

освітою є свого роду представником вищого навчального закладу, 

який репрезентує загалом рівень якості освітніх послуг.  

5. У процесі задоволення потреби у освітніх послугах зростає 
обсяг самої потреби і ця особливість ставить перед керівництвом 

закладу виклики у сфері забезпечення студентові доступу до 

більшої кількості знань (співпраця з іноземними освітніми 

установами, підготовка додаткових навчальних курсів, участь у 

фахових конференціях, фестивалях, олімпіадах, інших науково-

професійних заходах тощо) [7]. 

Анкета для оцінки завжди включає рейтинги вчителів та 

викладацької діяльності. Студентів рідко просять оцінити власне 

навчання або розглянути свою власну роботу – незважаючи на 

те, що така інформація може бути використана для вдосконалення 

навчального плану, щоб краще підтримувати бажані результати 

навчання. Говорячи про студентське очікування якості обслуго-

вування, повинні припустити, що студенти беруть їх минулий 

досвід до уваги, коли вони оцінюють очікувану якість обслуго-
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вування. Довгострокові відносини зі студентами можуть забез-

печити заклад конкурентною перевагою. Особливо корисними є 

відгуки з уст в уста потенційних, теперішніх та майбутніх 

студентів, а також співпраця з навчальним закладом, особливо 

після закінчення навчання, що сприяє працевлаштуванню 

випускників. Невдоволення студентів, навпаки, може мати згубні 

наслідки як для університету, так і для студентів. Неуспішні 

студенти формують негативні відгуки про навчальний заклад 

що є шкідливим для майбутніх вступних кампаній [13]. 

Слід врахувати загальні проблеми українського сектору 

вищої освіти. В українській моделі існує ідеологічний зсув, 
спостерігаються патерналістські методи, а не самодостатній 

розвиток людини; демократичні інститути ще не розроблені; 

авторитарний традиційний стиль викладання, де запам’ятовування 

переважає над критичним мисленням: обмежений доступ до 

світових ресурсів; невідповідність рівня підготовки фахівців у 

системі вищої професійної підготовки до потреб інноваційного 

шляху розвитку виробництва [2]. 

За даними опитування Global Gallup [8], лише 38 відсотків 

українців позитивно відгукнулися на запитання «Чи задоволені 

ви якістю освіти у вашому місті / населеному пункті?». За 

інформацією УНІАН, в рейтингу індексу сприйняття корупції 

(ІПЦ) 2017 р. Україна посіла 130 місце серед 180 країн світу. 

Використовуючи дану статистику можна стверджувати, що сектор 

вищої освіти в Україні знаходиться не в кращому положенні і 

потрібно це враховувати при визначенні рівня задоволеності. 

Адміністрація університету повинна взяти до уваги, що окрім 

задоволення сьогоденних потреб, виникає необхідність передбачати 

потреби, що виникнуть у майбутньому, в зв’язку з застарілістю 

існуючих норм.  

Болонська система, на відміну від української, ставить 

студента в центр системи і у зв’язку з цим навчання базується на 

індивідуальному підході [2]. На нашу думку, варто прислухатись 

до західного досвіду і запровадити такий підхід в українських 

ВНЗ. Така система враховує особистий досвід та очікування, 

надає можливість вибору певних навчальних курсів, а також 

дозволяє вишам отримувати додаткові конкурентні переваги на 

загальнодержавному рівні. 
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Використовуючи виступ Президента Республіки Узбекистан: 

«Можна досягти успіху лише в тому випадку, якщо буде 

забезпечена компетенція і індивідуальний підхід у сфері освіти, 

а це означає, що навчальний процес має базуватися на врахуванні 

індивідуальних особливостей кожного студента , розвиток його 

особистості, розвиток його можливостей, унікальність та 

індивідуальний стиль діяльності [11]. 

Підсумовуючи вищесказане, рекомендуємо українським ВНЗ 

поглиблено дослідити рівень задоволення студентів. Системне 

збирання відгуків допоможе моніторити думку студентів щодо 

освітніх послуг, що надає університет. 

Що ж до покращень, то рекомендуємо звернутися до 

міжнародного досвіду. Низка міжнародних досліджень показала, 

що фінська освіта є однією із найбільш ефективних у світі. 

Основними принципами освіти в Фінляндії є: 

1. Рівність. Це стосується як і в загальному системи 

фінансування вищих навчальних закладів, так і студентів у цих 

закладах за їх соціальним статусом, відношенням викладач-студент 

та ін. 

2. Безкоштовність. Усе пов’язане з навчальним процесом 

повинно надаватися безкоштовно. Збір коштів загалом повинен 

бути заборонений. 

3. Індивідуальний підхід. Розробка індивідуального 

навчального плану для кожного студента, враховуючи його особисті 

якості. 

4. Практичність. Мається на увазі викладання такої 

інформації, яку можна застосувати у реальних умовах тут і зараз. 

5. Довіра до викладачів. Без перевірок і методичних 
консультацій. Викладач повинен мати право сам обирати як 

йому викладати матеріал [1]. 

Впровадивши вищевказані принципи можна досягти 

достатнього рівня довіри між студентом і навчальним закладом, 

що створить атмосферу розуміння і дозволить відчувати себе 

достатньо вільним, щоб не перебувати в стресі, але й достатньо 

відповідальним, щоб з’явилося чітке розуміння навіщо потрібна 

освіта і студент повинен навчатися лише для власного особистісного 

розвитку. 
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Висновки. Вивчення студентського задоволення може 

слідувати двом цілям. По-перше, воно може служити інструментом 

для планування і здійснення постійних заходів по вдосконаленню. 

По-друге, вони можуть розглядатися як інструменти управління, 

що спрямовують вузи до адаптації до змінних умов цього ринку.  

Як рекомендовані зміни до системи вищої освіти в України 

прошу вважати наведений вище приклад фінської освітньої 

системи.  На мою думку, якщо політика ВНЗ зміниться на таку, що 

сприймає кожного студента як особистість і цікавиться його 

думкою щодо якості надання послуг, рівень задоволення системою 

вищої освіти значно зросте. 
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ  
СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті розглянуто теоретичні засади мотивації та стимулювання 

інноваційної активності працівників підприємства та удосконалено систему 

стимулювання інноваційної активності підприємства. 

Ключові слова: мотивація, стимулювання, креативність, творчість, 

інноваційна активність персоналу. 

 

Herasymiak N., Kasian L. 

ESSENCE AND COMPOSITION  
OF THE INNOVATIVE ACTIVITY  

OF THE EMPLOYEE EMPLOYEES 
 
The article gives consideration to theoretical positions and developing  methodical 

and practical recommendations for stimulation of innovation activity of the enterprise.  

Categories such as «stimulation» and «motivation» are considered, and their 

differences are revealed. So motivation is a system of measures aimed at increasing 

labor productivity, improving its quality and professional growth.  

We propose to understand that stimulation is a purposeful or non-targeted 

action on a person or a group of people in order to maintain certain characteristics of 

their work behavior, especially occupational activity.  

Creative and innovative activity is similar concepts. However, there is a 

difference, motivation is a process of internal motivation, stimulation is the process 

of inducing external ones.  In other words, the motive is a signal that prompts action 

to achieve the result. And the stimulus, in turn, acts as the goal of activity. 

The methods of activating creative activity are investigated. The methods of 

activating the creative activity of workers include the method of psychological 
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activation of creative thinking and the methods of systematized search of ideas. 

Different approaches to the definition of «innovation activity of workers» by different 

scientists are considered. We suggest that innovation activity be understood as one of 

the important components of the characteristics of labor potential or human potential in 

general. The implementation of the components makes it possible to create a variety of 

innovations in the process of work, to carry out creative work. 

It is substantiated that the system of stimulation of innovative activity is a 

system with feedback, which covers a set of incentives that form motivational 

preferences for organization personnel as to the use of innovations as the main means 

of obtaining competitive advantages.  

The authors have improved the system of stimulation of innovation activity 

of employees of the enterprise.  

Its elements include: personnel development; accumulation and development 

of creative individual and collective potential; approval of creative intellectual 

activity of the personnel; formation of a team of creative specialists; formation and 

development of innovation culture. 

Key words: motivation, stimulation, creativity, creativity, innovative activity 

of the personnel. 

 
Герасимяк Н. В., Касян Л. В. 

СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрены теоретические основы мотивации и стимулирования 

инновационной активности работников предприятия и усовершенствована 

система стимулирования инновационной активности предприятия.  

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, креативность, творчество, 

инновационная активность персонала. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
Дослідження в сфері економіки і соціології демонструють, що ж 

згідно з критерієм збільшення культурного і загального ступеня 

освіти відбувається переорієнтування потреб людини в сторону 

пріоритету нематеріального над матеріальним. Організації, які 

налаштовані на сильну конкурентну боротьбу, як на місцевих, 

так і на міжнародних ринках, зобов’язані приділяти особливо увагу 

своєму інноваційному розвитку, особливо в нематеріальній сфері. 

Інновації є неодмінними елементами бізнес-процесу для фірм, 

найбільш успішно діють у конкурентному середовищі і 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58).  

82 

орієнтованих на збереження і зміцнення своїх лідируючих позицій 

[1]. Звідси стає зрозумілим, що інноваційна діяльність (на відміну, 

наприклад, від поточної операційної діяльності) є складним, 

націленим в майбутнє і витратним видом діяльності з недостатньо 

передбачуваним результатом для будь-якого промислового 

підприємства. І саме у цій сфері управління персоналом, зокрема 

стимулювання набуває особливої вагомості та актуальності. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Основи сучасних концепцій використання 

інновацій як найважливішого чинника досягнення конкурентних 

переваг виробництва, стимулювання інноваційної діяльності, 

мотивації персоналу до творчої діяльності, інноваційної активності 

заклали у працях такі науковці, як І. Ансофф, А. Акмаєв, І. Афонін, 

В. Антонюк, Н. Лук’янченко, О. Новікова, Л. Федулова, А. Бовіна, 

В. Горшеніна, Н. Денисенко, Е. Уткіна, Л. Череднікова, А. Чухно, 

Т. Пітер, Б. Твісс, К. Хайос, Й. Шумпетер та ін.  

Цілі статті. Метою статті є дослідження сутності понять 

«інноваційна активність», «мотивація», «стимулювання» та  

обґрунтування складових системи стимулювання інноваційної 

активності працівників підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним  

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Насамперед, 

потрібно визначити, що ж таке «стимулювання» і яка відмінність 

від «мотивації». Вперше термін «мотивація» вжив у своїй статті 

А. Шопенгауер. Сьогодні цей термін розуміється різними вченими 

по-своєму (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи щодо визначення категорії «мотивація» 
Автори, джерело Підходи 

1 2 

Шопенгауер А. 
[2] 

Мотивація – це або безпосереднє сприйняття об’єкта, або така 
обставина, яке змушує нас діяти певним чином, або подання 
цього об’єкта або обставини, причому це уявлення займає 
наші думки або уяву 

Багиев Н. [3] 

Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх 

групи з метою активізації їх дій з ухвалення рішення про 

задоволення якоїсь потреби 

Булатов А. [4] 

Мотивація − система заходів, направлена на підвищення 

продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне 

зростання 
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продовж. табл. 1 
1 2 

Мескон М. [5] 

Мотивація – процес стимулювання самого себе і інших на 

діяльність, направлену на досягнення індивідуальних і 

загальних цілей організації 

Мочерний С. [6] 

Мотивація – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання 

працівника до праці шляхом стабільного впливу на його 

потреби, інтереси, цілі 

Мескон М., 

Альберт М., 

Хедоурі Ф. [7] 

Мотивація − процес стимулювання будь-кого до діяльності, 

що спрямована на досягнення цілей організації 

Кураков Л. [8] 

Мотивація – спонукання суб’єкта до діяльності в ім’я 

досягнення яких-небудь цілей, наявність інтересу до такої 

діяльності і способи його ініціації 

Райзберг Б., 

Лозовский Л., 

Стародубцева Е. 

[9] 

Мотивація – зовнішня або внутрішня спонука економічного 

суб’єкта до діяльності в ім’я досягнення яких-небудь цілей, 

наявність інтересу до такої діяльності і способи його ініціації, 

спонуки 

 

Погоджуємось з Булатовим А., що мотивація – це система 
заходів, направлена на підвищення продуктивності праці, 

поліпшення його якості і професійне зростання [4]. 

Стимулювання і мотивація, хоча і мають деяку схожість, 

характеризуються важливими відмінностями, які відіграють велику 

роль в ефективності роботи керівника співробітниками [10].  

Можемо визначити кілька підходів до визначення поняття 

«стимулювання» в табл. 2. 

Таблиця 2 

Підходи щодо визначення категорії «стимулювання» 
Автори Підходи 

1 2 

Силін А. Н. [10] 
міра зовнішньої підтримки, завдяки якій здійснюється вплив 

на активність людини.  

Бурина А. В.,  

Бурина Н. С. [11] 

перш за все, зовнішня спонука, елемент трудової ситуації, 

що впливає на поведінку людини у сфері праці, матеріальна 

оболонка мотивації персоналу 

Поварич І. П., 

Прошкін Б. Г. [12] 

опосередкована дія на об’єкт управління, що передбачає 

створення такої зовнішньої ситуації, яка спонукає особу або 

трудовий колектив до дій, відповідних цілей, що стоять 

перед суспільством 

Ромашков О. В.  

[13]. 

цілеспрямована або нецілеспрямована дія на людину або 

групу людей з метою підтримки певних характеристик їх 

трудової поведінки, перш за все заходів трудової активності. 
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продовж. табл. 2 
1 2 

Райзберг Б. А., 

Лозовський Л. Ш., 

Стародубцева О. Б. 

[14] 

економічна спонука, використання матеріальних стимулів 

(спонукачів), сприяючих тому, щоб виробники, споживачі, 

покупці поводилися бажаним чином, до вигоди і на користь 

осіб, що застосовують стимулювання. 

Владимирова Л. П. 

[15] 

система вибору стимулів, що призводять до підвищення 

результатів праці найманого персоналу, та приведення їх у 

визначену субпідрядність, яка забезпечує досягнення цілей 

підприємства. 

Толстікова О. В.  

[16] 

припускає створення умов (господарського механізму), при 

яких активна трудова діяльність, що дає певні, заздалегідь 

зафіксовані результати, стає необхідною й достатньою 

умовою задоволення значущих і соціально зумовлених 

потреб працівника, формування в нього мотивів праці 

 

Погоджуємось з Ромашковим О. В., що стимулювання – це 

цілеспрямована або нецілеспрямована дія на людину або групу 

людей з метою підтримки певних характеристик їх трудової 

поведінки, перш за все заходів трудової активності [13]. 
Таким чином, мотивація – це процес внутрішніх спонукань, 

стимулювання ж – процес спонукань зовнішніх. Іншими словами, 
мотив – це якийсь сигнал, який спонукає до дії заради досягнення 

результату. А стимул, в свою чергу, виступає в ролі мети – 

об’єкта діяльності [17]. На практиці необхідно застосування 

механізмів поєднання мотивів і стимулів праці. Але важливо 

розрізняти стимуляційні і мотиваційні механізми поведінки 

працівників і адміністрації підприємств, усвідомлювати важливість 

їх взаємодії і взаємозбагачення.  

Творчість як спосіб участі людини у виробництві саме по 

собі стає потребою [18]. Без участі в творчій діяльності важко бути 

шанованим членом трудового колективу і домогтися успіху, без 

творчості неможлива самореалізація людини у праці на сучасному 

підприємстві. Об’єктом дослідження стають ділові та професійні 

якості працівників, пов’язані з творчістю і активністю. Аналіз 

робіт різних авторів по оцінці інтелектуальних людських ресурсів 

підприємств дозволив виділити ряд значимих характеристик, які 

необхідно враховувати: духовний, культурний та інтелектуальний 

потенціал [18]; творчі здібності / креативність [17; 18; 19;]; 

мобільність (здатність до сприйняття інформації, навчання, 
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перепідготовки, адаптації до нових умов) [18; 20]; загальний підхід 

до справи, ставлення до роботи [17; 19]; бажання використовувати 

свої якості найкращим чином [17; 20]; ініціатива [19]. 

Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що в структуру 

інтелектуальних людських ресурсів (в рамках інтелектуального 

капіталу наукоємного підприємства) входить безліч різнорідних 

складових, пов’язаних з процесом творчості, тому їх доцільно 

згрупувати з урахуванням специфіки наступним чином: здатність 

до творчості (інтелектуальний і творчий потенціал, креативність, 

мобільність та ін.); потреба в творчості (рівень мотивації, ступінь 

задоволення та ін.); творча активність. 

Розглянемо детальніше методи активації творчої активності 

персоналу [21]:  

1. До методу психологічної активізації творчого мислення 

відноситься використання аналогій, в тому числі синектика (автор 

В. Гордон). Це метод колективної творчості, який передбачає 

створення постійно діючої творчої групи. Серед психологічних 

прийомів активізації творчості особливе місце займають 

психотехніки, створені в НЛП.  

2. Методи систематизованого пошуку ідей. Методи цієї 

групи дозволяють від хаотичного пошуку нових ідей перейти до 

системи структурованого пошуку. Таких методів кілька: метод 

контрольних питань, метод фокальних об’єктів, морфологічний 

аналіз, методи керованого пошуку ідей. 

Успішне застосування методів активізації інноваційної 

активності має базуватися на оцінці творчого потенціалу 

працівників. Кращий стандартизований інструмент для вимірювання 

творчого мислення в світовій психологічній практиці – тест 

Е.Торренса. Концептуальна основа тесту – теорія дивергентного 

мислення Дж. Гілфорда. В рамках цієї теорії було проголошено 

існування творчих здібностей поряд з інтелектуальними та описано 

їх психологічний зміст [22]. 

Щодо категорії «інноваційна активність працівників», то 

серед фахівців немає єдиної точки зору. Можна виділити декілька 

підходів зазначених в табл. 3. 
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Таблиця 3 

Підходи щодо дефініції «інноваційна активність працівників» 
Автори Підходи 

Друкер П., Слезингер Г., 

Твисс Б., Самуельсон П., 

Хекхаузен Х. [23] 

розуміння інноваційної активності як прояву творчості 

у трудовому процесі 

Мочерний С. В. [24] 

сприйняття інноваційної активності як діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності щодо створення 

нововведень у будь-якій сфері  

Грішнова О. А., Лісогор 
Л. С.,  

Семикіна М. В., 
Шаульська Л. В. [25] 

визначення інноваційної активності як однієї з 
важливих складових характеристик трудового 
потенціалу або людського потенціалу загалом, 
реалізація яких дає змогу створювати різноманітні 
нововведення в процесі трудової діяльності 

Баранова І. В.,  
Черепанова М. В. [26] 

сприйняття інноваційної активності як комплексну 
характеристику інтенсивності інноваційної діяльності 
підприємства, яка заснована на здатності до 
мобілізації інноваційного потенціалу 

Трифілової А. А. [27] 

Інноваційна активність характеризується інтенсивніс-
тю здійснення економічними суб’єктами діяльності із 
розробки та впровадження нових технологій або 
удосконалених продуктів в господарський оборот 

Ільїн Є. П. [28] 

креативність персоналу – це суб’єктивна детермінанта 
творчості, системне психічне утворення, яка 
виявляється у всіх сферах життя людини на рівнях: 
«особистість (потенціал) – процес – результат» 

Кирсанов К. О. [29] 

творчість персоналу – системне (багатомірне, 
багаторівневе) психічне утворення, яке не лише 
включає інтелектуальний потенціал, й пов’язане з 
мотивацією, емоціями, рівнем естетичного розвитку, 
екзистенціальними, комунікативними параметрами, 
компетентністю.  

 
Отже, на наш погляд, найбільш змістовним буде підхід, де 

інноваційна активність працівників є однією з важливих складових 
характеристик трудового потенціалу або людського потенціалу 
загалом, реалізація яких дає змогу створювати різноманітні 
нововведення в процесі трудової діяльності, здійснювати творчу 
працю. 

Також існує система стимулювання інноваційної активності 
працівників підприємства, яку подано на рис. 1. Система 
стимулювання інноваційної активності працівників підприємства 
– система зі зворотнім зв’язком, яка охоплює сукупність стимулів, 
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що формують у персоналу організації мотиваційні преференції 
щодо використання інновацій як основного засобу здобуття 
організацією конкурентних переваг [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові системи стимулювання інноваційної 
активності працівників 

 
На рис. 1 виділено п’ять основних складових системи 

стимулювання: розвиток персоналу, накопичення і розвиток 
творчого індивідуального та колективного потенціалу, схвалення 

творчої інтелектуальної активності персоналу, формування 
колективу креативних фахівців, формування і розвиток інноваційної 

культури.  

Висновки. Отже, проблеми мотивації та стимулювання 

працівників підприємств залишаються в даний час дуже 

актуальними, так як від правильно розроблених складових системи 
стимулювання залежать результати діяльності підприємств, 

особливо при впровадженні у виробництво інноваційних технологій 
і заходів науково-технічного прогресу. 
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У статті розглянуто структуру і особливості формування міжрегіональних 

економічних зв’язків. Акцентовано увагу на використання системного підходу 
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горизонтальні та вертикальні міжрегіональні економічні зв’язки. Розглянуто 
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INTERREGIONAL ECONOMIC RELATIONS:  
STRUCTURAL AND FEATURES OF FORMATION 

 
The article deals with the structure and peculiarities of the formation of 

interregional economic ties. The emphasis is placed on the use of a systematic 

approach to structuring interregional economic ties. The author's vision for structuring 

inter-regional economic relations is presented. Schematically illustrates horizontal and 

vertical interregional economic ties. Features of formation of interregional economic 

relations in the context of object, subject, tasks and principles are considered. 
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Гхома Муса Ибрагим Абдула  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СВЯЗЕЙ: СТРУКТУРИЗАЦИЯ И  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрена структура и особенности формирования 

межрегиональных экономических связей. Акцентировано внимание на 

использовании системного подхода к структурированию межрегиональных 

экономических связей. Представлено авторское видение структуризации 

межрегиональных экономических связей. Схематично отражено горизонтальные и 

вертикальные межрегиональные экономические связи. Рассмотрены особенности 

формирования межрегиональных экономических связей в разрезе объекта, 

предмета, задач и принципов. 

Ключевые слова: межрегиональные экономические связи, структура, 

формирование, регион, среда, ресурсы, потоковые процессы, цепь стоимости. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
Трансформація економіки країни супроводжується наявністю 

диференціації рівнів економічного розвитку регіонів, 

розбалансованою структурою їх господарства, порушенням єдиного 

економічного простору країни тощо. Вирішення даних проблем 

вимагає поглиблення процесів міжрегіональної інтеграції, 

укріплення міжрегіональних економічних зв’язків, територіального 

поділу праці, забезпечення ефективної спеціалізації економіки 

регіону. Регіон є економічною системою, відкритість якої 

проявляється через взаємодію з іншими регіонами, внаслідок 
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чого формуються міцні зв’язки у різних видах економічної 

діяльності та на різних територіальних рівнях. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Проблемами  формування міжрегіональних 

економічних зв’язків, дослідженню їх особливостей займались 

такі науковці як С. Бурбело [6], В. Євдокименко [3], І. Сторонян-

ська [1, 2], І. Яскал [3], О. Клімович [5], Н. Мікула [4], Попова І. А. 

[6], та інші. Проте, і досі залишаються дискусійними питання щодо 

структуризації міжрегіональних економічних зв’язків, особливостей 

їх формування, що вимагає проведення поглиблених досліджень 

в даному напрямі.  

Цілі статті: визначення структури міжрегіональних 

економічних зв’язків та особливостей їх формування в умовах 

сьогодення.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Деталізуючи 

міжрегіональні економічні зв’язки, їх структуру можна представити 

наступним чином (рис. 1). Розглядаючи міжрегіональні економічні 

зв’язки, які формуються між територіальними одиницями, слід 

використовувати системний підхід, згідно якого регіон є 

відкритою економічною системою, яка взаємодіє з іншими 

територіями та, яка має вхід у дану систему, що представлений 

різними видами ресурсів (фінансових, матеріальних, інформаційних, 

ін). Такі ресурси надходять у розпорядження територіальної 

економічної системи і залучаються у сферу обігу. На виході із 

системи трансформовані в процесі обміну ресурси можуть бути 

інтегровані в іншу територіальну систему та готовий продукт, 

який може споживатися суб’єктами господарювання інших 

територіальних систем.  

Вектор зовнішніх параметрів характеризує вплив зовнішнього 

середовища на формування міжрегіональних економічних зв’язків 

і є сукупністю впливів, які неможливо або економічно недоцільно 

змінити з боку територіальної економічної системи. До таких 

параметрів відносять ринкову ситуацію, податкову та кредитну 

політику держави тощо [7]. РЕГІ
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Рис.1. Структура міжрегіональних економічних зв’язків  

Примітка. Розроблено автором 

 

територіальний поділ праці (виробнича кооперація) 
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В свою чергу, регіони за рахунок формування різного роду 

зв’язків формують ланцюг створення вартості, який передбачає 

виробничу кооперацію підприємств в сфері виробництва, обміну, 

розподілу і споживання. Формування та зміцнення економічних 

зв’язків дозволить найефективніше розкрити і використати 

внутрішній потенціал територій, а також забезпечити їх інтеграцію в 

єдиний економічний простір країни. В противному випадку – їх 

ослаблення негативно вплине на переваги взаємодоповнення 

регіональної економіки і створить загрозу економічній безпеці 

країни. Слід зауважити, що міжрегіональні економічні зв’язки 

можуть формуватися як між, так і всередині окремих видів 

економічної діяльності, утворюючи таким чином горизонтальну 

та вертикальну модель таких зв’язків (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схематичне відображення горизонтальних та 

вертикальних міжрегіональних економічних зв’язків  

Примітка. Розроблено автором 
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При дослідженні міжрегіональних економічних зв’язків 
важливим постає питання визначення особливостей їх формування з 
точки зору обґрунтування об’єкта, предмета, завдань та принципів 
формування цих зв’язків. Особливості формування міжрегіональних 
економічних зв’язків наведено у табл. 1, які розглянемо з точки 
зору визначення їх складових: об’єкта, предмета, завдань та 
принципів. 

Таблиця 1 
Особливості формування міжрегіональних економічних зв’язків  

Складові Територіальні утворення (регіон) 
Міжрегіональні  

економічні зв’язки 

Об’єкт  

економічні процеси та явища, ресурси потокові процеси 
міжрегіональних економічних 
систем та їх об’єднання в 
єдиний технологічний ланцюг 
створення вартості 

Предмет  

просторове розміщення продуктивних 
сил (ресурсів, виробничих комплексів); 
здійснення економічних процесів та 
явищ у конкретному регіоні 

Дослідження спільних інтересів, 
цінностей та взаємовідносин 
(економічних зв’язків) окремих 
територій 

Завдання  

-  забезпечення сталого економічного 
зростання територій; 
-  забезпечення економічної безпеки 
регіону; 
-  ефективне використання ресурсного 
потенціалу регіону; 
-  забезпечення високого рівня життя 
населення території; 
-  формування збалансованої структури 
економіки регіону; 
-  ефективне використання 
конкурентних переваг регіону 
 

-  забезпечення координації 
потокових процесів у межах 
міжрегіональних економічних 
систем; 
-  формування стійких 
економічних зв’язків між 
окремими територіями; 
-  забезпечення територіального 
поділу праці, її спеціалізації та 
кооперації; 
-  зменшення регіональних 
асиметрій у рівнях розвитку 
міжрегіональних економічних 
систем;  
-  ефективна імплементація 
регіонів у єдиний економічний 
простір країни 

Принципи  

-  спеціалізації економіки території; 
-  раціонального природокористування; 
-  цілісності територіальної економічної 
системи; 
-  відкритості економіки території; 
-  рівноваги територіальної економічної 
системи; 
-  міжнародного поділу праці; 
-  мінімізації витрат 

-  територіального поділу праці; 
-  рівноправності та взаємної 
вигоди для територіальних 
утворень; 
-  збалансованого розвитку 
регіонів; 
-  інтеграції (взаємодії) різних 
видів економічної діяльності 
 

Примітка. Розроблено автором 
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Отож, якщо об’єктом дослідження регіонів є економічні 

процеси та явища, які проходять та виникають на конкретній 

території, то об’єктом міжрегіональних економічних зв’язків 

виступають потокові процеси міжрегіональних економічних систем, 

а також сам процес об’єднання потоків (ресурсів) в єдиний 

технологічний ланцюг створення вартості. В якості предмета 

вивчення міжрегіональних економічних зв’язків слугують 

дослідження спільних інтересів, цінностей та взаємовідносин 

(економічних зв’язків) окремих територій на предмет забезпечення 

територіального поділу праці та виробничої кооперації між 

підприємствами різних територій. Завдання формування 

міжрегіональних економічних зв’язків полягає у наступному: 

- забезпеченні координації потокових процесів у межах 
міжрегіональних економічних систем; 

- формуванні стійких економічних зв’язків між окремими 

територіями; 

- забезпеченні територіального поділу праці, її спеціалізації 
та кооперації; 

- зменшенні регіональних асиметрій у рівнях розвитку 

міжрегіональних економічних систем;  

- ефективній імплементація регіонів у єдиний економічний 

простір країни. 

В свою чергу, принципами формування міжрегіональних 

економічних зв’язків є: 

- територіальний поділ праці, який спрямований на 

забезпечення виробничої кооперації між суб’єктами господарю-

вання різних територій, спеціалізації та кооперації праці в 

межах замкнутого виробничого ланцюга; 

- рівноправність та взаємна вигода для територіальних 
утворень-учасників міжрегіональних економічних зв’язків, що 

передбачає партнерство у створенні ланцюга вартості та єдність 

у досягненні кінцевого позитивного результату (сталого 

економічного зростання територій); 

- збалансований розвиток регіонів, який спрямований на 
постійне удосконалення міжрегіональних економічних зв’язків 

шляхом створення оптимального співвідношення між потоками, які 

входять у міжрегіональну економічну системи та результатами на 

виході із цієї системи; 
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- інтеграція (взаємодія) різних видів економічної діяльності, 
що дозволяє сформувати вертикальні і горизонтальні міжрегіональні 

економічні зв’язки. 
Висновки. Отже, проведена структуризація міжрегіональних 

економічних зв’язків дозволить провести оцінку їх розвитку, та 
на цій основі – розробити механізм удосконалення формування. 
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Представлено, що в місцевостях, де кількість вільних робочих місць для 

працевлаштування за наймом обмежена, часто єдиним засобом гідної зайнятості є 

підприємництво та самозайнятість. Особливо це стосується сільських населених 
пунктів, моноструктурних міст. Зроблено висновок, що процес залучення 

безробітних громадян до підприємництва і самозайнятості охоплює компоненти 
організаційної системи, кожний наступний із яких є складнішим за попередній і 

наближає безробітного до практичної діяльності. 

Ключові слова: ефективність, управлінські рішення, зайнятість, державна 

політика. 

 

Zos-Kior M. 

REFERENCES FOR PROVIDING EFFICIENCY  
OF ADMINISTRATIVE DECISIONS  

IN THE IMPLEMENTATION OF MEASURES  
OF THE STATE POLICY OF EMPLOYMENT 

 
In this article it is substantiated that decision-making in public 

administration is a result of the activity of its subjects, aimed at solving certain 

problems of the state level at the present stage. It is suggested that they are 

associated with relevant managerial situations. It is determined that the given pace of 

social and economic processes is one of the most important factors in improving the 

system of management decisions, which, first of all, determines the requirements for 

the speed of their adoption and implementation. It is proved that the situational 

nature of the solutions indicates their established definition as the choice of one of 

the possible alternatives. It is the identification of such situations, their analysis, the 

definition of limitations and criteria for evaluating decisions, the formation and 

evaluation of alternative options for these decisions, as well as the choice of one of 

them is a classic process of making relevant decisions, including in the field of 

public administration in the field of employment. 

It is concluded that the effectiveness of making managerial decisions on the 

implementation of the state employment policy on the ground will be determined by 

the ability of the relevant regional departments to assess the general employment 

situation and choose the best alternative for improving the situation. 

It is submitted that the effectiveness of making managerial decisions on the 

implementation of the state employment policy on the ground will be determined by 

the ability of regional departments to assess the overall employment situation and 

choose the best alternative for improving the situation. Therefore, the decisive stage 

in the adoption of effective management decisions is a situational analysis of the 

employment status of the regions and the identification of the main causes of its 

formation.  

It is determined that today the problem of the employment of internally 

displaced persons is acute and needs effective solutions to the problem. Due to the 

forced displacement of people from uncontrolled territories into internally displaced 

persons, there were problems of social and psychological adaptation to new living 

conditions. Studies have shown that these problems apply to all sectors of the 
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population. However, the most psychological pressure is the economically active 

population, for which the adaptation in the modern competitive labor market is the 

determining factor in the creation of a successful career. 

The study suggests that in most cases internally displaced persons have a 

certain despair in the process of job search and adaptation in a new workplace. But 

because of the limited time, costs and tensions in local labor markets, internally 

displaced persons who have a sufficient level of qualification in certain spheres can 

not always get decent work. It is submitted that under such conditions they usually 

agree on worse working conditions and wages than before, creating a situation of 

forced downshifting. 

Consequently, in this article it is stated that in the conditions of uncertainty, 

some difficulties with finding a new place of residence and many other significant 

problems for internally displaced persons, it is the employment that causes the most 

negative psychological pressure. It is submitted that in order to increase the 

effectiveness of managerial decisions related to the implementation of the provisions 

of the national public employment policy, employment centers should concentrate their 

efforts on work with the self-determination of the unemployed internally displaced 

persons. It is proved that on the one hand it will enable to improve the situation with 

employment, and on the other – to use the existing potential of grant funding. 

It is submitted that in areas where the number of vacancies for hiring is 

limited, the only means of decent employment is entrepreneurship and self-

employment. This is especially true of rural settlements, mono-structural cities, 

which are typical of the Donbas region as a whole and Lugansk region in particular. 

It is concluded that the process of attracting unemployed citizens to entrepreneurship 

and self-employment covers the components of the organizational system, each of 

which is more complicated than the previous one and brings the unemployed closer 

to practical activity. 

Key words: efficiency, managerial decisions, employment, state policy. 
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 
 
В статье представлено обоснование направлений обеспечения 

эффективности принятия управленческих решений в реализации мер 

государственной политики занятости. Представлено, что в местностях, где 
количество свободных рабочих мест для трудоустройства по найму ограничена, 

часто единственным средством достойной занятости является предпринимательство 

и самозанятость. Особенно это касается сельских населенных пунктов, 

моноструктурных городов. Сделан вывод, что процесс привлечения безработных 

граждан к предпринимательству и самозанятости охватывает компоненты 
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организационной системы, каждый последующий из которых является сложнее 

предыдущего и приближает безработного в практической деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, управленческие решения, занятость, 

государственная политика. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Прийняття рішень у державному управлінні – це результат 

діяльності його суб’єктів, спрямованої на розв’язання певних 

проблем державного рівня, які, у свою чергу, асоціюються з 

відповідними управлінськими ситуаціями. На ситуаційний характер 

рішень вказує і їх усталене визначення як вибору однієї з 

альтернатив. Саме виявлення таких ситуацій, їх аналіз (діагнос-

тування), визначення обмежень та критеріїв для оцінки рішень, 

формування (виявлення) і оцінка альтернативних варіантів рішень, 

а також вибір одного з них є класичним процесом прийняття рішень. 

Звідси можна зробити висновок, що ефективність прийняття 

управлінських рішень щодо реалізації держаної політики зайнятості 

на місцях буде визначатися спроможністю регіональних відділів 

оцінювати загальну ситуацію зайнятості та обирати найкращу 

альтернативу поліпшення стану. Тому на даному етапі першочер-

говим завданням є ситуаційний аналіз стану зайнятості Луганської 

області та визначення головних причин її формування. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Державна активна політика зайнятості 

передбачає розроблення програм сприяння зайнятості. Ці програми 

можуть охоплювати як окремі категорії населення, передусім 

маргінальні групи: молодь, жінок, інвалідів, так і специфічні 

випадки загрози безробіття, зумовлені економічною або іншою 

ситуацією (демографічним, політичним, стихійним лихом тощо) 

[1; 7]. 

У розвинутих країнах більшість програм зайнятості 

стосується певних категорій населення, які потребують підтримки 

й допомоги. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості 

на територіальному рівні ураховують необхідність сприяння 

будь-яким формам розширення сфери прикладання праці, в 

тому числі створення нових робочих місць, забезпечення умов 

для розвитку підприємництва та працевлаштування незайнятого 
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населення і безробітних; забезпечення державних гарантій для 

окремих категорій населення; поліпшення системи професійної 

орієнтації, підготовки й перепідготовки кадрів; матеріальної 

підтримки безробітних та їхніх сімей; організації громадських 

робіт тощо. 

Зарубіжний досвід свідчить про різні підходи окремих 

країн щодо розподілу коштів на активні й пасивні заходи політики 

зайнятості. У таких країнах, як Франція, Німеччина, Англія 

переважають витрати на підтримування рівня доходів населення, а 

на активні заходи витрачається значно менше коштів. У Франції, 

наприклад, частка витрат на активні й пасивні заходи відповідно 

дорівнює 28,4 і 71,6%; в Англії – відповідно 29,1 і 70,9%; у 

Німеччині – 44,1 і 55,9% [2; 4; 6]. 

Протилежну картину щодо витрат на активні і пасивні 

заходи політики зайнятості населення спостерігаємо у Швеції та 

Італії, де відповідні співвідношення становлять 67,6 і 32,4% та 

51,6 і 48,4% [3; 5]. Стратегія зайнятості населення в Україні має 

пов’язуватися з подальшим розвитком і розширенням активних 

заходів для запобігання безробіттю, що має формувати відповідну 

державну політику. 

Цілі статті: обґрунтування напрямів забезпечення 

ефективності прийняття управлінських рішень в реалізації заходів 

державної політики зайнятості. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним  

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Нині гостро 

постає проблема, що стосується зайнятості внутрішньо переміщених 

осіб, і вона потребує ефективних шляхів вирішення. Але не 

менш складною є ситуація із зайнятістю осіб, які залишились на 

території Донецької та Луганської областей. Внаслідок бойових 

дій більшість виробництв та промислових підприємств в межах 

непідконтрольних областей припинили свою діяльність, створивши 

тим самим проблему безробіття.  

Донецька і Луганська області мали найбільший промисловий 

потенціал серед регіонів України. Металургія, машинобудування, 

хімічна, видобувна та обробна промисловість – галузі, що стали 

провідними в промисловому комплексі держави завдяки даному 

регіону. Після початку військових дій почалося зниження обсягів 

промислового виробництва. На підприємствах областей працювала 
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значна кількість висококваліфікованих працівників, незважаючи 

на застарілі технології та небезпечні й шкідливі умови праці. У 

2014 році втрата робочих місць для малих і середніх підприємств у 

Донецькій області становила 80–90%, для великих підприємств 

– більше, ніж 50%. 

Зупинка підприємств, що забезпечували мешканців східного 

регіону держави роботою, і тимчасова неконтрольованість 

підприємств призвели до збільшення кількості вимушено 

вивільнених працівників, відповідно дестабілізації ринку праці 

Луганської та Донецької областей, і ця проблема потребує негайного 

вирішення. За оперативною інформацією Державної служби 

статистики України, чисельність населення Донецької області у 

2014 році склала 4297 тис. осіб, у 2015 році – 4265 тис. осіб, у 

2016 році – 4244 тис. осіб. Чисельність населення Луганської 

області у 2014 році склала 2220 тис. осіб, у 2015 році – 2205,4 тис. 

осіб, у 2016 році – 2195 тис. осіб. Тобто в обох областях спостері-

гається лише незначне скорочення кількості населення. Чисель-

ність зайнятого населення Донецької області у 2014 році склала 

1752,4 тис. осіб, у 2015 році – 756,3 тис. осіб, у 2016 році – 748,4 

тис. осіб. Тобто, за три роки чисельність зайнятого населення 

скоротилась у 2,3 рази. Чисельність зайнятого населення 

Луганської області у 2014 році склала 877,6 тис. осіб, у 2015 

році – 306,3 тис. осіб, у 2016 році – 298,5 тис. осіб, тобто за три 

роки скоротилося у 2,9 рази. 

Значно зріс рівень безробіття. Рівень безробіття у Донецькій 

області у 2014 році становив 1,3%, у 2015 році – 2,6% та у 2016 

році – 2,2%. У Луганській області рівень безробіття у 2014 році 

склав 1,4%, у 2015 році – 2,8%, у 2016 – 2,4%. За 2014–2016 роки 

найбільший рівень безробіття в Україні спостерігався у Кірово-

градській (4,5%), Черкаській (4,2%) та Полтавській областях 

(4,2%), найменший – у місті Київ (0,7%), Одеській (1,3%) та 

Закарпатській (1,6%). 

Бойові дії спричинили відтік населення в інші регіони, у перш 

чергу – сусідні. У 2017 році найбільша кількість переселенців 

мешкала на підконтрольній території Донеччини (більше 532 

тис.) і Луганщини (майже 291 тис.), 196 тис. розмістились у 

Харківській області, 163 тис. – у місті Київ, 76 тис. – у 

Дніпропетровській області та 59 тис. – у Запорізькій області. 
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Найменше переселенців розміщено у Тернопільській (2512 осіб), 

Рівненській (3229), Закарпатській (3549) та Чернівецький (3556) 

областях. Внутрішньо переміщені особи певним чином вплинули 

на рівень зайнятості регіонів України, але дослідити безпо-

середній зв’язок неможливо, так як не всі переселенці офіційно 

працевлаштовані. 

Регіон, що був найбільш густонаселеним серед областей 

нашої держави, на даний момент потерпає від демографічної 

кризи, руйнувань житлових масивів та об’єктів інфраструктури, 

що є причиною поширення низки проблем у різних сферах та 

потребує уваги і негайних дієвих рішень від органів державної 

влади. Відповідні зрушення з сторони влади та міжнародного 

суспільства були зроблені для впорядкування ситуації через 

стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 

У 2017 році підтримка підприємництва, наприклад, у 

Луганській області здійснювалась відповідно до заходів 

Регіональної цільової програми «Залучення інвестицій, розвитку 

та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській 

області на 2016–2017 роки», аналогічних міських і районних 

програм, реалізації в області законів України: «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про адміністративні 

послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», інших нормативно-правових актів. На 

реалізацію заходів Програми фактично використано 49 млн грн, 

із них: з обласного бюджету – 48,8 млн грн, міських та районних 

бюджетів – 1,4 тис. грн, інших джерел – 219,4 тис. грн. Для 

спрощення започаткування бізнесу в Луганській області діють 

16 центрів надання адміністративних послуг, із них 12 районних 

та 4 міських. 

Для оперативного вирішення актуальних питань, які 

стосуються підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі 

лінії» для підприємців, утворені при виконавчих комітетах міських 

рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. Протягом 

звітного періоду на «гарячі лінії» від підприємців надійшло 175 

звернень, на які було надано роз’яснення. При Луганській обласній 

військово-цивільній адміністрації, районних військово-цивільних 

адміністраціях і органах місцевого самоврядування здійснюють 
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роботу регіональна та місцеві ради підприємців, координаційні 

ради з питань розвитку підприємництва і робочі групи з питань 

сприяння розвитку малого підприємництва. 

У рамках модернізації послуг служби зайнятості та орієнтації 

їх на європейський рівень в Сєвєродонецькому міському центрі 

зайнятості розпочав свою роботу Консалтинговий центр із 

забезпечення безоплатної підтримки підприємців. У Лисичанському 

міському та Кремінському районному центрах зайнятості 

функціонують студії підтримки та супроводу безробітних 

«Бізне$тарт», метою яких є надання знань та допомоги з 

інформування умов надання грантів, заповнення анкет та складання 

бізнес-планів. 

В рамках конкурсу «Програма малих грантів ПРООН: 

підтримка підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб 

та місцевого населення Донецької та Луганської областей» усього 

в Луганській області станом на 1 січня 2017 року на створення, 

відновлення або розширення бізнесу укладено 93 грантових угоди 

на загальну суму 11,95 млн грн. 

Міжнародна організація з міграції за підтримки Євросоюзу 

починала проект підтримки працевлаштування переселенців. 

Організація надає гранти на створення і розвиток власного бізнесу 

для підприємців-початківців. У лютому-березні 2017 року почав 

старт великий проект для учасників АТО, жителів Донецької і 

Луганської областей. В рамках проекту заплановано тренінги, 

індивідуальні консультації, захист бізнес-планів та надання грантів 

на закупівлю обладнання. Сума гранту для самозайнятості складе 

650 євро, мікропідприємництва ‒ 2150 євро, профорієнтаційного 

навчання ‒ до 400 євро. 

За інформацією органів місцевого самоврядування та 

райдержадміністрацій у І кварталі 2017 року в області за рахунок 

малого та середнього підприємництва створено 743 нових робочих 

місця. 

Проте ці заходи не набирають необхідного темпу через 

наявність прихованих причин зниження господарської активності 

населення загалом і внутрішньопереселених осіб (ВПО) зокрема. 

Внаслідок вимушеного переміщення населення з 

непідконтрольних територій у внутрішньо переміщених осіб 

з’явилися проблеми соціальної та психологічної адаптації до 
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нових умов проживання. Ці проблеми стосуються всіх верств 

населення – як школярів та студентів, у яких значно порушився 

нормальний ритм навчального процесу, так і пенсіонерів, які 

відчувають себе незахищеними у новому середовищі, а також 

зайнятого населення. Найбільшого психологічного тиску зазнає 

економічно активне населення, для якого визначальним фактором 

у створенні успішної кар’єри є адаптація на ринку праці. 

Згідно досліджень Донецької служби зайнятості, 75% 

ВПО знаходяться у стані постійної тривоги, яка спровокована 

масштабними змінами у їхньому житті; 15% ВПО перебувають 

у стадії «адаптації», тобто відбувається пристосування до 

нового соціуму, місця проживання, нової роботи та посади, що 

може призвести до значного психоемоційного навантаження. 

10% населення увійшли в категорію, яку можна назвати «станом 

виснаження», тобто спостерігається розчарування, апатія, 

невпевненість у своїх силах, що у крайньому разі може потребувати 

втручання психолога. 

Також, за дослідженнями компанії «TNS-Україна» та 

громадської ініціативи «Відновлення Донбасу», у 8 регіонах 

України (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, 

Львівська та Луганська області і м. Київ) 25% ВПО потребують 

психологічної допомоги, з яких кожен шостий заявив, що така 

допомога потрібна і його дитині. Найбільша частина респондентів 

з досліджуваних регіонів, яким необхідна психологічна допомога, 

знаходяться у Харківській (36%) та Луганській (32%) областях. 

В більшості випадків у внутрішньо переміщених осіб 

з’являється відчай у процесі пошуку роботи та адаптації на 

новому робочому місці, адже основна частина ВПО – це особи, 

що мають вищу освіту та роки кар’єрного досвіду. За даними 

Державної служби зайнятості, розподіл ВПО за освітою суттєво 

відрізняється від освітнього рівня загальної кількості безробітних. 

Особи з вищою освітою серед ВПО становлять понад 70%, із 

професійно-технічною – 19%, із початковою та середньою – 11%, у 

той час як серед числа усіх безробітних частка осіб з вищою 

освітою становить менше 45%, із професійно-технічною – 35%, 

із середньою – 20%. Але через обмеженість у часі, коштах та 

напругу на локальних ринках праці внутрішньо переміщені особи, 

що мають достатній рівень кваліфікації у певних сферах, не завжди 
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можуть отримати гідну роботу. За таких умов вони зазвичай 

погоджуються на гірші умови праці та заробітну плату, аніж 

були до цього, створюючи ситуацію вимушеного дауншифтингу. 

Отже, за умов невизначеності, складності з пошуком 

нового місця проживання та безлічі інших суттєвих проблем 

внутрішньо переміщеним особам найбільше завдає негативного 

психологічного тиску саме працевлаштування. Тому для 

підвищення ефективності управлінських рішень, пов’язаних із 

реалізацією положень державної політики із зайнятості населення 

центри зайнятості повинні сконцентрувати зусилля на роботі із 

самовизначеністю безробітних внутрішньопереселених осіб. Це з 

одного боку дасть можливість поліпшити ситуацію із зайнятістю 

та використати наявний потенціал грантового фінансування. 

Висновки. За умов невизначеності, складності з пошуком 

нового місця проживання та безлічі інших суттєвих проблем 

ВПО найбільше завдає негативного психологічного тиску саме 

працевлаштування. Тому для підвищення ефективності 

управлінських рішень, пов’язаних із реалізацією положень 

державної політики із зайнятості населення центри зайнятості 

повинні сконцентрувати зусилля на роботі із самовизначеністю 

безробітних ВПО. Це з одного боку дасть можливість поліпшити 

ситуацію із зайнятістю і використати наявний потенціал грантового 

фінансування. 

В місцевостях, де кількість вільних робочих місць для 

працевлаштування за наймом обмежена, часто єдиним засобом 

гідної зайнятості є підприємництво та самозайнятість. Особливо 

це стосується сільських населених пунктів, моноструктурних міст, 

що притаманно регіону Донбас в цілому та Луганській області 

зокрема. Процес залучення безробітних громадян до підприєм-

ництва і самозайнятості охоплює компоненти організаційної 

системи, кожний наступний із яких є складнішим за попередній 

і наближає безробітного до практичної діяльності. 
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У статті проведено дослідження сутнісної характеристики конкуренто-

спроможності ресурсного потенціалу підприємства. Розглянуто економічну 

сутність поняття «ресурсний потенціал». Виділено два підходи до змісту 

поняття «ресурсний потенціал»: комплексний і системний. Досліджено сутність 

поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємства». Виокремлено 

три підходи до розгляду його змісту: ринковий, адаптивний, порівняльний. 
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Kovalska L., Auchimik O. 

UTILIZED CHARACTERISTICS  
OF COMPETITIVENESS  

OF RESOURCE POTENTIAL OF ENTERPRISE 
 

The article studies the essential characteristic of the competitiveness of the 

resource potential of the enterprise. The economic essence of the concept of «resource 

potential» is considered. There are two approaches to the content of the concept of 

«resource potential»: integrated and systemic. The essence of the concept of 

«competitiveness of the enterprise» is investigated. There are three approaches to the 

consideration of its content: market, adaptive, comparative. The author’s vision of the 

content of the concept «competitiveness of the resource potential of the enterprise» 

is given. 

Key words: resources, potential, competitiveness, enterprise, approaches, 

characteristics. 

 

Ковальская Л. Л., Аухимик А. В. 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье проведено исследование сущностной характеристики конкуренто-

способности ресурсного потенциала предприятия. Рассмотрена экономическая 

сущность понятия «ресурсный потенциал». Выделены два подхода к содержанию 

понятия «ресурсный потенциал»: комплексный и системный. Исследована 

сущность понятия «конкурентоспособность потенциала предприятия». Выделены 

три подхода к рассмотрению его содержания: рыночный, адаптивный, сравни-

тельный. Приведено авторское видение содержания понятия «конкуренто-

способность ресурсного потенциала предприятия». 

Ключевые слова: ресурсы, потенциал, конкурентоспособность, предприятие, 

подходы, характеристика. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими і практичними завданнями. В складних, 

мінливих ринкових умовах підприємствам стає все важче 

продуктивно управляти обмеженими ресурсами. В процесі еволюції 

конкуренти намагаються використовувати все сучасніші підходи 

щодо підвищення дієвості та ефективності використання  ресурсів 

підприємства. Вміле використання ресурсів дає змогу забезпечити 

досягнення довгострокових цілей підприємства та його стабільного 

розвитку Трансформаційні зміни, що відбуваються у ринковому 

середовищі актуалізують питання пошуку шляхів ефективного 
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використання ресурсів, потенційних можливостей забезпечення 

розвитку у поточному та перспективному періодах, що потребує 

формування та нарощення конкурентних переваг. Все це актуалізує 

питання щодо удосконалення понятійного апарату конкуренто-

спроможності ресурсного потенціалу підприємства.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Питаннями, що стосуються дослідження 

конкурентоспроможності використовуваних ресурсів займалися 

безліч науковців. Зокрема проблеми підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу підприємства розглядали: 

Ковальська Л. Л. [1], Алексєєв С. В. [9], Багацька Н. М., Хачат-

рян В. В. [2], Гриньова В. М. [4], Махова М. Н. [13], Касьянова Н. В. 

[5], Лапін Є. В. [14], Невроцький Н. О. [7] та ін., а проблеми 

забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства 

досліджували такі вчені як: Севастьянов Р. В. [14], А. Е. Воронко-

ва  [15], Салавеліс Д. Є. [16], Сачинська Л. В. [19], Гончарук П. А. 

[20] та ін. Однак, незважаючи на значні напрацювання в цій 

сфері, і досі залишаються невирішеними і дискусійними питання 

щодо єдиного змісту поняття «конкурентоспроможність ресурсного 

потенціалу підприємства», не сформована єдина комплексна 

методика її аналізу та оцінки.  

Цілі статті: з’ясування сутнісної характеристики конкуренто-

спроможності ресурсного потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з  повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ефективне 

функціонування та розвиток підприємства напряму залежить від 

конкурентоспроможності та раціонального використання його 

ресурсного потенціалу (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема дослідження поняття «конкурентоспромож-

ність ресурсного потенціалу підприємства»  
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На даний час у вітчизняній та зарубіжній літературі досі немає 

чіткого визначення поняття «ресурсний потенціал підприємства», 

що є однією з причин різноманіття направлень і методологічних 

концепцій у сучасних наукових дослідженнях. Саме цим і виникла 

необхідність розкриття змісту цієї категорії на основі критичного 

аналізу теоретичних поглядів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Сучасні наукові підходи до визначення змісту поняття 

«ресурсний потенціал підприємства» 
Автор, джерело Визначення поняття 

1 2 

1 підхід: комплексний 

Багацька Н. М., 

Хачатрян В. В.  

[2] 

сукупність ресурсів, якими володіє підприємство, а також 

спроможність працівників і менеджерів застосовувати ресурси 

для виробництва товарів (послуг) та отримання максимального 

прибутку 

Бугай В. З., 

Горбунова А. В., 

Клюєва Ю. В.  

[3] 

поєднання ресурсних можливостей, управлінських здібностей і 

вмотивованості підприємця, а також готовності персоналу до 

здійснення у відповідь на зовнішні виклики організаційних змін, 

спрямованих на формування і посилення конкурентних переваг 

підприємства, реалізація яких сприяє зміцненню його ринкових 

позицій, кількісному і якісному зростанню 

Гриньова В. М., 

Салун М. М.  

[4] 

систематизована сукупність наявних ресурсів (матеріально-

технічних, трудових, фінансових, інформаційних), взаємо-

пов'язаних, взаємозалежних і поданих у певних кількісних 

пропорціях, використання яких дозволяє досягти запланованих 

показників економічного розвитку підприємства 

Касьянова Н. В., 

Солоха Д. В., 

Морева В. В.,  

Бєлякова О. В., 

Балакай О. Б. [5] 

сукупність доступних ресурсів (трудових, матеріальних, 

нематеріальних, фінансових тощо), та здатність його 

співпрацівників й менеджерів до використання ресурсів з метою 

створення товарів та послуг й отримання прибутку, достатнього 

для продовження діяльності 

Маршук Л. М.  

[6] 

можливості підприємства щодо використання наявних ресурсів, 

які не лише використовуються, але є у зовнішньому середовищі, а 

також тих, які можуть з’явитись у майбутньому для максимального 

задоволення потреб споживачів та отримання прибутку 

Невроцький Н. О. 

[7] 

сукупність ресурсів, що забезпечують неперервну та ефективну 

діяльність господарюючого суб’єкта. Тобто, ресурсний потенціал 

підприємства являє собою сукупність наявних видів ресурсів, 

пов'язаних між собою, використання яких сприяє досягнення 

стійкого розвитку підприємства 
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продовж. табл. 1 
1 2 

Шаманська О. І.  

[8] 

з одного боку, специфічна економічна категорія, що є наслідком 

взаємодії всіх ресурсів підприємства, не лише наявних, а й 

прихованих, а з іншого – економічна основа підприємства, що 

характеризується системою показників, які відображають не 

тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, які можуть бути 

використані за визначених умов 

2 підхід: системний 

Алексєєв С. Б.  

[9] 

система взаємопов’язаних різних видів ресурсів, які є у 

розпорядженні підприємства або можуть бути залучені до його 

господарської діяльності для максимального задоволення потреб 

споживачів та підвищення його конкурентоспроможності на ринку 

Горбоконь В. Ю. 

[10] 

система наявних у підприємства ресурсів та тих, які воно здатне 

мобілізувати за потреби та використати для ведення ефективної 

діяльності 

Гончар М. В.  

[11] 

система, причому складна і динамічна, оскільки саме 

взаємозв'язки між окремими складовими потенціалу здійснюють 

безпосередній вплив на його елементи, модифікуючи вихідні 

властивості і закономірності їх функціонування, сприяючи тим 

самим переходу потенціалу у новий якісний стан як єдиного 

цілого, тобто системи вищого порядку 

Дем’яненко Т. І. 

[12] 

деякий запас міцності, стабільності, наявні та потенційні, 

раціонально використовувані ресурси підприємства (як 

матеріальні, так і нематеріальні), які згодом можна мобілізувати, 

привести у дію з метою досягнення цілей та завдань підприємства, 

а також протистояти негативним, швидко змінюваним умовам 

зовнішнього середовища 

Махова М. Н., 

Рижкова Т. В. 

[13] 

система всіх елементів потенціалу підприємства, включаючи 

наявні і можливі, а також економічні та політичні умови, що 

склалися на ринку товарів та послуг, що сформована під впливом 

внутрішніх і зовнішніх факторів, забезпечує ефективне 

використання ресурсів, стійкий стратегічний розвиток 

підприємства, його конкурентоспроможності на ринку 

Авторське 

визначення 

сукупність ресурсів, які в процесі вмілого управління та 

організації їх ефективної взаємодії утворюють систему, яка 

ефективно функціонує 

Примітка. Складено на основі даних джерел: [2–13] 

 

Аналіз літературних джерел дозволив виділити два підходи 

до змісту поняття «ресурсний потенціал»: комплексний і системний. 

Представниками комплексного підходу є: Багацька Н. М. 

та Хачатрян В. В., які під ресурсним потенціалом розуміють 

сукупність ресурсів підприємства і вміння працівників їх ефективно 
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застосовувати [2]; Бугай В. З., Горбунова А. В. та Клюєва Ю. В., 

які запевняють, що ресурсний потенціал визначається не лише 

як кількість і якість ресурсів, а також їх співвідношенням та 

здатністю вирішувати проблеми та досягати поставлені завдання 

[3]; Гриньова В. М. та Салун М. М., які характеризують ресурсний 

потенціал підприємства як сукупність взаємопов’язаних та взаємо-

залежних ресурсів, що покликані досягати запланованих показників 

економічного розвитку [4]; Касьянова Н. В., Солоха Д. В., 

Морева В. В., Бєлякова О. В., Балакай О. Б., які запевняють, що 

ресурсний потенціал підприємства має цільових характер, розг-

лядають проблему відтворення і перспективу розвитку підприєм-

ства [5]; Маршук Л. М., яка згруповує два види ресурсів, ті, які вже є 

та ті, які будуть виникати в майбутньому [6]; Невроцький Н. О., 

який запевняє, що ресурсний потенціал підприємства – це лише 

сукупність ресурсів, які забезпечують його ефективне функціону-

вання і сприяють розвитку [7]; Шаманська О. І., яка ресурсний 

потенціал підприємства розглядає з двох позицій. Перша як 

економічна категорія, яка виникла на основі взаємодії усіх 

ресурсів, а друга як основа, що є підґрунтям для ефективного 

розвитку [8]. Таким чином, за комплексним підходом ресурсний 

потенціал розглядається як сукупність різноманітних ресурсів, 

які знаходяться в розпорядженні підприємства. 

В рамках системного підходу ресурсний потенціал 

підприємства розглядали такі науковці як: Алексєєв С. Б., який 

розглядає ресурсний потенціал як систему, що складається з 

різних видів ресурсів підприємства, які забезпечують місію та 

мету підприємництва [9]; Горбоконь В. Ю., який наголошує, що 

ресурсний потенціал є системою не лише наявних на підприємстві 

ресурсів, а й тих, які воно здатне мобілізувати за потреби [10]; 

Гончар М. В., який зазначає, що ресурсний потенціал являється 

складною і динамічною системою, що в процесі впливу 

модифікується у новий якісний стан [11]; Дем’яненко Т. І., який 

дане поняття розуміє як багатоаспектне та акцентує увагу на їх 

здатності досягати цілей і завдань підприємства та адаптуватися 

за умов ринку [12]. Відтак, системний підхід являє собою не лише 

наявність явних та неявних ресурсів, а їх взаємозв’язок в якості 

системи, що покликана забезпечувати досягнення поставлених 

цілей. 
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Як бачимо, кожен із авторів розглядав ресурсний потенціал 
або з позиції комплексного, або з позиції системного підходів, 
що не дозволяє цілісно підійти до дефініції поняття «ресурсний 
потенціал підприємства». Пропонуємо розглядати ресурсний 
потенціал підприємства як сукупність ресурсів, які в процесі 
вмілого управління і організації їх ефективної взаємодії утворюють 
систему, яка ефективно функціонує.  

Розглянемо основні підходи до характеристики поняття 
«конкурентоспроможність потенціалу підприємства» в табл. 2. 

Таблиця 2 
Підходи до визначення поняття  

«конкурентоспроможність потенціалу підприємства» 
Автор, джерело Визначення поняття 

1 2 

Ринковий  

Севастьянов Р. В. 
[14]  

можна розглядати в контексті здатності компанії розробляти, 
виготовляти, збувати й обслуговувати в конкретних сегментах 
ринку конкурентні вироби 

Воронкова А. Е. 
[15]  
 

сукупність виробничо-фінансових, інтелектуальних і трудових 
можливостей підприємства, які забезпечують йому конкурентні 
переваги на ринку 

Адаптивний 

Салавеліс Д. Є. 
[16]  

властивість, що характеризується здатністю потенціалу 
підприємства входити до складу структурних утворень, швидко 
реагуючи на зміну в структурі; брати до уваги тенденції до зміни; 
відновлювати економічну систему 

Карачина Н. П., 
Перцата Л. І.  
[17] 

відкрита багатоелементна, ієрархічна та динамічна система, яка 
включає в себе можливості, компетенцію, інноваційність та 
ресурси 

Машлій Г. Б.,  
Черниш О. В.  
[18]  

здатність економічної системи забезпечувати соціально-
економічну оптимальність при дії різноманітних чинників впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища 

Порівняльний 

Сачинська Л. В. 
[19]  
 

можна визначити як комплексну порівняльну характеристику 
потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів 
якості використання ресурсів  та  організації  взаємозв’язків  між  
ними  

 визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний 
проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств-
аналогів 

Гончарук П. А.  
[20]  

комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь 
переваги за сукупністю показників оцінки можливостей 
підприємства на ринку відносно аналогічних показників інших 
підприємств 
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продовж. табл. 2 
1 2 

Салавеліс Д. Є.  

[21] 

економічна категорія, яка надає порівняльну характеристику та 

відображає рівень переваги результативних показників оцінки 

стану системи його ресурсів і можливостей відносно аналогічних 

показників конкурентних підприємств на ринку 

Авторське 

визначення 

здатність підприємства відповідати вимогам ринку, швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середовища та в порівнянні з 

аналогічними підприємствами мати відносні переваги 

Примітка. Складено на основі даних джерел: [14–21] 
 

Аналіз літературних джерел дозволив виділити три підходи 

до визначення поняття «конкурентоспроможність потенціалу 

підприємства»: ринковий, адаптивний та порівняльний. 

Ринкового підходу дотримуються: Севастьянов Р. В., який 

запевняє, що конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

– це його здатність виробляти товари, які задовольняють ринок 

[14]; Воронкова А. Е. стверджує, що конкурентні переваги на 

ринку потенціалу підприємства забезпечує виробничо-фінансові, 

інтелектуальні та трудові можливості підприємства [15].  

До адаптивного підходу належать: Салавеліс Д. Є, який 

розглядає конкурентоспроможність потенціалу підприємства як 

його здатність входити до складу структурних утворень, швидко 

реагуючи на зміну в структурі та враховувати тенденції до зміни 

[16]; Карачина Н. П. та Перцата Л. І. головну увагу звертають на 

можливість системи отримувати конкурентні переваги в умовах 

мінливого зовнішнього середовища [17]; Машлій Г. Б. та 

Черниш О. В. визначають її як здатність економічної системи 

забезпечувати соціально-економічну оптимальність при зміні 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища [18].  

Представниками порівняльного підходу є: Сачинська Л. В, 

що визначає конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

як комплексну порівняльну характеристику, що за сукупністю 

індикаторів повинна переважати над сукупністю індикаторів 

фірми-аналога [19]; Гончарук П. А. розглядає дане поняття як 

комплексну порівняльну характеристику, що показує ступінь 

переваги сукупності показників можливостей підприємства над 

показниками конкурентних фірм [20], а науковець Салавеліс Д. Є. 

стверджує, що дана дефініція означає економічну категорію, яка 
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надає порівняльну характеристику, що визначає рівень переваги 

в порівнянні з конкурентами результативних показників оцінки 

стану системи його ресурсів і можливостей [21]. 

Виходячи із даних підходів, можемо визначити конкуренто-

спроможність потенціалу підприємства як здатність підприємства 

відповідати вимогам ринку, швидко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища та в порівнянні з аналогічними підприємствами мати 

відносні переваги. 

Висновки. Визначившись зі змістом понять «ресурсний 

потенціал підприємства» та «конкурентоспроможність потенціалу 

підприємства», представимо авторське бачення сутнісної харак-

теристики конкурентоспроможності ресурсного потенціалу 

підприємства як здатність ресурсів, які утворюють систему в 

процесі вмілого управління та організації їх ефективної взаємодії, 

відповідати вимогам ринку, швидко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища та в порівнянні з аналогічними підприємствами мати 

відносні переваги. 

Дослідження змістового наповнення поняття «конкуренто-

спроможність ресурсного потенціалу підприємства» дозволить 

його структурувати та провести комплексний аналіз та оцінку. 
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ОЦІНКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
У статті здійснено аналіз ефективності складових системи менеджменту 

(планування, організація, мотивація, контроль та координація) та на основі цього 
оцінено ефективність системи менеджменту на досліджуваному підприємстві. 
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Koretskyа N., Yefimchuk A. 

EVALUATION OF THE SYSTEM  
OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

 
The condition of effective activity of any enterprise is its ability and ability 

to adapt to the external environment, which, in turn, depends on the efficiency of the 
management system. Therefore, in order to ensure and increase the efficiency of the 
management system, the task of its analysis and evaluation, which will contribute to 
the achievement of the planned result of the enterprise, appears. 

An analysis of the effectiveness of the components of the management 
system at the enterprise will be carried out by an expert evaluation method, the 
essence of which is that for each component of management, 5 criteria for analysis 
are allocated. The expert group (2 employees of the enterprise (anonymously), 1 
author of the study) puts for each group of 5 criterion points (5 – ver y low level, 10 
– low, 15 – a verage, 20 – high). 

The results of the calculation (for clarity) will flow graphically in the form 
of 5 vectors (P; O; M; K; Ko) on the unit coordinate system – in the form of a 
«pentagon» – PIMCCO (planning – or ganization – motivation – control – coordination). 
The figure shows the actual state of the level of the management system at the 
enterprise in the form of a pentagon in comparison with the standard (unit). The 
graphical approach will clearly demonstrate the results of the assessment and 
identify the deviations for each component of the management system. 

It has been established that continuous improvement of the planning and 
forecasting system is carried out in the enterprise in most areas. It is necessary to 
maintain the dynamics of improvements and eliminate weaknesses using the latest 
planning approaches. It is determined that in general, for effective functioning of the 
enterprise, the director, heads of all departments and units of the enterprise must 
constantly make effective proposals for the improvement of processes belonging to 
the organizational component of the management system. It is determined that the 
motivation in the management system in the enterprise is based on the system of 
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integrated assessment of the effectiveness of labor activity, which in itself is the 
motive for effective work; a system of remuneration that provides reproductive and 
stimulating functions; has a high dynamism, since changing the motives of activities 
under the influence of various factors leads to the formation of strategies and tools 
managers to change its incentive system. The control at the enterprise is aimed at 
elimination of errors detected during the control and strengthening of success at the 
enterprise. Coordination at the enterprise allows you to clearly divide the work 
between the divisions and, at the same time, unite and target the efforts of all 
employees to achieve the main goal – to ensure profitable activity of the enterprise. 

The PIKKKO pentagon has been formed, which reflects the level of 
efficiency of the management system in the enterprise, which has such components 
of management systems as organization (0.83), control (0.85) and coordination 
(0.85). And such a component of the management system as planning (0.78) and 
motivation (0.75) is characterized by the level of efficiency of the management system 
above the average. Consequently, the management of the investigated enterprise 
must pay particular attention to the planning and coordination processes, but also for 
the other three subsystems, it is also necessary to eliminate the disadvantages 
(weaknesses) to bring the shape of the pentagon to the reference (single) form. 

It has been established that the effectiveness of the management system 
depends on the unity, interaction and mutual influence of its subsystems (planning, 
organization, motivation, control and coordination). 

Key words: system of management, efficiency, planning, motivation, organization, 
control, coordination, enterprise. 

 
Корецкая Н. И., Ефимчук А. С. 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье проведен анализ эффективности составляющих системы 

менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль и координация) 
и на основе этого оценена эффективность системы менеджмента на предприятии. 

Ключевые слова: система менеджмента, эффективность, планирование, 
мотивация, организация, контроль, координация, предприятие. 

 
Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

з важливими науковими і практичними завданнями. 
Ефективність функціонування системи менеджменту є однією з 
основних цілей управлінської діяльності підприємства на сучасному 
етапі. Саме успішна організація і взаємодія усіх складових системи 
управління є головним індикатором вдалого і результативного 
менеджменту.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Досліджуваній темі присвячено багато 
наукових і навчально-методичних  видань. Так, тематику системи 
менеджменту вивчали І.Левицька, О.Мних, В.Кнорринг, О.Сокол, 
М.Хаммер, О.Єфімова, О.Моргулець, О.Виханский. Також вагомий 
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вклад у вивчення системного підходу до управління здійснили 
В.Королев, Н.Стариков, Е.Коротков, Л.Шморгун, Л.Федулова, 
К.Панова та ін. Однак, віддаючи належну вагу дослідженням вчених, 
зауважимо, що певні аспекти потребують подальшого дослідження.  

Цілі статті: здійснення оцінки ефективності системи 
менеджменту на досліджуваному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Умовою 
ефективної діяльності будь-якого підприємства є його спромог-
ність та вміння адаптуватися до зовнішнього середовища, що, в 
свою чергу, залежить від ефективності системи менеджменту. 
Тому для забезпечення і підвищення ефективності системи 
менеджменту постає завдання її аналізу та оцінки, що сприятиме 
досягненню запланованого результату діяльності підприємства.  

Оцінку ефективності системи менеджменту підприємства 
пропонуємо здійснювати за напрямами, представленими на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Методика оцінки ефективності системи менеджменту 

на підприємстві 
Примітка. Сформовано на основі даних джерела: [23, с. 40] 
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Аналіз ефективності складових системи менеджменту на 

підприємстві здійснимо методом експертної оцінки, суть якого 

полягає в тому, що за кожною складовою менеджменту 

виділяється 5 критеріїв для аналізу. Експертна група (2 

працівника підприємства (анонімно), 1 автор дослідження) 

виставляє за кожною групою з 5-ти критеріїв бали (5 – дуже 

низький рівень; 10 – низький; 15 – середній; 20 – високий).  

Оцінка ефективності складових системи менеджменту на 

підприємстві кожним експертом визначатиметься за формулою 

[23, с. 40]:  
 

1
100

1

)( 




п

і

і

підсистеми

Хекспертуменеджмент

а

Е ,              (1) 

де іа – бал і-го критерію складової системи менеджменту 

підприємства; 

п  – кількість критеріїв аналізу (5). 

 

Загальна бальна оцінка визначається за формулою: 
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Крім того, даний методичний підхід передбачає визначення 

інтегрального показника: 
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Згідно отриманого значення інтегрального показника  

визначимо рівень ефективності системи менеджменту: 

- 2,00  системи

уменеджментЕ  – дуже низький рівень; 

- 4,0201,0  системи

уменеджментЕ  – низький рівень; 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

120 

- 6,0401,0  системи

уменеджментЕ  – середній рівень; 

- 8,0601,0  системи

уменеджментЕ  – рівень вище середнього; 

- 1801,0  системи

уменеджментЕ  – високий рівень. 

Результати розрахунку подадуться графічно у вигляді 5-ти 

векторів (П; О; М; К; Ко) на одиничній системі координат – у 

вигляді «п’ятикутника» – ПОМККо (планування – організація – 
мотивація – контроль – координація) і буде зображено фактичний 

стан рівня ефективності системи менеджменту на підприємстві у 
порівнянні з еталоном (одиничним). Графічний підхід дозволить 

наглядно продемонструвати результати оцінки і виявити 
відхилення за кожною складовою системи менеджменту. 

Оцінку ефективності системи менеджменту проведемо на 
прикладі підприємства «А». 

Аналіз ефективності планування 
Основною ціллю системи менеджменту підприємства є 

забезпечення прибутковості його діяльності шляхом раціональної 
організації технологічного процесу, включаючи управління 

виробництвом і розвитком техніко-технологічної бази, а також 
ефективного використання кадрів при одночасному підвищенні 

їх кваліфікації та активності. 
Безперечно, постійні зміни у зовнішньому та внутрішньо-

му середовищах призводять до коригування і перегляду цілей на 

підприємстві, змінюються на різних стадіях його життєвого циклу. 
Стратегічне завдання менеджменту підприємства – 

організація виробництва продукції з урахуванням попиту 
споживачів на основі наявних матеріальних, фінансових і 

трудових ресурсів, забезпечення рентабельності підприємства, 
його стабільного становища на ринку. Зі збільшенням масштабів 

виробництва завдання постійно ускладнюються, що вимагає 
здійснення планування додаткових обсягів матеріальних, 

фінансових, трудових та інших ресурсів. Тому оцінка процесу 
формування цілей та стратегічних завдань (1-й критерій аналізу) 

є важливою при аналізі складової планування. 
Збір і аналіз інформації (2-й та 3-й критерії оцінки) – 

відправна точка маркетингових досліджень на підприємстві.  
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Планування щодо збору і аналізу інформації про клієнтів 

та ринок на підприємстві побудована таким чином, що забезпечує 

комплексний і системний характер. Проте, при плануванні 

діяльності керівництву необхідно більше уваги приділяти не лише 

внутрішнім можливостям, а й детально вивчати діяльність 

конкурентів та еталонних підприємств на ринку.  

Бізнес-планування на підприємстві (4-й критерій аналізу)  

складає основу прогнозування майбутньої його діяльності. На 

підприємстві вчасно проводиться оптимізація бізнес-процесів, що 

дозволяє: знизити тимчасові витрати, операційні витрати, 

прискорити прийняття рішень, підвищити якість обслуговування 

клієнтів, керованість підприємства, його конкурентоспроможність 

і стійкість. Бізнес-процеси постійно аналізуються менеджерами, а 

внесення змін у склад і послідовність дій, технологій і 

виконавчих механізмів, виконавців дій в разі необхідності 

здійснюється шляхом внесення змін в планування в цілому. 

Планування ресурсів передбачає визначення, які ресурси та 

у якій кількості будуть використані в діяльності підприємства. На 

підприємстві планування ресурсів (5-й критерій аналізу) 

здійснюється в наступній послідовності: 1) загальна оцінка потреби 

у всіх ресурсах та їх розподіл у часі; 2) формування таблиці потреб 

у ресурсах; 3) визначення кількості необхідних для виконання усіх 

робіт ресурсів згідно з календарними термінами; 4) формування 

таблиці наявних ресурсів; 5) зіставлення потреби і наявності 

ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків; 6) визначення 

постачальників ресурсів та формування графіків постачання; 7) 

перепланування календарного плану згідно змін; 8) побудова 

нових (за потреби) ресурсних планів. 

Отже, на підприємстві процес планування ресурсів відповідає 

концепції, орієнтованій на потреби споживачів, і враховує як 

основні, так і допоміжні ресурси. Однак, менеджерам необхідно 

здійснювати оптимізацію сумарних графіків потреби в ресурсах 

та враховувати вплив факторів на забезпеченість діяльності 

підприємства ресурсами. 

Аналіз ефективності планування представлено в табл. 1. 
Організація є важливою складовою системи менеджменту. І 

організаційна структура управління займає одне з ключових місць. 
Так, на підприємстві застосовується лінійно-функціональний тип 
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організаційної структури: кожен керівник забезпечує керівництво 
підрозділами за певними видами діяльності. Отже, організаційна 
структура підприємства сформована так, щоб працівники могли 
найбільш ефективно домогтися поставленої перед ними мети.  

Таблиця 1 
Аналіз ефективності планування  

в системі менеджменту на підприємстві  
Найменування критерію  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

Загальна  
бальна 

оцінка 

Формування цілей та стратегічних задач 20 15 20 

Збір та аналіз інформації про клієнтів та 
ринок 

15 15 20 

Збір та аналіз інформації про 
конкурентів та еталонні підприємства 

15 10 15 

Деталізація бізнес-процесів 15 15 20 

Планування ресурсів 15 10 15 

 0,8 0,65 0,9 0,78 

Примітка. Сформовано авторами 
 

Аналіз ефективності організації  
На підприємстві розподілено функціональні обов’язки, 

повноваження і встановлено зони відповідальності. Проте, існують 
помилки у діяльності та прийнятті ними ефективних управлінських 
рішень. І з метою зменшення (усунення) цих помилок слід проводити 
тренінги щодо покращення кваліфікованості працівників підрозділів 
підприємства. 

Підприємство є самонавчальною організацією, оскільки 
менеджери постійно відстежують цінний досвід з власної роботи, 
діяльності інших підприємств, здійснюють оцінку ринкових змін 
у цілому, використовуючи це для постійного вдосконалення за 
всіма напрямами діяльності.  

Так, на підприємстві навчання є основною цінністю. При 
доборі нових співробітників менеджерами оцінюється насамперед 
їх схильність і прагнення до постійного навчання й розвитку. На 
підприємстві стимулюється самонавчання шляхом використання 
комплексу взаємопов’язаних організаційних і управлінських заходів: 
системи звітності; інструментів самонавчання (майстерні якості, 
індивідуальний і груповий коучинг, інститути наставництва, 
сценарний метод планування тощо); створення бази даних 
(систематизована інформація щодо отриманого досвіду, знань, 
рішень і методів роботи, яким навчилися працівники).  
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Отже, на підприємстві створені умови для організації 
самонавчання. Проте, доцільно проводити збори чи наради, на 
яких би обговорювалися не лише фінансові результати діяльності 
підприємства, а й питання, пов’язані з проблемами, що виникають з 
приводу організації навчання. Крім того, більшість працівників 
не хочуть та/або не вміють вчитися і тому ці вміння необхідно 
тренувати. Для цього варто на підприємстві застосовувати 
спеціальні методи і прийоми, а саме: систему тренінгів, спрямовану 
на розвиток у працівників уміння вчитися, мотивації використо-
вувати ефективні технології самонавчання тощо. 

На підприємстві при організації виробничого процесу 
керівництво дотримується наступних принципів: спеціалізація; 
пропорційність; паралельність; прямоточність; безперервність; 
ритмічність; гнучкість. Отже, виробничий процес на підприємстві 
раціонально організований у просторі й часі. 

Для того, щоб користуватись постійним попитом на ринку 
керівництво підприємства змушене розробляти ефективні підходи 
до комунікації стосовно цінності своєї продукції. Точками диферен-
ціації продукції, через які підприємство впливає на купівельну 
поведінку потенційних споживачів є: 1) якість продукції; 2) 
створення різноманітного асортименту нової продукції; 3) ціна; 4) 
упаковка; 5) реклама; 6) імідж підприємства. Ця сукупність 
конкурентних переваг продукції підприємства застосовується при 
його позиціонуванні на ринку, що дозволяє втримати потенційних 
та придбати нових споживачів. 

Аналіз ефективності організації представлено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Аналіз ефективності організації  
в системі менеджменту на підприємстві 

Найменування критерію  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

Загальна  
бальна 
оцінка 

Формування організаційної структури 20 20 20 

Розподіл повноважень та встановлення 
зон відповідальності 

10 15 15 

Наявність умов для створення 
самонавчальної організації 

20 15 15 

Організація виробничого процесу 15 10 20 

Ефективність процесу створення нових 
цінностей для клієнтів 

20 15 20 

 0,85 0,75 0,9 0,83 

Примітка. Сформовано авторами 
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Аналіз ефективності мотивації  

Мотивація праці повинна включати в себе різноманітні 

елементи, що задовольнятимуть широкий спектр потреб працівника 

і розвиватимуть у нього якості, необхідні для ефективного 

функціонування підприємства.  

Саме високий рівень організованості персоналу забезпечує 

організатор трудового колективу – керівник. На підприємстві він 

вміє ставити перед колективом конкретні цілі та виділяти серед 

них головні та другорядні, раціонально розподіляти у часі та 

просторі зусилля колективу для досягнення конкретних завдань, 

визначити засоби і методи для їх вирішення, розвивати ініціативу 

та здібності членів колективу, уміло використовувати їх знання та 

досвід при розподілі завдань. Цього він вимагає і від менеджерів 

різних напрямів діяльності – керівників відділів та підрозділів. 

Також задля забезпечення стабільного розвитку підприємства 

і підвищення ефективності його діяльності керівництво намагається 

інвестувати ресурси у формування і вдосконалення корпоративної 

культури. Так, на підприємстві сформовано наступні принципи 

корпоративної культури: 1) корисності для працівників; 2) соціаль-

но-економічного та інтелектуального розвитку працівників; 3) 

координації поведінки працівників на підприємстві, а також за 

його межами; 4) обов’язковості дотримання працівниками норм 

та правил корпоративної культури; 5) вільного прояву бажань 

працівників. Отже, система корпоративної культури, сформована 

на підприємстві забезпечує наближення інтересів адміністрації та 

персоналу, що, в свою чергу сприяє досягненню ефективних 

результатів діяльності підприємства. 

Щодо забезпечення умов професійного розвитку персоналу, 

то на підприємстві даному питанню приділяється незначна увага. 

Так, не дивлячись на те, що працівники підприємства мають 

соціальний пакет і постійно здійснюється базове підвищення їх 

кваліфікації, коштів для навчання персоналу виділяється недос-

татньо. Менеджери вважають ці інвестиції неефективними, 

оскільки на їх думку вони не забезпечують приросту прибутку та 

не призводять до видимих позитивних економічних змін на 

підприємстві. Переважно вони практикують професійне навчання 

персоналу власне на робочому місці, що несе за собою не такі 

значні витрати. Проте, вважаємо, відсутність вивчення 
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працівниками досвіду щодо впровадження нових технологій 

створення продукції (на інших підприємствах чи в наукових 

установах) не забезпечує належного підвищення професійного рівня 

працівника за відповідною професією. 

Дуже важливим у менеджменті персоналу є пізнання потреб  

працівників, врахування їх у процесі мотивації трудової поведінки. 

Так, менеджери на підприємстві постійно спостерігають за своїми 

підлеглими, щоб знати, які активні потреби спонукають їх до дій,  

правильно та вчасно вносять зміни (за необхідності) у методи 

мотивації залежно від зміни потреб працівників, в організацію  

роботи в цілому, проводять оцінку цих потреб. Крім того, на 

підприємстві діє профспілка, яка виділяє путівки для оздоровлення, 

організовує спортивні заходи тощо. І не дивлячись на те, що на 

підприємстві відсутня їдальня (керівництво не може дозволити 

собі утримувати буфет або їдальню), для задоволення потреб 

працівників організовано систему харчування. Таким чином, на 

підприємстві рівень врахування менеджерами потреб працівників 

є задовільним, що позитивно впливає на підвищення ефективності 

їх праці. 

Багато виробничих проблем потребують колективної участі 

в управлінні. Саме тому на підприємстві працівників навчають 

технічним прийомам, методам вирішення виробничих проблем, 

при цьому їм надається необхідна допомога та підтримка. Також 

створюються команди, гуртки контролю якості, а за час, 

витрачений на офіційні засідання гуртків якості, працівникам 

виплачується винагорода. Отже, залучення працівників в процес 

вдосконалення роботи підприємства підвищує їх зацікавленість у 

результатах своєї праці та допомагає підприємству у прийнятті 

правильного рішення. Проте, відомо, що високі результати 

діяльності підприємства забезпечує участь персоналу у визначенні 

розмірів оплати праці, у розробці систем участі у прибутку або 

розподілі доходу від підвищення результативності через творчу, 

раціоналізаторську, креативну діяльність працівників. І, на нашу 

думку, дану практику необхідно застосовувати керівництву 

підприємства.  
Відомо, що працівники, які задоволені результатами своєї 

діяльності, більш схильні до ефективного виконання робіт, націлені 
на кар’єрне зростання та докладають максимум зусиль для того, 
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щоб підприємство ефективно функціонувало. Аналіз засвідчив, 
що на підприємстві задоволеність від роботи у працівників 
знаходиться на високому рівні, чому сприяє розроблена стратегія, 
направлена на визначення найефективнішого працівника у 
підрозділі та отримання ним відповідної винагороди (фінансування 
поїздки в різні місцевості). В результаті основні працівники 
підприємства намагаються виконувати свою роботу найкращим 
чином, а менеджери – залучати кращих покупців продукції, кращих 
постачальників сировини та матеріалів. 

Аналіз ефективності мотивації подано в табл. 3. 
Таблиця 3 

Аналіз ефективності мотивації  
в системі менеджменту на підприємстві 

Найменування критерію  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

Загальна  
бальна 
оцінка 

Лідерство та корпоративна структура 20 15 20 

Наявність умов для навчання та 
професійного розвитку персоналу 

15 15 10 

Рівень потреб працівників 10 15 15 

Залучення працівників в процес 
вдосконалення діяльності 

15 10 15 

Задоволеність працівників 
результатами своєї роботи 

15 15 20 

 0,75 0,7 0,8 0,75 

Примітка. Сформовано авторами 
 

Аналіз ефективності контролю  
До системи внутрішнього контролю відносять весь спектр 

контрольних методів і механізмів, що формуються підприємством 
для забезпечення відповідного функціонування. Процеси внутріш-
нього контролю є необхідними елементами бізнес-процесів 
підприємства.  

Основними критеріями системи внутрішнього контролю на 
підприємстві є: 1) компетентність персоналу з визначеними правами 
і обов’язками; 2) належний розподіл посадових обов’язків між 
працівниками; 3) дотримання послідовності при здійсненні 
господарських операцій; 4) належний контроль за активами та 
документацією щодо охорони майна підприємства і проведення 
його інвентаризації; 5) своєчасність складання первинних 
документів відповідно до встановлених вимог, що забезпечують 
здійснення господарських операцій; 6) належний контроль за 
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достовірністю фінансової звітності підприємства. Проте, не 
дивлячись на формування належного рівня контролю якості на 
кожному етапі бізнес-процесу, необхідно більше уваги приділяти 
організації формування інформації, так як без радикального 
поліпшення інформаційного забезпечення, без створення 
інформаційних мереж на базі нових інформаційних технологій 
неможливо підвищення рiвня управління. 

Результативність є однією з найбільш вагомих характеристик 
успішності функціонування підприємства. Ознакою такого роду 
успіху стає досягнення поставлених цілей, а також послідовне 
вирішення виробничих, комерційних, фінансових, соціальних та 
інших завдань, що супроводжується оцінкою за відповідними 
критеріями. Так, на підприємстві основними критеріями оцінки 
одержаних результатів є: прибутковість, економічність, якість 
продукції, продуктивність, інноваційність, якість трудового життя,  
ринкової позиції та екологічності. Такий комплекс критеріїв 
оцінки результативності на підприємстві забезпечує правильність 
встановлення низки цілей та пріоритетів, виступає відбиттям 
раціональності вибору моделі господарської поведінки, спрямованої 
на вирішення відповідних стратегічних і поточних завдань з 
найменшими витратами, забезпечення сталості його конкурентних 
позицій. 

Щодо виміру ступеня задоволеності споживачів підприємства 
менеджери надають їм можливість висловити свої скарги та 
пропозиції. У магазинах встановлюють скриньки, також існують 
гарячі лінії, за якими клієнти можуть не лише висловити пропозиції 
або скарги, але й отримати необхідну інформацію. Також 
підприємство проводить регулярні опитування, що сприяє 
виявленню «слабких місць» підприємства і вчасному їх усуненню. 

Важливого значення керівництво підприємства надає 
раціональному використанню ресурсів. І задля цього менеджерами 
сформовано систему дотримання критеріїв раціональності: 
1) технічну (аналіз використання наявних резервів задля зменшення 
часу на виробництво за рахунок оптимального завантаження); 2) 
економічну (аналіз використання ресурсів за рахунок впровад-
ження нових технологій і методів, що дозволить зменшити ціну 
продукції); соціальну (аналіз використання ресурсів з метою 
поліпшення якісних показників продукції). Проте, необхідно 
застосовувати новітні способи раціоналізації використання 
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ресурсів на підприємстві: 1) визначати конкретний внесок у 
загальний результат раціонального використання ресурсів 
окремих підрозділів і працівників; 2) зацікавлювати працівників у 
постійному пошуку та реалізації заходів із раціонального 
використання ресурсів на всіх етапах життєвого циклу продукції. 
Все це забезпечить зниження рівня витрат і дозволить підвищити 
ефективність виробництва загалом. 

Оцінюючи відповідність одержаних результатів поставленим 

цілям можемо стверджувати, що рівень контролю на підприємстві 

досить високий, тобто стратегічний план співпадає з реальними 

можливостями, існує цілісна система управління, орієнтована на 

кінцеві результати і заснована на використанні творчого потенціалу 

трудового колективу, нових методів керування. Процес контролю 

на підприємстві проходить такі етапи: встановлюються стандарти, 

порівнюються досягнуті результати з встановленими стандартами і 

на заключному етапі за необхідності приймаються міри, обирається 

один з трьох варіантів: лишити досягнуті результати без змін, 

ліквідувати відмінності, передивитись стандарти. 

Аналіз ефективності контролю представлено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Аналіз ефективності контролю  

в системі менеджменту на підприємстві 
Найменування критерію  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

Загальна  

бальна 

оцінка 

Система контролю якості на кожному 

етапі бізнес-процесу 
20 15 15 

Критерії оцінки одержаних результатів 15 10 20 

Вимір ступеню задоволеності 

споживачів 
20 15 20 

Раціональне використання ресурсів 20 20 15 

Відповідність одержаних результатів 

поставленим цілям 
15 15 20 

 0,9 0,75 0,9 0,85 

Примітка. Сформовано авторами 

 

Аналіз ефективності координації  

Єдність і взаємодія підсистем планування, організації, 

мотивації і контролю забезпечує підсистема координації, головним 

завданням якої є досягнення узгодженості в діяльності усіх 

підрозділів та відділів підприємства. На підприємстві узгодженість 
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забезпечується шляхом використання звітності, статистичних 

даних, матеріалів за результатами роботи зборів, нарад, семінарів, 

круглих столів тощо, технічних засобів зв’язку, комп’ютерних 

технологій. Отже, на досліджуваному підприємстві усі 4 складові 

системи управління під впливом складової координації перебувають 

у тісному взаємозв’язку і зміни в системі однієї зумовлюють 

зміну реалізації дій в іншій. 

Ефективність функціонування підприємства насамперед 

залежить від внутрішнього середовища, яке є основою формування 

його конкурентного стану підприємства і конкурентоспроможності 

його продукції. Так, на підприємстві встановлено чіткі взаємозв’язки 

між окремими підрозділами підприємства, розподілені між їх 

працівниками права та зони відповідальності. 

Менеджери підприємства забезпечують обмін інформацією: 

- горизонтальний – з постачальниками, ЗМІ, посередниками, 

фінансово-кредитними установами, акціонерами, інвесторами; 

- вертикальний – державними органами; між підрозділами 

підприємства; зі споживачами.  

Проте, виявлено, що комунікації на підприємстві є не зовсім 

ефективними: на певних етапах діяльності підприємства існують 

бар’єри як міжособового характеру (неправильне сприйняття 

та/чи інтерпретація, спотворення змісту завдання; невміння 

слухати іншу людину), організаційні (некомпетентність 

працівників; неефективність організаційної структури; труднощі 

в отриманні зворотного зв’язку) та технічні перешкоди 

(обмеженість інформаційної ємкості комп’ютерних технологій; 

інформаційне перевантаження існуючої системи комунікацій; 

невідповідність способу передачі інформації її сприйняттю). 

Тому для мінімізації впливу чи подолання кожного із зазначених 

бар’єрів менеджерам необхідно формувати заходи, застосування 

яких має бути комплексним з врахуванням особливостей усіх 

учасників процесу обміну інформацією. 

Конфлікти завжди існували, існують та будуть існувати й 

надалі, оскільки вони є невід’ємною частиною людських взаємо-

відносин, Можливість їх виникнення виявляється у всіх сферах 

діяльності. Виникають вони і на досліджуваному підприємстві з 

різних причин (розходження працівників у думках; несправедлива 

оцінка роботи працівника чи колективу; порушення працівниками 
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норм поведінки; несумісність культурних рівнів працівників; 

психологічна несумісність працівників тощо). Але для успішного 

управління конфліктами і здійснення подальшої роботи з 

оптимізації соціально-психологічного клімату колективу, керівник 

підприємства та менеджери намагаються вчасно виявити причини 

виникнення конфліктів, загострити увагу на джерелі напруги та 

усунути їх. Для цього переважно застосовуються такі методи як 

згладжування; компроміс та власне вирішення конфлікту. Проте, 

керівництву підприємства необхідно забезпечувати раннє 

попередження виникнення конфлікту, що дозволить виключити 

зародження напруженої ситуації, усунути її причини та джерела 

виникнення. 

Для оцінки ефективності роботи підрозділів на підприємстві  

здійснюється аналіз відхилень фактичних результатів від планових, 

а саме визначається: відповідність фактичного показника прибутку 

від запланованого; відхилення загального обігу продажів та 

висувається припущення щодо цього; відсоток виробничих затрат; 

затрати на організацію, підготовку виробництва продукції, її збут. 

Однак, керівництву підприємства доцільно відслідковувати ще і 

тенденції щодо неповної зайнятості працівників, швидко 

врегулювати ці прогалини шляхом пошуку причин. 

Аналіз ефективності координації представлено в табл. 5. 

Таблиця 5 

Аналіз ефективності координації  

в системі менеджменту на підприємстві 
Найменування критерію  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

Загальна  

бальна 

оцінка 

об’єднання та координація перших  

4-х складових 
20 15 20 

встановлення внутрішніх 

взаємозв’язків організації 
20 15 20 

обмін інформацією 20 15 15 

система вирішення конфліктів 15 20 15 

поточний аналіз відхилень 15 15 15 

 0,9 0,8 0,85 0,85 

Примітка. Сформовано авторами 

 

Оцінка ефективності системи менеджменту 

Здійснимо оцінку ефективності системи менеджменту 

досліджуваного підприємства згідно формули (3): 
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1812,0
5

85,085,075,083,078,0



системи

уменеджментЕ . 

Значенню інтегрального показника ефективності системи 

менеджменту відповідає високий рівень ( 1801,0  системи

уменеджментЕ ). 

Результати розрахунку подано у вигляді п’ятикутника (П; О; 

М; К; Ко) на одиничній системі координат (рис. 2). 

 
Рис. 2. П’ятикутник рівня ефективності системи менеджменту 

на підприємстві 

Примітка. Сформовано авторами 

 

Висновки. П’ятикутник ПОМККо відображає рівень 

ефективності системи менеджменту на досліджуваному підприєм-

стві, де на високому рівні знаходиться такі складові системи 

менеджменту як організація (0,83), контроль (0,85) та корди-нація 

(0,85), а таким  складовим як планування (0,78) та мотивація 

(0,75) характерний рівень ефективності системи менеджменту вище 

середнього. Отже, керівництву підприємству необхідно особливу 

увагу приділити саме процесам планування і координації, проте і 

за трьома іншими складовими необхідно усувати недоліки (слабкі 
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сторони) задля доведення форми п’ятикутника до еталонного 

(одиничного) вигляду.  

Отже, встановлено, що ефективність системи менеджменту 

залежить від єдності, взаємодії та взаємовпливу її складових 

(планування, організації, мотивації, контролю та координації). 

 
1. Криворучко О. Оцінка якості менеджменту підприємства / О. Криворучко // 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ЯК УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ  

НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ 
 

У статті проаналізовано шкідливий вплив на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини продуктів повсякденного застосування. 

Розкрито необхідність організації управління в галузі охорони довкілля та 

вітчизняної економіки. Обґрунтовано актуальність заміни сировинних ресурсів 

на «зелену» сировину та її безпечність для оточуючого середовища. 
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Коробчук Л. И., Троць Ю. А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
КАК УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
В статье проанализированы вредное воздействие на окружающую 

среду и здоровье человека продуктов повседневного применения. Раскрыта 

необходимость организации управления в области охраны окружающей среды 

и отечественной экономики. Обоснована актуальность замены сырьевых 

ресурсов на «зеленое» сырье и его безопасность для окружающей среды. 

Ключевые слова: экологичность, натуральность, «зеленое» сырье, товары 

народного потребления. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями.  

Як відомо, питання натуральності та екологічності продуктів 

народного споживання та її пропагування гостро підіймається з 

року в рік. І навіть збільшення контролю та введення більш 

жорстких стандартів не врегульовує та не вирішує цю проблему. 

Все частіше, не держава та закони контролюють екологічність 

та якість продукції, а сам виробник, адже все більше й більше 

такі продукти входять в моду, і навіть ті, хто створює цю моду, 

надають перевагу екологічності та натуральності. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Питання екоменеджменту та екологічної 

безпеки товарів народного споживання висвітлювались в наукових 

наробках Е. А. Назаренка, І. С. Галик, Д. В. Зеркалова, А. В. Тата-

ринова, А. К. Запольського. 

Публікацій і досліджень впливу виробів народно споживання 

існує мільйони.  Навіть відомі журнали, такі як Cosmopolitan, 

пропагував екологічні та натуральні косметичні засоби. Світовий 

фешн-журнал Vogue не раз підіймав тему що майбутнє за еко 

хутром.  

Проте, зважаючи на подальший розвиток індустрії, чимало 

питань потребує подальших хоча б теоретичних послуг, адже на 

свідомість споживача в більшості випадків слугує саме реклама. 
Цілі статті: донесення до суспільства думки, що навіть 

продукти щоденного споживання несуть шкоду не лише здоров’ю 
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людей, а й цілої планети і що кожному такому шкіднику є 
досить не погана в якісному та ціновому складі альтернатива. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним  
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ідеї 
натуральності та екологічності стали популярними ще з 80-х 
років. Сучасна наука про взаємини людини й природи базується 
на чотирьох принципах, котрі сформулював Баррі Коммонер, 
американський біолог і еколог [1]:  

- все пов’язане зі всім. В біосфері всі живі організми 
впливають один на одного, будь-яка зміна якості природного 
середовища може спричинити серйозні наслідки; 

- все повинно кудись подітися. Дія цього закону – одна з 
головних причин сучасної екологічної кризи: величезна кількість 
відходів різних виробництв потрапляє в навколишнє середовище. 
Сьогодні дуже важливо розуміти, що круговорот речовин на 
землі замкнутий, і підтримувати стабільне існування біосфери;  

- природа знає краще. У природі жодна органічна речовина 
не буває синтезована, якщо немає засобів для її розкладання, – 
чого не скажеш про людську індустріальну цивілізацію. Людина 
створила безліч хімічних сполук, які, потрапляючи в природне 
середовище, не розкладаються, а накопичуються й забруднюють 
її. Цей закон, з одного боку, закликає зблизитися з природою й 
брати з неї приклад, а з іншого – попереджає про небезпеку 
втручань в природні системи (будівництво гребель, меліорація і 
т. д.); 

- ніщо не дається задарма. Кожне нове досягнення неминуче 
супроводжується втратою чогось колишнього. У глобальній 
екологічній системі все, що витягнуто з природи, має бути 
відшкодовано. 

Щоб покращити екологічну ситуацію з товарами народного 
споживання проводяться екологічні рухи, створюються екологічні 
організації, встановлюються  екологічні стандарти та контроль 
над продукцією. Екологічні товари все більше й більше входять в 
«моду». Людство націлене на здоровий спосіб життя та задумалося 
над збереженням планети. 

Насамперед, для покращення екологічного становища на 
планеті, застосовуються нові технології як у важкій так і в легкій 
промисловості. Мова навіть не йде про те, що покращується 
техніка і машини, а також встановлення контролю та стандартів 
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щодо викидів в навколишнє середовище. Легка промисловість 
завдає також значної шкоди з іншої сторони. Наприклад, її підгалузі 
шкіряна і хутрова, мають досить великий попит серед населення. 
Шкіряні та хутрові вироби виділяються своєю комфортністю та 
довготривалістю в використанні, а також, важливим пунктом – 
вони не виходять з моди, навіюють соціальний статус та престиж,  
дехто навіть стверджує, що хутро та шкіра відносяться до еколо-
гічних товарів, шкідливими для навколишнього середовища є 
лише засоби та способи обробки цих матеріалів. Голландська 
компанія CE Delf розробила дослідження, що полягало в аналізі 
та порівнянні  впливів на навколишнє середовище виробництва 
тваринного хутра та інших матеріалів.  Ця компанія розробила 
життєвий цикл АЖЦ тваринного хутра, який дозволив визначити 
вплив на навколишнє середовище на різних етапах його вироб-
ництва.  Дослідження показало, що для виробництва 1 кг хутра 
необхідно 11,4 норок, тобто, позбавлення життя 12 тварин. Крім 
цього було враховано, що за все для однієї норки  протягом  її 
короткого життя  потрібно близько 50 кг  їжі, що означає 563 кг 
їжі для виробництва одного кілограма хутра. Незважаючи на те, що 
фази дублення й обробки відіграють важливу роль у визначенні 
впливу на навколишнє середовище (в зв’язку з використанням 
таких токсичних і канцерогенних речовин як формальдегід, 
хром, нафталін і ін.) [1]. 

В загальному, для виробництва однієї шуби в середньому 
потрібно 250 білок, 170 шиншил, 11 борсуків, 18 лисиць, 55 норок, 
18 собак, 4 вовки, 80 соболів. І це лише для хутряних. Для вироб-
ництва шкіряних виробів використовують шкіру  тварин, виро-
щених на фермерських господарствах, але в даний час попитом 
користуються також виробу з екзотичних звірів – крокодила, пітона 
або ж страуса. Хоч це модно та красиво, але не слід забувати, 
що з кожним роком  чисельність таких звірів  зменшується й 
може дійти до критичної точки, а також потрібно пам’ятати, що 
забій тварин на фермах, особливо в Україні відбувається за 
допомогою удушення,  електричного струму або ж смертельної 
ін’єкції. За часту, щоб хутро або шкіра не втратила свого блиску, її 
стягують ще з живих тварин. 

Щоб припинити таке знущання та зберегти тваринний світ, 
а також  покращити стан  навколишнього середовища проводяться 
такі заходи, як акції  захисту тварин, посилення боротьби з бра-
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коньєрством, створення заповідників для збереження вимираючих 
видів, а також створюються альтернативи та замінники шкіри та 
хутра. В останні роки навіть в моду вводяться вироби з екохутра – 
використовується зістрижена шерсть овець, і вироби з штучного 
хутра – на тканинну основу різними способами вплітається ворс. 
Також, щоб не переводилися природні ресурси, можна викорис-
товувати хутро загиблих після народження тварин, як це робить 
ісландський дизайнер Еггерт Йоханссон [2]. Все більше й 
більше випускаються колекції взуття та аксесуарів з екошкіри, 
технологія виробництва яких, з кожним роком вдосконалюються. 
Також  виготовляються товари, для так званих веганів – з конопель, 
льону, бавовни. Таке взуття та одяг є не лише екологічно чистими, 
а й повністю безпечними для здоров’я людей, а особливо алергіків. 

Задля свого здоров’я та збереження планети, споживачі 

товарів почали звертати на склад продуктів та косметичних 

засобів. Адже багато хто знає, що навіть вміст  хоча  б одного 

«лишнього» компоненту, може призвести до фатальних наслідків і 

невиліковних хвороб. Для запобігання цих наслідків створюється 

маркування на косметичних засобах, але не завжди виробник 

хоче брати на себе таку відповідальність  і більшість шкідливих 

складників просто маскують під мало відомі, адже не кожен 

споживач, вибираючи продукцію в магазині, буде шукати 

інформацію про той чи інший складник. Ці маскування в 

косметичних засобах можуть призвести, наприклад, до раку, 

можуть викликати хвороби дихальних та слизових оболонок, 

впливати на основні процеси організму, викликати алергічні 

реакції та інше. Великі бренди  все частіше відмовляються від 

тестування своєї продукції на тваринах і вплив на це усвідом-

лення для виробника має саме споживач. Також,  більшість 

корпорацій зменшують упаковку, відмовляються від поліетилену, 

та використовують екоупаковку з біорозкладаючого матеріалу. 

Великі бренди та корпорації, дотримуються цілісного підходу 

до усвідомленості, вирішуючи різні глобальні проблеми. Такі 

компанії знижують рівень негативного впливу своїх косметичних 

продуктів, використовуючи більш «зелені» складові, скорочуючи 

викиди парникових газів, відходи, споживання енергії та води [3]. 

Висока концентрація фармацевтичних засобів завдає значної 

шкоди як ґрунтам так і водоймам і повітрю. Питання утилізації 
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ліків та заміні препаратів на більш екологічно чисті як для 

здоров’я, так і для планети гостро тримає позиції багато років. 

Відомі фармацевтичні компанії, наприклад, Weleda, виготовляюсь 

свою продукцію з рослин, котрі самі вирощують у своїх садах без 

додавання хімічних добрив та співпрацюють з підприємствами, 

які також вирощують органічну продукцію. Також все більше 

ліків виготовляють з рослинної сировини та на рослинних оліях. 

В аптеках Європи приймають у споживачів ліки, у яких вийшов 

термін придатності, та використані ампули або шприци, а в аптеках 

Америки можна здати ліки, які не потрібні вдома та мають 

більш, ніж шість місяців терміну використання,  для людей, які 

не мають змоги купити. Це є хорошим як і маркетинговим так і 

екологічним ходом для аптек і фармацевтичних компаній. Нажаль, 

в Україні схеми утилізації таких відходів не передбачено, хоча 

кількість компаній з екофармацевтикою з кожним роком збіль-

шується. 

Багато споживачів-алергіків, або ж просто не байдужих до 

стану навколишнього середовище, приходять до необхідності 

використання екологічно чистої й натуральної побутової хімії та 

засобів гігієни. Адже все частіше збільшується кількість випадків 

опіків, алергій, захворюваності шкіри, дихальних та слизових 

оболонок через склад у виробах звичайного миючого засобу для 

посуду, порошку чи дитячих памперсів. В першу чергу, споживач 

піклується про своє здоров’я, й мало хто знає, що хоча б 

безфосфатні вироби покращать не лише стан вашого здоров’я, а й 

стан навколишнього природного середовища, адже фосфати, котрі 

містяться в миючих та пральних засобах найбільше забруднюють 

воду, і це не говорячи про сполуки, такі як хлор, пар та ін. В 

останні роки все жорсткішають стандарти на засоби дитячої 

косметики, а засоби побутової хімії переходять до Європейських 

стандартів, де це більш контролюється. У західних країнах 

екологічні товари, котрі не містять продуктів нафтопереробки, 

стають з кожним роком все більш популярними. Є і ще один 

дивний засіб, який підходить для прання, для миття посуду, і 

навіть як заміна милу і шампуню. Це – мильний горіх, який росте в 

Індії, Тибеті та інших країнах Сходу та використовується там з 

найдавніших часів. У нас мильні горіхи можна придбати або 

замовити по Інтернету в магазинах екопродукціі [1]. 
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Висновки. В Україні з кожним роком збільшується кількість 
косметичних марок, котрі виготовляють справді якісну і екологічну 
косметику та засоби побутового споживання за доступною 
ціною, які не поступаються європейським брендам. В просторах 
інтернету все частіше й частіше можна побачити, що українські 
дизайнери створюють одяг з екоматеріалів, який мало відрізняється 
від сучасних принципів моди і у якому споживач зможе відчувати 
себе стильно і комфортно. В соціальних мережах пропагандуються 
акції на захист навколишнього середовища та тваринного світу, 
котрі  підтримують не лише українські бренди, а й світові.  
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The article substantiates the necessity of using methods of distribution of 

risk from credit activity between participants of a financial transaction. The author 

analyzes the credit activity of the domestic banking system, calculates the dynamics 

of the volume of loans of the domestic banking system, its predictive value. The 

regularity of insurance of loans through insurance of credit risks is revealed. The 

concept of bank insurance of loans as a complex of insurance services on the one 

hand and the component of the mechanism of interaction between banks and 

insurance companies on the other is substantiated, its advantages are established. 
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СУЩНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА  
БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТОВ 

 
В статье проанализирована динамика объемов кредитов отечественной 

банковской системы, рассчитано ее прогнозное значение. Выявлена закономерность 

в страховании кредитов через страхование кредитных рисков. Обосновано понятие 

банковского страхования кредитов как составляющей механизма взаимодействия 

банков и страховых компаний, установлено его преимущества. 

Ключевые слова: банки, страховые компании кредиты, кредитные 

риски, страхование банковского кредита. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Як відомо, результати саме кредитної діяльності формують 

значну частку доходів вітчизняних банків, що в свою чергу 

свідчить про їх роль та місце на фінансовому ринку та 

характеризує стабільність економіки. Висока ризиковість цього 

виду діяльності обумовлює використання способів розподілу 

ризику між іншими учасниками фінансової операції. Одним із 

таких способів є перенесення ризиків на страхову компанію. 

Страхова компанія для банку є дуже цінним партнером, адже 

придбання поліса страхування банківських ризиків є вектором 

оптимізації роботи банківської установи. Тому така взаємодія 

банку зі страховою компанією забезпечує результативність пошуку 
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ресурсів на фінансових ринках, тим самим забезпечуючи йому 

ефективність функціонування. 
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Проблеми страхування кредитних ризиків і 

його необхідність вивчались у наукових працях В. Базилевича, 

Н. Внукової, О. Василика, В. Зубарєва, І. Пріхно, С. Реверчука 

Р. Тиркала, В. Фурмана.  

Процеси організації страхування банківських ризиків дос-

ліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як О. Г. Кузьменко 

[2], Р. В. Пікус та Г. І. Олійник [3], Я. І. Чайковський [5] та ін. 

Проте, зважаючи на подальший розвиток діяльності банків 

та страхових компаній та форм їх співпраці, чимало питань 

потребує подальших теоретичних і практичних досліджень. 

Цілі статті: визначення сутності банківського страхування 

кредитів і його переваг в умовах функціонування ринку банківських 

послуг.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 2017 
році банківський сектор демонстрував поступове відновлення – 

після понад трирічної кризи практично всі ключові показники 

роботи банків мали позитивну динаміку. Майже завершилось 

очищення сектору, поступово відновлюється кредитування 

населення і бізнесу (рис. 1).  

 
Рис.1. Обсяги виданих кредитів банками України, млрд. грн.  

Примітка. Розраховано авторами за даними НБУ 
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Відновлення кредитування почалося з роздрібного сегменту, 

де впродовж усього року спостерігалося бурхливе зростання. 

Корпоративне гривневе кредитування в більшості банків, окрім 

Приватбанку, почало відновлюватися з ІІ півріччя 2017 року. 

Запровадження нових правил оцінки кредитного ризику та 

перехід банківської системи на міжнародну практику визначення 

непрацюючих кредитів дали змогу оцінити реальний рівень NPL 

в Україні. Частка непрацюючих кредитів усіх груп банків, окрім 

Приватбанку та банків із державним російським капіталом, 

знижувалася після запровадження нових правил оцінки кредитного 

ризику [1].  

Як бачимо з рис. 1, за п’ять останніх років обсяг виданих 

кредитів значно зріс – на 148,48 млрд. грн. (16,3%). Найбільше 

зростання відбулось у 2014 році – на 7,6%. Визначена тенденція 

(поліноміальна залежність) дозволяє розрахувати прогноз обсягу 

банківських кредитів на 2019 рік. Він становитиме 1082,33 млрд. 

грн. 

На початок 2018 року в Україні працювали 82 плато-

спроможних банки. У 2017 році вперше від початку кризи 

зросла частка банків із приватним капіталом, незважаючи на 

виведення з ринку двох середніх за розміром активів банків у 

першій половині року. Роль приватних вітчизняних банків 

посилилася через активне кредитування та купівлю кількох банків 

у іноземних власників. У той же час, державні банки також 

продовжували нарощувати свою частку на ринку. Суттєво змінилася 

структура чистих кредитів у розрізі груп. Головний драйвер − 

зростання роздрібного кредитування та скорочення чистих 

гривневих кредитів Приватбанку (на 79,5%) через формування 

резервів за кредитами компаніям, пов’язаним із його попередніми 

акціонерами. 

Сприятливі макроекономічні умови та відсутність помітних 

потрясінь забезпечили стабільну роботу банківського сектору і у 

І півріччі 2018 року. За цей час рівень системних ризиків майже 

не змінився, хоча, за оцінками НБУ, знизилися кредитний ризик 

та ризик прибутковості банківського сектору, а юридичний 

ризик лишається незмінно високим [1]. 

 Як відомо, одним із способів забезпечення кредитів є 

страхування. Сьогодні на ринку є безліч різних видів і програм 
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страхування, які передбачають відшкодування страховиком коштів, 

у разі якщо позичальником не виконуються на належному рівні 

боргові зобов’язання по кредиту, або не здійснюється погашення 

відсотків. Метою такого страхування є зменшення або усунення 

кредитного ризику і захист інтересів продавця або кредитора у 

разі неплатоспроможності боржника чи несплати боргу з інших 

причин. Хоча направлене кредитне страхування на захист 

банківських установ від можливих проблем з позичальниками, 

але здійснюється цей захист за рахунок саме позичальника. 

Кредитні ризики мінімізуються або зовсім усуваються, і, таким 

чином, забезпечується фінансова безпека кредитора. А для 

оптимізації кредитно-страхових відносин потрібна більш тісна 

взаємодія між банківською і страховою системами, бо загалом, у 

страхуванні кредитів максимально зацікавлені великі фінансові 

компанії. 

Сучасний стан страхування кредитних ризиків проаналізо-

вано в табл. 1. 
Таблиця 1 

Показники страхування кредитів, млн. грн. 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 
І півріччя 

2018 

Чисті страхові премії 684,0 388,2 200,2 505,7 334,7 224,8 

У % до загальної суми 

страхових премій 
3,17 2,09 0,90 1,91 1,17 1,34 

Чисті страхові виплати 98,8 60,0 302,6 1101,7 261,3 56,3 

У % до загальної суми 

страхових виплат 
2,16 1,23 3,98 12,87 2,55 0,96 

Примітка. Розраховано авторами на основі даних джерела: [4] 
 

Як бачимо з табл. 1, існує певна закономірність у страху-

ванні кредитів: до 2016 року страхові премії зменшувались, у 

2016 році вони зросли майже вдвічі, а в наступні роки знову 

зменшились. Приріст чистих страхових премій за 2016 рік 

(+18,4%) відбувся, зокрема, за рахунок суттєвого збільшення 

страхування кредитів (+152,6%). Збільшення чистих страхових 

виплат за 2016 рік (+12,6%) відбулося за рахунок суттєвого 

збільшення чистих страхових виплат за договорами страхування 

кредитів на 799,1 млн. грн. 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

143 

Законодавством України передбачено три види страхування 

кредитних ризиків: страхування кредитів; страхування відпові-

дальності позичальника за непогашення кредиту; страхування 

виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій. Кожна з форм 

має свої переваги і недоліки, їх реалізація вимагає певних зусиль, в 

тому числі з обґрунтування перед кредитором і перед боржником 

необхідності їх використання [5]. 

Звичайно, міжнародна практика використовує значно більше 

видів страхування кредитних ризиків: страхування товарних 

кредитів, страхування фінансових (грошових кредитів), страхування 

нерухомих об’єктів і предметів іпотеки переданих у заставу 

тощо. Для іпотечних кредитів досить поширеною стає ситуація 

обов’язкового страхування майна тільки в акредитованих банком 

страховиків. Майбутньому позичальникові пропонується на 

вибір декілька акредитованих страхових компаній, а в гіршому 

випадку – одна, з якою він зобов’язаний укласти договір страху-

вання. Відсутність чітких параметрів відбору банками страхових 

компаній знижує конкуренцію на ринку й ущемляє інтереси не 

тільки страхових компаній, але й клієнтів банку [2]. 
Р. Пікус та Р. Олійник [3, с. 98] вважають, що світова 

фінансова криза, хоч і спонукала страхові компанії та банки до 

пошуку альтернативних джерел отримання доходів, інертність 

національного сегменту банківського страхування не дала 

можливостей для його прогресивного подальшого розвитку.  

Ні для кого не секрет, що страхова справа в Україні відстає у 

розвитку від вітчизняної банківської системи, що і обумовлює 

низку проблем кредитного страхування. Але зниження кредитного 

ризику через банківське страхування кредитів неодмінно призведе 

до поліпшення якості банківських активів та підвищення рівня 

надійності позичальника. 

Отже, банківське страхування кредитів – це комплекс 

страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових 

інтересів кредитора, пов’язаних з виникненням ризику неповер-

нення кредиту внаслідок неплатоспроможності позичальника. 

Тому банківська й страхова діяльність повноцінно доповнюють 

одна одну. 
Висновки. Отже, банківське страхування кредитів – складова 

механізму взаємодії банків і страхових компаній, що виражається 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
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через страхування кредитних ризиків. Основними його перевагами 

є: отримання максимального ефекту від поєднання банківських і 

страхових продуктів, розробка програм залучення нових клієнтів, 

постійне удосконалення власної кредитної політики і оптимізація 

структури та якості кредитного портфеля, що, в свою чергу 

позитивно вплине на розвиток економічних процесів, які 

відбуваються в країні. 
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ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В статті розглянуто питання оцінювання розвитку національної 

економіки, наголошено на недоліках використання ВВП для оцінювання її 

розвитку. Проведено оцінювання розвитку України та виявлено ряд проблем, 

запропоновано для вирішення існуючих проблем здійснити модернізацію та 

переорієнтацію національної економіки на інноваційний тип розвитку. 
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економіки, оцінювання розвитку національної економіки, інновації, критичні 
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Koschiy O. 

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT  
OF NATIONAL ECONOMY 

 
The article deals with the questions of assessing the development of the national 

economy. The necessity of carrying out competent assessment of the country’s 

development as a guarantee of the right choice of strategy for its further development, the 

search for ways and methods for creating a powerful economic potential and 

ensuring sustainable economic growth is substantiated. The drawbacks of use of the 

gross domestic product for assessing the development of modern countries and the 

need for the development and use of alternative indicators are highlighted. The 

estimation of development of Ukraine by indicators of gross domestic product per 

capita, gross national income per capita, index of prosperity of countries of the 

world, index of happiness, index of global competitiveness is carried out. The 

unsatisfactory position of Ukraine on the level of development was revealed. To 

solve existing problems, it is proposed to carry out large-scale modernization and 

reorientation of the national economy to the innovative type of development. Given 

the limited financial resources, in the early stages of modernization, it is proposed to 

provide state support to selected key development areas within the framework of the 

formation of «critical technologies» that are the most promising. 

Key words: national economy, Ukraine, development of the national economy, 

assessment of the development of the national economy, innovations, critical 

technologies, innovative type of development. 
 

Кощий О. В. 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассмотрены вопросы оценки развития национальной экономики, 

отмечены недостатки использования ВВП для оценки ее развития. Проведена 

оценка развития Украины и выявлено ряд проблем, предложено для решения 

существующих проблем осуществить модернизацию и переориентацию 

национальной экономики на инновационный тип развития. 

Ключевые слова: национальная экономика, Украина, развитие национальной 

экономики, оценки развития национальной экономики, инновации, критические 

технологии, инновационный тип развития. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. В 

даний час перед кожною країною стоїть проблема обґрунтування 

стратегії подальшого розвитку, пошук шляхів і методів створення 

могутнього економічного потенціалу національної економіки, 

забезпечення сталого економічного зростання. Забезпечення 
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розвитку національної економіки має здійснюватись на засадах 

ґрунтовного оцінювання її стану, виявлення слабких та сильних 

сторін.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Проблемі оцінювання розвитку національної 

економіки присвятили праці Бутник О. О., Гайда Ю. І., Єріна А. М., 

Ковпак Е. О., Охота В. І., Масленнікова О. В., Михайленко В. Г., 

Мінгалева Ж. А., Сокол Л. М., Хватов Ю. Ю. тощо. 

Цілі статті. Ціль статті полягає в проведенні оцінювання 

розвитку України і розробці пропозицій щодо його підвищення.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним 

показником який характеризує рівень розвитку національної 

економіки є ВВП. Рейтинг країн світу за рівнем ВВП на душу 

населення, розрахований за паритетом купівельної спроможності, 

представлено в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 

Рейтинг країн за ВВП на душу населення, розрахований  

за паритетом купівельної спроможності 2017 р. 
Економіка Рейтинг ВВП, $ Економіка Рейтинг ВВП, $ 

Катар 1 129959 Швейцарія 11 60501 

Люксембург 2 103388 США 13 58952 

Сінгапур 3 89276 Швеція 17 50757 

Макао 4 85610 Німеччина 22 48836 

Бруней 5 80049 Грузія 107 10634 

Кувейт 6 71433 Україна 118 8527 

Норвегія 7 70066 Гватемала 120 8147 

ОАЕ 8 68717 Узбекистан 128 6722 

Сан-Марино 9 66181 
Центрально-африканська 

республіка 
189 695 

Примітка. Розраховано згідно даних МВФ 

 

Дані табл. 1 свідчать, що Україна за рівнем ВВП на душу 

населення, розрахованим за паритетом купівельної спроможності, 

зайняла серед 189 економік світу 118 позицію. При цьому в 

Україні рівень ВВП на душу населення, розрахований за паритетом 

купівельної спроможності, виявився у 15,2 рази меншим ніж у 

Караті, який займає лідируючі позиції за цим показником. Це 

свідчить про низький рівень ВВП на душу населення в Україні.  
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Інформацію про розвиток національної економіки можна 

отримати і на основі вивчення ВНД. Рейтинг країн світу за рівнем 

ВНД на душу населення, які визначаються Всесвітнім банком, 

представлено в табл. 2 [2].  

Таблиця 2 

Рейтинг країн світу за рівнем валового  

національного доходу на душу населення, 2017 р. 
Економіка Рейтинг ВНД, $ Економіка Рейтинг ВНД, $ 

Монако 1 - Данія 13 56 730 

Ліхтенштейн 2 - США 14 56 180 

Нормандські 

острови 
3 - Швеція 16 54 630 

Бермуди 4 - Нігерія 156 2 450 

Острів Мен 5 89 970 Кірибаті 157 2 380 

Норвегія 6 82 330 Україна 158 2 310 

Швейцарія 7 81 240 Узбекистан 159 2 220 

Гібралтар 8 - Молдова 164 2 120 

Люксембург 9 76 660 Бурунді 216 280 

Примітка. Дані Всесвітнього банку 

 

Таким чином, Україна у рейтингу країн світу за рівнем 

валового національного доходу на душу населення зайняла 158 

місце серед 216 економік. За методологією Всесвітнього банку 

країни світу за рівнем  національного доходу на душу населення 

поділяються на три групи: країни з високим рівнем доходу на душу 

населення (від 12 616 доларів і вище); країни з середнім рівнем 

доходу на душу населення (від  1,036 $ до 12,615 $); країни з 

низьким рівнем доходу на душу населення (від 1035 $ і нижче). 

Оскільки розмір валового національного доходу в розрахунку 

на душу населення в Україні становив 2310 $, то це засвідчує 

приналежність національної економіки до країн з середнім рівнем 

доходу на душу населення. Однак в цілому така позиція в рейтингу 

засвідчує неналежний рівень життя населення України та його 

зубожіння, порівняно з високорозвиненими країнами світу. Адже 

ВНД в Україні на душу населення у 38,9 рази менше ніж на острові 

Мен, який займає п’яту позицію в рейтингу. 
ВВП є традиційним показником який характеризує рівень 

розвитку національної економіки, однак останнім часом він все 
більше піддається критиці. The Economist зазначає, що розрахунок 

https://www.economist.com/news/leaders/21697834-gdp-bad-gauge-material-well-being-time-fresh-approach-how-measure-prosperity
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ВВП опирається на дуже неточні ознаки процвітання в сучасному 
світі. І чим далі, тим більший розрив між показником ВВП і 
реальністю. На думку багатьох вчених нині виникає потреба у 
використанні альтернативних показників [3; 4].  

Важливим альтернативним показником, що характеризує 
національну економіку, є індекс процвітання країн світу, який 
вимірює досягнення країн світу з точки зору благополуччя і 
процвітання (табл. 3) [5]. 

Таблиця 3 
Рейтинг процвітання країн світу, 2017 р. 

Країна Рейтинг Індекс Країна Рейтинг Індекс 

Норвегія 1 79,85 США 18 72,83 

Нова Зеландія 2 78,57 Польща 32 66,08 

Фінляндія 3 78,46 Болгарія 51 61,20 

Швейцарія 4 77,64 Білорусь 95 55,09 

Швеція 5 77,59 Молдова 98 54,61 

Нідерланди 6 77,33 Україна 112 51,75 

Данія 7 77,06 Нігерія 128 48,20 

Канада 8 77,03 Афганістан 146 38,76 

Австралія 9 76,98 Ємен 149 36,36 

 
Дані табл. 3 свідчать, що лідерами за рейтингом процвітання 

країн світу є Норвегія (1 місце), Нова Зеландія (2 місце), та 
Фінляндія (3 місце). Україна в цьому рейтингу посіла 112 місце 
серед 149 країн світу. При цьому значення індексу процвітання 
України виявилось у 1,5 рази менше ніж в Норвегії. Це свідчить про 
низький рівень благополуччя і процвітання національної економіки. 

Один з найвідоміших показників, які використовуються в 
процесі оцінювання розвитку національної економіки є індекс 
щастя. В основу індексу щастя покладена ідея яка полягає в тому, 
що основною метою більшості людей є не бути багатими, а бути 
щасливими та здоровими [6]. Рейтинг країн за індексом щастя 
представлено в табл. 4 [7]. 

Таблиця 4 
Рейтинг країн світу за індексом щастя, 2018 р. 

Країна Рейтинг Індекс Країна Рейтинг Індекс 

1 2 3 4 5 6 

Фінляндія 1 7,632 Німеччина 15 6,965 

Норвегія 2 7,594 США 18 6,886 

Данія 3 7,555 Польща 42 6,123 

Ісландія 4 7,495 Узбекистан 44 6,096 
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продовж. табл. 4 
1 2 3 4 5 6 

Швейцарія 5 7,487 Китай 86 5,246 

Нідерланди 6 7,441 Судан 137 4,139 

Канада 7 7,328 Україна 138 4,103 

Нова Зеландія 8 7,324 Афганістан 145 3,632 

Швеція 9 7,314 Бурунді 156 2,905 

 

Дані табл. 4 свідчать, що лідерами за рейтингом щастя 

нині є Фінляндія (1 місце), Норвегія (2 місце) та Данія (3 місце). 

Україна в цьому рейтингу посіла лише 138 місце серед 156 країн 

світу. При цьому значення індексу щастя в Україні у 1,9 рази 

менше ніж у Фінляндії. Це засвідчує, що населення України є 

одним з найбільш нещасливих у світі. 

Важливим показником розвитку національної економіки є її 

конкурентоспроможність. Найвідомішим рейтингом міжнародної 

конкурентоспроможності країн є індекс глобальної конкуренто-

спроможності (Global Competitiveness Index) [8 ]. 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності економік 

складений за методикою ВЕФ у 2017–2018 рр. представлено в 

табл. 5 [9]. 

Таблиця 5 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності у 2017–2018 рр. 
Рейтинг Економіка Індекс Рейтинг Економіка Індекс 

1 Швейцарія 5,9 27 Китай 5,0 

2 США 5,9 39 Польща 4,6 

3 Сінгапур 5,7 41 Литва 4,6 

4 Нідерланди 5,7 54 Латвія 4,4 

5 Німеччина 5,7 53 Туреччина 4,4 

6 Гонконг 5,5 67 Грузія 4,3 

7 Швеція 5,5 81 Україна 4,1 

8 Великобританія 5,5 89 Молдова 4,1 

9 Японія 5,5 137 Ємен 2,9 

 

Дані табл. 5 свідчать, що лідируючі позиції в світі за 

показником глобальної конкурентоспроможності посідають 

Швейцарія (1 місце), США (2 місце) та Сінгапур (3 місце). Україна 

зайняла у рейтингу лише 81 місце серед 137 економік світу. При 

цьому значення індексу глобальної конкурентоспроможності 

України у 1,4 рази менше ніж в Швейцарії, яка є лідером. 
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Отже, результати проведеного дослідження дозволили 

виявити незадовільні позиції України за рівнем розвитку. При 

цьому про це сигналізують як традиційні показники оцінювання 

розвитку національної економіки, так і альтернативні. Це вимагає 

пошуку шляхів підвищення рівня розвитку національної економіки.  

Особливу роль у підвищенні розвитку національної економіки 

можуть відіграти інновації. Саме вони спроможні виступати тим 

локомотивом, який дозволить підвищити темпи економічного 

зростання національної економіки та сприятиме вирішенню цілого 

ряду нагальних проблем. 

Для забезпечення належного розвитку національної 

економіки потрібне проведення широкомасштабної її модернізації 

та переорієнтації на інноваційний тип розвитку. Однак, зважаючи 

на обмежені фінансові ресурси, на перших етапах модернізації 

доцільною є державна підтримка окремих ключових напрямків 

розвитку в рамках формування «критичних технологій», які є 

найперспективнішими [10].  

Висновки. Таким чином, національна економіка нині 

належним чином не розвивається і суттєво поступається високо-

розвиненим країнам світу. Це в свою чергу провокує цілий ряд 

соціально-економічних проблем та становить серйозну загрозу для 

забезпечення її розвитку у майбутньому. Вирішенню даної 

проблеми може сприяти активізація інноваційної діяльності та 

перехід національної економіки на інноваційний тип розвитку.   
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  
УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У публікації проведене дослідження теоретико-методичних та прикладних 

аспектів управління іміджем підприємства. Вивчено сутність поняття «імідж 

підприємства», розкрито методичні підходи до його оцінки, проведено оцінку 

іміджу підприємства. Обґрунтовано шляхи вдосконалення управління іміджем 

на підприємстві. 

Ключові слова: імідж, імідж товару, імідж споживача, внутрішній імідж, 

соціальний імідж, бізнес імідж, візуальний імідж, імідж персоналу, імідж керівників. 

 

Koschiy O., Stryzheus L., Novik N. 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS  
OF THE MANAGEMENT OF THE COMPANY’S IMAGE 

 
The publication conducted a study of the theoretical, methodological and 

applied aspects of managing the image of the enterprise. 

In order to study the essence of the image of the enterprise and the factors 

influencing its formation, the scientists interpreted the content of this concept. It is 

noted that the perception of the image of the same enterprise can be significantly 

different from the point of view of various social groups. It is substantiated that the 

general image of an enterprise is formed on the basis of the following elements: the 

image of the product, the image of consumers, the image of personnel, the image of 
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managers, the visual image, social image, internal and business image. This ensures 

the creation of an integrated company image. 

A comprehensive assessment of the image was carried out at the company. 

This made it possible to analyze the elements that determine the image policy of the 

enterprise, and the degree of formation of each of them. 

It is proved that an integrated approach to managing the image due to the 

systematic improvement of all its components will ensure the creation of a positive 

image of the company in the minds of both external and internal respondents. 

It is proved that the systematic coordinated work of management in managing 

the image of an enterprise creates strategic competitive advantages in the market. 

Image management does not end only with its formation, since the tastes and moods of 

consumers often change under the influence of external and internal factors. 

It is substantiated that a system analysis of the degree of compliance of the 

real image of the enterprise with the desired state is necessary. A diagnosis of 

consumer expectations and preferences is needed. It is noted that the consistent work 

of the company’s management for maintaining loyalty and customer satisfaction 

leads to the transformation of consumers into carriers of a sustainable positive image 

of the company. 

The ways to improve the management of the image of the enterprise are justified. 

Key words: image, image of the goods, image of the consumer, internal image, 

social image, business image, visual image, image of the personnel, image of managers. 

 

Кощий О. В., Стрижеус Л. В., Новик Н. В.  

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В публикации проведено исследование теоретико-методических и 

прикладных аспектов управления имиджем предприятия. Изучены сущность 

понятия «имидж предприятия», раскрыто методические подходы к его оценке, 

проведена оценка имиджа предприятия. Обоснованы пути совершенствования 

управления имиджем предприятия. 

Ключевые слова: имидж, имидж товара, имидж потребителя, внутренний 

имидж, социальный имидж, бизнес имидж, визуальный имидж, имидж персонала, 

имидж руководителей. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
В умовах розвитку сучасних тенденцій ведення бізнесу та зростання 
рівня конкуренції на ринках товарів та послуг зростає роль 
формування іміджу підприємства.  

Передумови необхідності створення позитивного іміджу 
компанії на ринку формуються відповідно до проблем, що 
ускладнюються непередбачуваним стрімким розвитком ринкових 
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відносин. Тому перед підприємством постає необхідність 
формування надійної репутації задля втримання належної йому 
частки ринку та успішного ведення бізнесу поруч з конкурентами. 
Дана проблема частково може бути вирішена з допомогою 
формування позитивного іміджу компанії, який відкриває такі 
можливості як: доступ до позикових коштів, висококваліфіковані 
кадри, зміцнення партнерських відносин, довіра, сприяння в 
розвитку з боку державних структур та підвищення лояльності 
споживачів до виготовленої продукції. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Свого часу питання формування іміджу 
підприємства досліджувалось такими вченими, як Л. Балабанова, 
Я. Приходченко, А. Вардеваян, О. Ткачук, В. Гатило Л. Орбан-
Лембрик, О. Трач, Н. Яшкіна, Ю. Строцюк та інші. Однак, нині не 
існує єдиного підходу до визначення сутності іміджу підприємства 
та управління ним. 

Цілі статті: наукове обґрунтування теоретико-методичних 
та прикладних засад управління іміджем підприємства, а також 
оцінка іміджу компанії ТзОВ «Дах-Профіль». 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Імідж являє 
собою образ організації, що виникає в свідомості людини на основі 
всієї інформації, яку вона має. З метою дослідження сутності іміджу 
підприємства та чинників, що впливають на його формування, 
розглянемо трактування вченими змісту даного поняття (табл. 1).  

Таблиця 1 
Узагальнення підходів вітчизняних і зарубіжних науковців  

до визначення іміджу підприємства 
Автор Трактування поняття «імідж» 

1 2 

А. Б. Звіринцев [1] відносно стійке уявлення про будь-який стійкий об’єкт 

В. М. Шепель [2] ореол, створений засобами масової інформації, соціальною 
групою або власними зусиллями з метою привернення до себе 
уваги 

Ф. Котлер [3] сприйняття компанії чи її товарів суспільством 

В. А. Співак [4] фактор довіри клієнтів до фірми і її товару, фактор зростання 
числа продажів, кредитів, фактор процвітання або занепаду 
для фірми, її власників, її працівників 

А. В Карпов [65] сформований у зовнішньому середовищі організації її образ, 
заснований переважно на її специфічних і позитивних 
особливостях 
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продовж. табл. 1 
1 2 

А. К. Семенов 
[6 с. 87] 

це навмисно спроектований в інтересах підприємства образ, 
який ґрунтується на особливостях діяльності, внутрішніх 
закономірностях, властивостях, перевагах, якостях і 
характеристиках. Такий образ ціленаправлено входить у 
свідомість або підсвідомість цільової аудиторії, відповідає її 
очікуванням і вирізняє компанію з-поміж їй аналогічних  

І. В. Альошина [7] являє собою образ організації в уявленні суспільних груп.  

В. О. Сизоненко  
[8, с. 420] 

позитивний образ будь-якої фірми, який формує стабільну 
конкурентну перевагу через створення загального образу, 
репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про 
престиж підприємства, його товари та послуги, післяпродажний 
сервіс  

Л.Е. Орбан-
Лембрик  
[9, с. 543] 

це враження, яке організація та її працівники справляють на 
людей і яке фіксується в їхній свідомості у формі певних 
емоційно забарвлених стереотипних уявлень (думках, 
судженнях про них)  

В. А. Алексуліна 
[10, с. 136–138] 

конкретне уявлення, яке складається в покупця щодо реального 
існування підприємства  

Примітка. Сформовано на основі даних джерел: [1–10] 
 
Розглянувши думки різних вчених стосовно трактування 

іміджу підприємства, вважаємо, що імідж – це ціленаправлено 
створений власними силами або із залученням засобів масової 
інформації, відносно стійкий позитивний образ компанії, що 
сформований на основі особливостей її діяльності, переваг, 
закономірностей та характеристик, який являє собою конкурентну 
перевагу для компанії. 

Сприйняття іміджу одного й того ж підприємства може 
бути суттєво відмінним з точки зору різних громадських груп 
(споживачі, інвестори, державні структури, органи влади, громадські 
організації), виходячи з їх орієнтирів, формуючи суб’єктивне 
враження про підприємство.  

Загальний імідж підприємства формується на основі 
наступних елементів: іміджу товару, іміджу споживачів, іміджу 
персоналу, іміджу керівників, візуального іміджу, соціального 
іміджу, внутрішнього та бізнес іміджу, що забезпечує створення 
комплексного образу компанії [11, c. 4; 12]. 

Для того, щоб розвивати та покращувати імідж, необхідно 

систематично переглядати і оцінювати результати вже існуючого 

іміджу.  
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Оцінюючи загальний імідж підприємства, застосовуємо 

підхід, за якого визначення сукупного критерію здійснюється через 

зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв 

(ступеня сформованості кожного елементу іміджу) [12]. 

Отже, комплексне оцінювання іміджу підприємства ТзОВ 

«Дах-Профіль» здійснимо за методикою Т. О. Примак, оскільки 

це дасть можливість проаналізувати  елементи, що визначають 

іміджеву політику підприємства, і ступінь сформованості кожного 

з них. 

Результати комплексного оцінювання іміджу підприємства 

наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Результати комплексної оцінки іміджу ТзОВ «Дах-Профіль» 

Показник 
Фактичне 

значення 

Нормативне 

значення 

Відхилення 

від 

нормативу 

1 2 3 4 

Оцінювання іміджу товару 

коефіцієнт технологічної якості 0,94 1 0,06 

показник споживчої якості 0,98 1 0,02 

коефіцієнт цінової 

конкурентоспроможності товару 
0,97 1 0,03 

коефіцієнт якості додаткових послуг 0,76 1 0,24 

інтегрований коефіцієнт оцінки іміджу 

товару в уявленні споживачів. 
0,91 1 0,09 

Оцінювання іміджу споживачів товару 

коефіцієнт оцінки стилю життя 0,82 1 0,18 

коефіцієнт суспільного статусу 

споживача 
0,7 1 0,3 

коефіцієнт характеру споживача 0,97 1 0,03 

інтегрований показник оцінки іміджу. 0,83 1 0,17 

Оцінювання внутрішнього іміджу організації 

коефіцієнт культури організації 0,72 1 0,28 

показник соціально-психологічного 

клімату на підприємстві 
0,88 1 0,12 

інтегрований показник внутрішнього 
іміджу 

0,8 1 0,2 

Оцінювання іміджу керівників організації 

коефіцієнт оцінки керівників вищої 
ланки 

0,97 1 0,03 

коефіцієнт оцінки керівників середньої 
ланки 

0,97 1 0,03 
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продовж. табл. 2 
1 2 3 4 

коефіцієнт оцінки керівників низової 
ланки 

0,91 1 0,09 

загальний коефіцієнт іміджу керівників 

компанії 
0,95 1 0,05 

Оцінювання іміджу персоналу 

показник професійної компетентності 

персоналу 
0,92 1 0,08 

показник оцінки зовнішнього вигляду 0,86 1 0,14 

загальний показник іміджу персоналу 
підприємства 

0,89 1 0,11 

Оцінювання візуального іміджу організації 

показник оцінки елементів фірмового 
стилю підприємства 

0,87 1 0,13 

показник оцінки дизайну основних 

приміщень 
0,86 1 0,14 

коефіцієнт візуального іміджу організації 0,87 1 0,13 

Оцінювання соціального іміджу організації 

коефіцієнт залучення підприємства до 
соціальних проблем 

0,27 1 0,73 

показник соціальної відповідальності 
компанії 

0,45 1 0,55 

коефіцієнт оцінки соціального іміджу 

організації 
0,36 1 0,64 

Оцінювання бізнес-іміджу організації 

коефіцієнт ділової активності  0,87 1 0,13 

показник оцінки ділової репутації 0,91 1 0,09 

коефіцієнт оцінки бізнес-іміджу 

організації 
0,89 1 0,11 

Комплексне оцінювання іміджу підприємства 

інтегрований коефіцієнт іміджу 

підприємства 
6,5 8 1,5 

 
Загальний коефіцієнт іміджу підприємства становить 6,5 з 

можливих 8. Це свідчить про те, що у ТзОВ «Дах-Профіль» 

створений позитивний образ підприємства у  громадськості.  

Поведена комплексна оцінка іміджу компанії ТзОВ «Дах-

Профіль» показала його сильні та слабкі сторони, врахування яких 

дасть змогу розробити поліпшуючі заходи, що допоможуть 

організації вийти на вищий рівень сприйняття. 
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Комплексний підхід до управління іміджем через 

систематичне вдосконалення всіх його складових забезпечить 

створення позитивного образу компанії в свідомості як  зовнішніх 

та і внутрішніх респондентів. В рамках реалізації даного підходу  

необхідно осучаснювати систему поширення інформації про 

компанію, що забезпечить збільшення зацікавленої аудиторії. 

Вважаємо, що імідж відіграє вагому роль при становленні та 

діяльності підприємства на ринку. За допомогою вдало створеного 

іміджу компанія може не лише збільшити кількість споживачів, 

а також зацікавити нових інвесторів та партнерів, залучитись 

підтримкою державних установ, органів влади, громадських 

організацій, що, як наслідок, принесе додаткові вигоди та цінності 

підприємству.  

Висновки. Комплексна злагоджена робота керівництва з 

управління іміджем підприємства створює стратегічні конкурентні 

переваги на ринку. Управління іміджем не завершується лише 

його формуванням, оскільки смаки та настрої споживачів часто 

змінюються під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Тому необхідним є системний аналіз ступеня 

відповідності реального іміджу підприємства бажаному стану, а 

також діагностика очікувань та вподобань споживачів. Послідовна 

робота менеджменту підприємства щодо підтримки лояльності  

та задоволеності споживачів призводить до перетворення 

останніх у носіїв стійкого позитивного іміджу про компанію.  
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КОНЦЕПЦIЇ ЛIДЕРСТВА, ТИПIЗАЦIЯ  
КЕРIВНИКIВ ПIДПРИЄМСТВА  

ТА НАВИКИ ЕФЕКТИВНОГО КЕРIВНИЦТВА 
 
В статті набули подальшого розвитку наукові положення теорії лідерства 

в контексті реалізації управлінської діяльності керівниками підприємства. 

Проаналізовано етапи розвитку теорії лідерства. Проведено типізацію керівників 

підприємства залежно від характеру їх дій в напрямку досягнення цілей. 

Уточнено навики ефективного керівника. 

Ключові слова: лідерство, керівник, типізація керівників, навики 

управління, ефективне керівництво, підприємство. 

 

Kryvovyazyuk I. 

CONCEPTS OF LEADERSHIP, TYPIZATION  
OF ENTERPRISE MANAGERS  

AND EFFECTIVE LEADERSHIP SKILLS 
 
The problem of the leadership is one of the most actual now. This is due to 

the desire of managers to dominate, to expand more and more  new markets thanks 
to active team work, to the ability to use different management styles, to leadership 

training of others, to self-development and self-improvement. In this context, an 
increasingly relevant issue is the development of the scientific provisions of the 
theory of leadership in the context of the implementation of management activities 
by the leaders of the enterprise. 

The results of the analysis of existing theories of leadership allow to establish 
the chronological dependence of changes in styles and approaches to management in 

                                           
Кривов’язюк І. В. 
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accordance with the vision of relations between the head and his subordinates. The 
revealed sequence of the definition of the concepts of the «Great man», the personal 
and behavioral approaches, as well as the concept of relationships allows you to 
outline the manner of the manager’s behavior and its main characteristics. 

The analysis of modern scientific publications makes it possible to distinguish 
strategic models of types of executives, such as the leader of the classical school of 
management, the target strategist, the leader of the ten roles, the specialist in 
political risks, the priest of competitiveness, the piercing transformer, the successor 
of self-organization, the decisive turn-key strategist, the anti-crisis leader, going out 
for the purpose of management and characteristic of the features inherent in the 
actions of the head. 

It has been established that the optimal level of management of a particular 
manager depends on large extent on his technical skills, human management skills 
and conceptual skills. In particular, for managers of the lower level characterized by the 
predominance of technical skills in management, for middle managers – the skills of 
personnel management, and for top-level managers – conceptual skills. Such patterns 
are explained by the ability to use different management methods to achieve local 
goals, ability to work with people and to translate the abstract thinking of the leader into 
practical ground. It needs development and self-improvement with such the transition 
from a lower level of enterprise management to a higher level of managerial skills. 

It is important for the manager to be proactive, focused, able to prioritize, 
aspired to a common benefit, with understanding of subordinates, possessing the 
command of the formation, to be aimed at continuous self-improvement for effective 
management of the company's activities. 

Summarizing the results of the study allows to divide all skills of effective 
leadership into three groups: the individual-personality skills, the socio-psychological 
skills and the educational and qualification skills. This will allow to implement 
management activities and management influence on subordinates more rationally 
and more efficiently. 

The aims of further research should be directed to the definition of the 
components of leadership competences, which will more clearly define the skills of 
effective leadership. 

Keywords: leadership, leader, typization of managers, management skills, 
effective leadership, enterprise. 

 
Кривовязюк И. В. 

КОНЦЕПЦИИ ЛИДЕРСТВА, ТИПИЗАЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА 
 
В статье получили дальнейшее развитие научные положения теории 

лидерства в контексте реализации управленческой деятельности руководителями 
предприятия. Проанализированы этапы развития теории лидерства. Проведена 
типизация руководителей предприятия в зависимости от характера их 
действий в направлении достижения целей. Уточнены навыки эффективного 
руководителя. 
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Ключевые слова: лидерство, руководитель, типизация руководителей, 

навыки управления, эффективное управление, предприятие. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Ефективне керівництво є одним із найважливіших принципів 

управління діяльністю сучасного підприємства. Його нерозривний 

зв’язок з лідерськими якостями керівника та його здатністю 

використовувати здобутті знання та вміння є настільки очевидним, 

що навколо даної проблематики дискусії виникають не часто. 

Натомість, широка полеміка існує навколо виділення типів 

керівників і навиків ефективного керівництва, адже поле 

предметної діяльності керівника постійно розширюється під 

впливом розвитку як управлінських, так і інноваційних технологій. 

Відтак, пошук шляхів активізації та підвищення ефективності 

керівництва завжди перебуватиме в полі зору науковців, матиме 

свою незаперечну актуальність. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Останні дослідження вчених присвячено 

вивченню проблематики лідерства в ретроспективі [1; 2], побудові 

стратегічних моделей типів керівництва [3], вивченню та аналізу 

управлінських навичок [4; 5; 6; 7]. Н. Бондаренко доповнює 

фактори, що впливають на інноваційну активність, поділяючи їх 

залежно від рівня її прояву [2]. Проте, зміст їхніх праць вказує на 

недостатнє опрацювання досліджуваної проблематики з позицій 

уточнення типізації керівників підприємства залежно від 

характеру їх дій в напрямку досягнення цілей, а також навиків 

управлінської діяльності, які повинні характеризувати ефективне 

керівництво.  

Цілі статті: розвиток наукових положень теорії лідерства 

в контексті реалізації управлінської діяльності керівниками 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Загально-
відомо, що під управлінськими навиками розуміється сукупність 

знань та вмінь людей, що знаходяться на керівній посаді, яка 
спрямована на виконання певних управлінських заходів чи завдань. 

Зрозуміло, що такі знання та вміння вимагають постійного 
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удосконалення відповідно до впливу на керівника факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Нині існує значна кількість підходів щодо вибору основних 
рис, які формують оптимальний набір управлінських навиків 

керівників. Варто зазначити, що такі підходи сформувались під 
впливом трансформації теорії лідерства. Саме еволюція останніх 

і відіграла визначну роль у формуванні концепції лідера.  
В табл. 1 визначено хронологічну залежність змін у стилях і 

підходах до управління відповідно до бачення відносин керівника 
та його підлеглих. 

Таблиця 1 
Характеристика теорій лідерства [1; 2] 

  Концепція «Великої людини» 

Суть: лідерські якості є вродженими;  
великими лідерами народжуються, а не стають. 

Хронологія: середина ХІХ – початок ХХ ст. 
Основоположник: Т. Карлайл. 

Гасло теорії: «історія світу – це біографія великих людей» – Т. Карлайл. 

Теорія особистісних рис лідера 

Суть: керівники стають особливими завдяки наявним у них якостям та рисам. 
Хронологія: починаючи з першої половини ХХ ст. 

Перші дослідники: Р. Стогдил, Р. Манн. 

Основні представники 

1 2 3 

Р. Стогдил (1948 рік) У. Бенніс (1985 рік) Б. Нанус (1989 рік) 

- інтелектуальні 
здатності; 

- перевага над іншими; 
- упевненість в собі; 
- активність та 
енергійність; 

- знання справи 

-  бачення; 
-  пристрасть; 
-  цілісність; 
-  довіра; 
-  допитливість; 
-  сміливість; 
-  адаптивність; 
-  спрямованість на 
співпрацю; 

-  прагнення до розвитку 

-  прозорість; 
-  мистецтво змін; 
-  здатність до побудови 
команди; 

-  висока чесність та 
цілісність характеру; 

-  ініціативність; 
-  розуміння 
взаємозалежності; 

-  уміння випереджаючого 
навчання 

Поведінковий підхід до лідерства 
Суть: в основу покладено манери поведінки керівника зі своїми підлеглими. 

Хронологія: 1960 рік (публікація книги «Людська сторона підприємства»). 
Засновник: Д. Макгрегор. 
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продовж. табл. 1 
1 2 3 

Представники 

Д. Макгрегор Р. Лайкерт Р. Блейк, Дж. Мутон 

- автократичний стиль 
поведінки керівника 

(зумовлений теорією 

«Х»); 

- демократичний стиль 
поведінки керівника 

(зумовлений теорією 

«Y») 

- експлуатаційно-авторитарний 

стиль поведінки керівника; 

- прихильно-авторитарний стиль; 

- консультативно-

демократичний; 

- стиль, заснований на участі 
працівників у прийнятті рішень 

- піклування про 
виробництво; 

- піклування про 
людину 

Ситуаційний підхід до лідерства 

Суть: взаємодія між лідером і підлеглими відбувається під дією основних 

факторів, котрі описують взаємодію лідера та групи 

Представники 

Ф. Фідлер (1967 рік) Р. Хаус, Г. Мітчел (1971 рік) К. Бланшар (1974 рік) 

- службове положення 
лідера; 

- характеристика 
виконуваного завдання; 

- особливість відносин 
між лідером та 

підлеглим 

- вказівки на зв’язок між 
результати діяльності підлеглих 

та їх кар’єрним ростом; 

- матеріальна нагорода за 
досягнення визначних 

результатів; 

- встановлення чітких цілей, а 
також зосередження уваги на 

взаємозв’язку між їх 

досягненням та можливих 

наслідків; 

- допомога при усуненні 
перешкод, які виникли у 

підлеглого при досягненні ним 

цілей 

- зрілість виконавців; 
- рівень орієнтації на 
міжособистісні 

взаємовідносини 

Теорія взаємовідносин 

Суть: ідея обміну між керівником та підлеглими,  

основою якого зі сторони керівника є винагорода  

(матеріальна чи нематеріальна), а зі сторони підлеглих –  

якісне та своєчасне виконання покладених обов`язків. 

Хронологія: починаючи з 70-х років ХХ ст. 

Перші дослідники: Дж. Макгрегор Бернс. 

 

Як показали результати дослідження, послідовність видозмін 

концепцій «Великої людини», особистісного та поведінкового 

підходів, а також концепції взаємовідносин дозволяє окреслити 

манеру поведінки керівника та його основні характеристики. 
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Аналіз наукових публікацій вчених сучасності (Л. Данченка 
та В. Гордини) дає змогу виокремити стратегічні моделі типів 
керівників [3, с. 53–54], які зведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Стратегічні моделі типів керівників підприємства 

Тип моделі Характерні риси Мета керування 

Менеджер 
класичної школи 
управління 

Ретельне планування та 
спостереження, дії відповідно до 
плану 

Досягнення порядку 
всередині організації 

Цілеспрямований 
стратег 

Точність та конкретність у 
встановленні цілей, надання 
переваги кількісним показникам 

Контроль за стратегією 
підприємства; перетворен-
ня стратегії у свідомий 
керований процес 

Керівник десяти 
ролей 

«10 ролей»: лідер, координатор, 
генератор ідей, спостерігач, спікер, 
громовідвід, розподільник, під-
приємець, посередник, вихователь 

Високочастотність 
формування стратегій; 
«навчання в дії» 

Фахівець з 
політичних 
ризиків 

Зосередженість на внутрішній 
діяльності підприємства; 
прозорливість; динамічність 

Запобігання виникненню 
критичних стратегічних 
проблем завдяки моніто-
рингу як внутрішнього, так 
і зовнішнього середовища 

Жрець 
конкуренто-
спроможності 

Прагнення до перевершення 
конкурентів 

Досягнення конкурентної 
переваги на ринку 

Пронизливий 
перетворювач 

Систематичність; аналітичність; 
інтуїтивність у керівництві; 
висока комунікативність; 
значний ступінь мотивації 
підлеглих 

Передбачення успішного 
майбутнього компанії 
шляхом використання 
інтуїтивних рішень 

Адепт 
самоорганізації 

«Самоорганізація» навколо 
стратегічних проблем, 
децентралізація 

Локальна трансформація 
управлінських структур 

Стратег 
вирішального 
звороту 

Автократичність, безжальність, 
швидкість у прийнятті рішень 

Кардинальна зміна напряму 
руху підприємства з метою 
його порятунку в умовах 

кризи 

Антикризовий 
лідер 

Постійний моніторинг; 
стимулювання та мотивація 

Недопущення кризового 
стану; стимулювання 
процедур імітації криз за 
необхідності 

 
Дослідження концепції Р. Катца [4] дозволяє виділити групи 

навиків, які визначають оптимальний рівень управління для 
конкретного керівника: 
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- технічні навики. Основною характеристикою зазначеного 

виду навиків є вміння застосовувати різні методи управління задля 

досягнення локальних завдань. Вони не пов’язані лише з вироб-

ництвом, чи технічною складовою, а мають всебічне спрямування. 

Найважливішу роль технічні навики відіграють для керівників 

першого рівня, які не керують роботою інших менеджерів, а 

відповідають за роботу безпосередніх виконавців [5]; 

- навики управління людьми (міжособистісного спілкування). 

Дані навики дозволяють знаходити спільну мову з людьми, 

забезпечуючи ефективне використання людського потенціалу 

компанії. Оскільки, одне з найважливіших завдань управління – це 

робота з людьми, то зазначені уміння є однаково важливими для 

всіх ієрархічних рівнів управління; 

- концептуальні навики. В основі даних умінь лежить 

абстрактне мислення менеджера, яке підкріплюється здатністю 

широкомасштабного аналізу і діагностики. Оскільки цільова приро-

да основних бізнес-елементів будь-якого підприємства характери-

зується різноманітністю, тому саме концептуальні навики допомо-

жуть виходити за межі цілей конкретного відділу. Саме тому, як 

наслідок, найбільш критичними дані уміння є для топ-менеджерів, 

з подальшим скороченням вагомості відповідно до зменшення 

рівня управлінської ієрархії. 

Графічна інтерпретація прояву навиків керівників на різних 

рівнях управління підприємством представлена на рис 1. 
 

 
Рис. 1. Графічне відображення теорії Р. Катца 
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Основними навиками хорошого керівника є [6, с. 8–12]: 
1. Здатність слухати. Даний навик є підґрунтям для 

формування довіри, відіграючи надзвичайно важливу роль, 
незалежно від рівня управління. «Слухайте, щоб вчитись» – 
зазначають вони. 

2. Уміння задавати питання. Правильні питання «є одним 
з основних інструментів для генерування блискучих ідей». В 
контексті даного навику слід: задавати відкриті питання, а також 
акцентувати увагу на «що?» і «як?» замість «чому?». 

3. Здатність подати власну правду. Загальновідомо, що 
«правд багато, а істина лише одна». В процесі формування даного 
навику важливу роль відіграє здатність бути відкритим та 
уникати обвинувачень, передчасних суджень. 

4. Навик виражати впевненість.  
Значний вплив на формування лідерських навиків здійснює 

теорія С. Кові, в основі якої покладено парадигму семи звичок 
ефективних менеджерів [7], узагальнення яких здійснено в табл. 3. 

Сукупність перших трьох навиків, на думку автора, 
формують здатність ефективного самоуправління. Наступні три 
навики забезпечують ефективну взаємодію менеджера із 
зовнішнім середовищем, яке формують колеги, керівники та 
підлеглі. Остання ж звичка є універсальною, яка є основою для 
зростання ефективності як самоуправління, так і взаємодії. 

Таблиця 3 
Аналіз провідних підходу С. Кові  

до визначення провідних звичок ефективного менеджера 

Риса 
Формування 

звички 
Опис 

2 3 4 5 

Проактивність 
«Будь 

проактивним» 

Ініціативний підхід до вирішення 
будь-якої задачі; орієнтація на 
«рішення», а не на «проблему»; 

викорінення виправдань і відмовок 

Е
ф
ек
ти

в
н
е 
са
м
о
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 

(Е
C
) 

Цілеспрямованість 
«Починай з 
думкою про 

мету» 

Починаючи роботу над вирішенням 
поставленого завдання необхідно 
відразу уявляти кінцевий результат, 
що, в свою чергу, допоможе вибрати 
правильні шляхи вирішення і, що 
найголовніше – підсилить мотивацію 

Уміння виставляти 
пріоритети 

«Насамперед – 
найважливіше» 

Одна з найважливіших порад  
тайм-менеджменту, в основі якої 
лежить матриця Ейзенхауера 
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продовж. табл. 3 
2 3 4 5 

Прагнення  

до спільної вигоди 

Мислення 

«виграш-

виграш» 

Орієнтація на спільну вигоду дозволяє 

зменшити психологічне 

навантаження у команді,  

сприяє самоорганізації колективу 

Е
ф
ек
ти
вн
а 
вз
ає
м
о
д
ія
 

(Е
В
) 

Розуміння 

«Спочатку 

розумій сам, 

потім чекай 

розуміння» 

Один з найважливіших 

комунікативних навиків,  

що є основою успішної реалізації 

попереднього принципу 

Уміння створювати 

команду 

«Створюй 

синергію» 

Розуміння того, що системи працюють 

ефективніше, ніж окремі елементи 

Безперервне 

удосконалення 
«Гостри пилку» 

Удосконалення власних навиків та 

навиків підлеглих, постійний розвиток 

Е
С
+
Е
В

 

 

Узагальнюючи проаналізовані концепції лідерства і отримані 

результати дослідження пропонуємо виділити три групи 

управлінських навичок керівників підприємства: 

1. Навики індивідуально-особистісного спрямування – риси, 

в основу яких покладено якості лідера як окремого індивіда, до 

яких відносять: впевненість у собі, інтелект, енергійність, здатність 

швидко навчатися, адаптивність тощо. Основний вплив на 

формування даної групи навиків справили концепція «Великої 

людини» та теорія особистісних рис лідера. 

2. Навики соціально-психологічного спрямування – відоб-

ражаються в якостях, які базуються на відносинах з іншими людьми, 

перебуванні у соціумі. Такими навиками є: комунікативність, 

відкритість, прозорість, уміння слухати. Підґрунтям для даної групи, 

підкреслюючи її важливість, стала поведінкова теорія лідерства.  

3. Освітньо-кваліфікаційні навики – риси, які базуються 

на рівні кваліфікації та професіоналізмі керівника. До них слід 

віднести: освіченість, знання справи, аналітичні та ораторські 

здібності, здатність знайти підхід до підлеглих, уміння підбирати 

виконавців та створювати команду тощо. Основними теоріями, 

концепції яких нерозривно пов’язані із формуванням даної 

групи навиків, є ситуаційний підхід та теорія взаємовідносин. 

Що ж стосується сучасних теорій лідерства, то варто 

зазначити, що вони, базуючись на вченнях попередників, є 

пов’язаними з формуванням усіх зазначених груп навиків. 
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Висновки. Проблема лідерства нині постає однією з найбільш 

актуалізованих. Це пов’язано з бажанням керівників домінувати 

завдяки активній командній роботі, вмінню використовувати 

різні стилі управління, навчання лідерству інших, саморозвитку 

та самовдосконалення. 

Результати аналізу існуючих теорій лідерства дозволяють 

встановити хронологічну залежність змін у стилях та підходах 

до управління відповідно до бачення відносин керівника та його 

підлеглих. Розкрита послідовність видозмін концепцій «Великої 

людини», особистісного та поведінкового підходів, а також 

концепції взаємовідносин дозволяє окреслити манеру поведінки 

керівника та його основні характеристики. 

Аналіз наукових публікацій вчених сучасності дає змогу 

виокремити стратегічні моделі типів керівників виходячи з мети 

керування та характерних с особливостей, що притаманні діям 

керівника. 

Встановлено, що для керівників нижчого рівня управління 

підприємством характерне переважання технічних навиків в 

управлінні, для керівників середнього рівня – навиків управління 

персоналом, а для керівників вищого рівня управління – концеп-

туальних навиків. Такі закономірності пояснюються вміннями 

використовувати різні методи управління задля досягнення 

локальних цілей, працювати з людьми та вміннями переводити в 

практичну площину наявне абстрактне мислення керівника. 

Узагальнення отриманих результатів дослідження дозволяє 

навики ефективного керівництва розподілити на три групи: 

навики індивідуально-особистісного спрямування, навики соціа-

льно-психологічного спрямування та освітньо-кваліфікаційні 

навики. Це дозволить більш обґрунтовано та ефективно реалізо-

вувати управлінську діяльність та керівний вплив на підлеглих. 

Напрями подальших досліджень слід спрямувати на 

визначення складових лідерських компетенцій, які дозволять 

більш чітко окреслити навики ефективного керівництва. 

 
1. Редина Н. И. Лидерство: учебное пособие / Н. И. Редина, Е. В. Комарова. – 

Днепропетровск : Университет таможенного дела и финансов, 2015. – 121 с. 

2. Пономаренко О. В. Проблема лідерства в ретроспективі / О. В. Пономаренко // 

Вісник Черкаського університету. – Серія: педагогічні науки. – Черкаси, 

2010. – Вип. 179. – С. 132–137. 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

168 

3. Данченко Л. Г. Сучасні стратегічні моделі типів керівництва та лідерства в 

організації / Л. Г. Данченко, В. В. Гордина // Молодий вчений. – 2015. – 

№11. – С. 52–55. 

4. Managerial skills – 3 types of skills each manager will need. Sutevski Consulting // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.entrepreneurshipinabox.com/ 

202/ managerial-skills/. 

5. Осовська Г. В. Основи менеджменту / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – 

Вид. 3-є вид., перероб. і доповн. – К. : Кондор, 2008. – 664 с. 

6. A Great Start Makes All the Difference. Essential Skills for the First-time Manager 

/ The Ken Blanchard Companies, 2016 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.kenblanchard.com/KBCPublic/media/PDF/First-time-Manager-

eBook-MK0814.pdf. 

7. Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / Стівен Р. Кові; 

пер. з англ. О. Любенко. – Харків, 2012. – 384 с. 

 

 

УДК 658.589.621 

Куцай Н. С., к.е.н., доцент, 

Савош А. О. 

Луцький національний технічний університет  

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті розглянуто теоретичні положення сутності інноваційного потенціалу 

та розроблено методи оцінки інноваційного потенціалу машинобудівного 

підприємства. 

Ключові слова: інновація, потенціал, методи оцінки інноваційного 

потенціалу. 

 

Kutsay N., Savosh A. 

ESSENCE AND VALUE  
OF INNOVATIVE POTENTIAL  

OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 
 

In modern economic science, the concept of «innovation potential» has 

appeared quite recently, however, naturally took an important place in its categorical 

apparatus. Under the conditions of an innovative development model, understanding 

of the essence and adequate assessment of innovation potential plays an important 
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role in the management of innovation activities of machine-building enterprises. It is 

difficult to overestimate the influence of innovative potential on the process of 

formation and implementation of the program of innovative development of the 

machine-building enterprise. 

At the same time, the modern versatility of the definition of the concept of 

«innovation potential» is due to the lack of unity in the views of scientists to reveal its 

content, significantly impedes the definition of its essence, functions, components, etc. 

As a result, enterprise innovators often can not adequately assess their 

innovation potential and, by introducing innovations based on innovation programs, 

operate on the basis of the «entrepreneurial sense» principle, which often results in 

ineffective management decisions in the area of innovation activity of the enterprise. 

Scientists have shown that there are several approaches to the interpretation 

of innovation potential. The most widespread among them is the resource approach: 

considers innovative potential as a combination of different types of resources that 

can be used in the process of innovation. 

We agree that for the innovation activity, the company must have a certain 

set of resources that could be used to innovate. However, this approach is believed 

to be somewhat limited, since under present conditions an enterprise may have the 

necessary amount of resources to innovate, however, it has no opportunity to develop 

and market competitive innovative products. O. Pichkru identifies innovation 

potential as a set of different types of resources, including financial, intellectual, 

scientific, technical and other resources necessary for innovation. 

In the scientific literature, there is quite a large number of publications of 

domestic and foreign researchers on the issues of innovation management, but the 

problem of creating a typical approach to managing innovation potential at industrial 

enterprises is still not resolved. There is no comprehensive algorithm for its 

management and evaluation, covering all its structural components. 

In the process of reviewing the scientific and methodological literature on the 

issue of an effective assessment of the efficiency of management of the innovative 

potential of the enterprise in the modern conditions of economic development, various 

methodological approaches to the identified problems have been identified. 

Both approaches should be based on the use of methods of system analysis 

and synthesis of organizational and managerial decisions; be focused on achieving 

the strategic and operational goals of the enterprise; to ensure lower level of 

uncertainty of the results of innovations, to promote achievement of the set goals. 

The results of the study of theoretical and practical aspects of the innovation 

potential of the enterprise suggest that it is the main prerequisite for the implementation of 

innovation and determines the degree of its effectiveness. In this regard, the innovative 

potential requires special attention as an object of management in the enterprise. The 

«innovative potential of a machine-building enterprise» should be understood as a 

collection of all interconnected and complementary elements that characterize 

intellectual and personnel, techno-technological, interface, information and market 

resources. 

Thus, the system of indicators of innovation potential – an integral set of 

available and hidden resources, stocks, opportunities that can be manifested in the 

conditions of interaction and interdependence of balanced subsystems and elements 
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of the system to meet market requirements in innovative products. In this case, the 

term refers to internal forces, feasibility and ability, which implies the ability to act 

and reflects the innovative activity of enterprise management. The results of the 

research can contribute to the formation and improvement of methodological 

approaches to assess the innovative potential of enterprises. 

Key words: innovation, potential, methods of estimation of innovative potential. 
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В статье рассмотрены теоретические положения сущности инновационного 

потенциала и разработаны методы оценки инновационного потенциала 

машиностроительного предприятия. 

Ключевые слова: инновация, потенциал, методы оценки инновационного 

потенциала. 

 

Постановка проблеми у загальному її вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

У сучасній економічній науці поняття «інноваційний потенціал» 

з’явилось доволі недавно, втім, закономірно посіло важливе місце 

в її категорійному апараті. В умовах інноваційної моделі розвитку 

розуміння сутності та адекватне оцінювання інноваційного 

потенціалу відіграє важливе значення в управлінні інноваційною 

діяльністю машинобудівних підприємств. Важко переоцінити і 

вплив інноваційного потенціалу на процес формування і реалізації 

програми інноваційного розвитку машинобудівного підприємства.  

Разом з тим, сучасна багатогранність визначення поняття 

«інноваційний потенціал» зумовлена відсутністю єдності у 

поглядах науковців на розкриття його змісту, суттєво затрудняє 

визначення його сутності, функцій, складових тощо. 

У результаті підприємства-інноватори часто не можуть 

адекватно оцінити свій інноваційний потенціал та, впроваджуючи 

інновації на основі інноваційних програм, діють за принципом 

«підприємницького чуття», що часто призводить до неефективних 

управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності підприємства. 

Аналіз основних досліджень у яких започатковано 

вирішення проблеми. Дослідженню проблем визначення поняття 

«інноваційний потенціал» присвятили свої праці багато науковців. 
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Серед них такі зарубіжні, як І. Т. Балабанов [1], В. Н. Гунін [4], 

І. Н. Карапейчик [11; 12], І. Д. Кокурін [5] та К. Фрімен, якими, 

до слова, уперше було введено в економічну науку поняття 

«інноваційний потенціал»,  та  українські М. А. Гриньова [13], 

С. І. Грицуленко [10], А. А. Епіфанов [9], Л. Мартюшева. 

На нашу думку, потребують подальших досліджень 

методичні аспекти оцінювання рівня інноваційного потенціалу 

машинобудівного підприємства та рівня його достатності для 

реалізації конкретної інноваційної програми. Крім того, потребує 

уваги питання щодо прийняття єдиного підходу до трактування 

поняття «інноваційний потенціал» і визначення його складових. 

Ціль статті: розкриття сутності поняття «інноваційний 

потенціал», виокремленні його складових та показників оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як показали 

проведені наукові дослідження, серед науковців існує кілька 

підходів до трактування інноваційного потенціалу. Найпоши-

ренішим серед них є ресурсний підхід: розглядає інноваційний 

потенціал як сукупність різних видів ресурсів, що можуть бути 

використані у процесі інноваційної діяльності [1, с. 48; 2, с. 63].  

Погоджуємося, що для провадження інноваційної діяльності 

підприємство повинно володіти певним набором ресурсів, які 

можна було б задіяти для впровадження інновацій. Утім, такий 

підхід, вважаємо, дещо обмеженим, оскільки за умов сьогодення 

підприємство може мати необхідну кількість ресурсів для 

здійснення інноваційної діяльності, втім, не мати можливостей 

розробляти і виводити на ринок конкурентоспроможну інноваційну 

продукцію. О. Пічкур визначає інноваційний потенціал як сукуп-

ність різних видів ресурсів, включаючи фінансові, інтелектуальні, 

науково-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення 

інноваційної діяльності [3, с. 35]. 

Н. В. Краснокутська під інноваційним потенціалом розуміє 

систему чинників і умов, необхідних для здійснення інновацій-

ного процесу. За основу оцінки стану інноваційного потенціалу 

приймаються можливості, якими володіє підприємство для 

власної інноваційної діяльності [4, с. 11]. 

У науковій літературі існує досить велика кількість публікацій 

вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань інноваційного 
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менеджменту, однак проблема створення типового підходу до 

управління інноваційним потенціалом на промислових підприєм-

ствах до цих пір не вирішена. Відсутній комплексний алгоритм його 

управління і оцінки, що охоплює всі його структурні компоненти. 

В процесі огляду науково-методичної літератури з питання 

ефективної оцінки ефективності управління інноваційним 

потенціалом підприємства в сучасних умовах розвитку економіки 

були виявлені різні методичні підходи до окресленої проблематики. 

Обидва представлених підходи повинні ґрунтуватися на 

використанні методів системного аналізу і синтезу організаційно-

управлінських рішень; бути орієнтованими на досягнення 

стратегічних та оперативних цілей підприємства; забезпечувати 

зниження рівня невизначеності результатів інновацій, сприяти 

досягненню поставлених цілей [10, с. 77]. 

Найбільш поширеними підходами до управління іннова-

ційним потенціалом підприємства є [5, с. 85]: 

1) підхід, заснований на управлінні ресурсами. В якості 

методів управління використовуються класичні методи планування 

(балансовий, дослідно-статистичний, нормативний, ЕММ), управ-

ління ресурсами (кореляційно-регресійний, математичне моде-

лювання і програмування, експертні оцінки, прямий економічний 

розрахунок, господарський розрахунок). Перевагою даного підходу 

є планування обсягів і напрямів використання ресурсів на 

кожному етапі виробництва. Недоліком – виключення можливості 

реагування на постійні зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища; 

2) підхід, зводиться до управління НДДКР. Методичний 

інструментарій даного підходу складають класичні методи 

планування (балансовий, дослідно-статистичний, нормативний, 

ЕММ), управління НДДКР (параметричний, моделювання конку-

рентних переваг, ранжирування). Обґрунтованість його застосу-

вання пояснюється тим, що НДДКР – важлива умова розвитку 

інновацій, проте не єдине. Тому найбільш доцільно його 

використання в комплексі з іншими управлінськими підходами; 

3).підхід, що базується на управлінні інвестиціями. В його 

рамках застосовуються методи планування і управління інвести-

ціями (період окупності, бухгалтерська рентабельність інвестицій, 

внутрішня ставка прибутковості, модифікована норма прибутку, 
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чиста приведена вартість, дисконтування, бізнес-план, фінансовий 

план, екстраполяційні, експертні, сценарні). Його застосування 

пояснюється тим, що від якості управління інвестиціями залежать 

масштаби і види майбутніх інновацій. Однак, як і попередній 

підхід, він не є самостійним, охоплюючи лише один із проявів 

інноваційного потенціалу. 

У сучасній економічній літературі можна почути думку про 

необхідність розробки і застосування науково обґрунтованого 

алгоритму дій для оперативного прийняття управлінських рішень 

[7, с. 77]. Даний алгоритм повинен містити напрямки дій при 

різних ситуаціях в процесі управління інноваційним потенціалом 

на підприємстві (варіанти сценаріїв). Розробивши такий алгоритм 

і перевіривши його на практиці, можна в майбутньому вирішувати 

подібні завдання без істотних витрат часу і ресурсів. 

Результати дослідження теоретичних і практичних аспектів 

інноваційного потенціалу підприємства дозволяють зробити 

висновок про те, що він є основною передумовою здійснення 

інноваційної та визначає ступінь її ефективності [8, с. 15]. У 

зв’язку з цим, інноваційний потенціал вимагає до себе особливої 

уваги як до об’єкта управління на підприємстві. Під «інноваційним 

потенціалом машинобудівного підприємства» слід розуміти 

сукупність усіх взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих елементів, 

які характеризують інтелектуальні та кадрові, техніко-технологічні, 

інтерфейсні, інформаційні і ринкові ресурси. 

В даний час для промислових підприємств машинобудівної 

галузі України стоїть питання розробки комплексної системи 

управління інноваційним потенціалом підприємства, що відповідає 

широкому спектру вимог, що пред’являються зовнішнім і 

внутрішнім середовищем підприємства. У зв’язку з тим, що 

інноваційний потенціал будується на основі ряду структурних 

компонентів, які діють в тісному взаємозв’язку, застосування 

системного підходу до управління даним об’єктом має знаходити 

відображення в управлінні кожним його компонентом. Крім цього, 

на відміну від представлених раніше точок зору, пропонуємо 

виділити два основних напрямки в рамках системного підходу 

до управління інноваційним потенціалом підприємства: 

- управління формуванням інноваційного потенціалу – 

може розглядатися, з одного боку, як початковий етап управління, 
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який має на меті створення можливостей до інноваційної діяль-

ності, а, з іншого, – сприяти подальшому його накопиченню і 

розвитку.  

Формування інноваційного потенціалу повинно носити 

постійний характер з метою безперервного підвищення його 

рівня, а, отже, і розширення якісних і кількісних можливостей 

до інноваційної діяльності; 

- управління реалізацією (використанням) інноваційного 

потенціалу, яке включає вибір і здійснення заходів найбільш 

ефективної його реалізації з метою досягнення оптимального 

витрачання інноваційного потенціалу і отримання максимальних 

результатів інноваційної діяльності [8; 9]. 

Процеси управління на підприємстві, що включають 

формування і використання його інноваційного потенціалу 

повинні відбуватися одночасно і взаємопов’язано, тому що від 

рівня формування інноваційного потенціалу залежать варіанти 

його використання і результати інноваційної діяльності, які, в 

свою чергу, впливають на подальше формування інноваційного 

потенціалу і т. д. 

Результативність інноваційного процесу показує, в якій 

мірі було досягнуто мети за рахунок впровадження інноваційних 

дій на підприємстві, тобто кількісний рівень впровадженої 

інновації, а ефективність дасть можливість охарактеризувати 

якісний ступінь задоволення в процесі впровадження інноваційних 

заходів на підприємстві відповідно до розрахованих кількісних 

показників інноваційної діяльності на підприємстві. 

Важливою складовою визначення потенціалу є комплексна 

оцінка структурних компонентів інноваційного потенціалу машино-

будівного підприємства, зводиться до інтегральних показників 

рівнів його формування та реалізації. На початковому етапі 

управління інноваційним потенціалом результати оцінки нададуть 

інформацію про його стан і послужать базою у виборі підходу 

до його управління. На наступних етапах вона сприяє оцінці 

ефективності проведених управлінських заходів. 

Напрямками оцінки інноваційного потенціалу є: 

- оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, 

покликана характеризувати його загальний стан як основу для 

формування інноваційного потенціалу; 
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- оцінка внутрішніх компонентів (інтелектуальний капітал, 

матеріально-технічна база, матеріально-виробничі ресурси, фі-

нансові ресурси, партнерські зв’язки, інфо-комунікаційні техно-

логії); оцінка пов’язаних (ринок матеріально-технічних ресурсів; 

платоспроможний попит; державна підтримка) і зовнішніх 

факторів (законодавча база інноваційної діяльності; інноваційна 

інфраструктура регіону; конкурентне середовище). Дана оцінка 

дозволить отримати інформацію про рівень інноваційного розвитку 

підприємства, досвіді і результатах його інноваційної діяльності, 

які багато в чому визначають умови формування інноваційного 

потенціалу машинобудівного підприємства для подальшої іннова-

ційної діяльності.  

Процес управління інноваційним потенціалом машино-

будівного підприємства повинен бути гармонійно поєднаним із 

загальною системою управління підприємством, сприяти вико-

нанню своєї місії та досягненню поставлених цілей розвитку. 

Висновки. Таким чином, система показників інноваційного 

потенціалу – це інтегральна сукупність наявних і прихованих 

ресурсів, запасів, можливостей, що можуть виявлятися за умов 

взаємодії та взаємообумовленості збалансованих підсистем і 

елементів системи для задоволення вимог ринку в інноваційних 

продуктах. При цьому під можливістю розуміються внутрішні 

сили, здійсненність і здатність, яка передбачає спроможність діяти 

і відображає інноваційну активність менеджменту підприємства. 

Результати дослідження можуть сприяти формуванню та 

удосконаленню методичних підходів до оцінки інноваційного 

потенціалу підприємств. 
Використання комплексного підходу до системи управління 

інноваційний потенціалом підприємства надасть можливість 

розглядати об’єкт дослідження не розрізнено, а у сукупності 

взаємопов’язаних елементів з урахуванням функцій, цілей, прин-

ципів менеджменту, своєчасно виявляти «слабкі місця», ліквідо-

вувати їх, своєчасно корегувати процес формування, реалізації 

та накопичення  ІПП, враховуючі зміни як у внутрішньому, так і 

у зовнішньому середовищу.  

Підсумовуючи усе вищесказане, дійшли висновку, що 

процес оцінювання рівня інноваційного потенціалу машино-

будівного підприємства є складним та трудомістким. 
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Malinovska О., Luts A. 

FINANCIAL AND MATERIAL FUNDAMENTALS BASIS  
OF FUNCTIONING OF TERRITORIAL COMMUNITIES 

 

The problem is presented in general terms and its connection with important 
scientific and practical tasks. During a long period, a lot of attention of state officials 

and academics is paid to the self-sufficiency and financial independence of local 
self-government. 

Recently, a number of legal documents were adopted on financial 
decentralization and decentralization of power in general. 

Transformation processes in Ukraine dictate the need to formulate such a 
concept of state financial policy, which would be the beginning of economic growth. 

This primarily leads to the creation at the territorial level of strong economic and 
financial systems that can independently solve local socio-economic problems. 

In order to manage the changes, special study and scientific substantiation 
requires the financial and material support of the territorial communities. Quite a lot of 

groundbreaking works are devoted to this subject, but at the same time the essence of 
the issues that need to be resolved remains. 

It is necessary to determine the role of material and financial support in the life 
of local self-government, the boundaries of a harmonious combination of economic 

feasibility of the existence of territorial communities with the main goal of the 

existence of local self-government in general – to meet the basic vital needs of citizens 
at the place of residence. 

An analysis of the latest research on solving problems. The issues of financial 
and economic support for the functioning of local self-government have found their 

place in the works of M. Latynin. Legal issues of regulation of the material and 
financial basis of local self-government are reflected in the works of S. Ostrovich. In 

analyzing the approaches to reforming the system of financial provision of local self-
government, the works of V. Fedotov and others were used. 

Article targets. The purpose of the paper is to study and analyze the material 
and financial provision of local communities during decentralization. 

Presentation of the main research material with the justification of the received 
scientific results. The practice of local self-government bodies in the context of 

legitimizing their rights has proved that financial independence is decisive in the 
implementation of the functions and tasks that rely on them. 

Without exaggeration, it can be said that material and financial independence 
is a prerequisite for the implementation of all other principles of local self-government. 

The fulfillment of real power functions by local self-government bodies depends on 
financial possibilities. The exceptional importance of the problems of financial 

autonomy of local authorities encourages many scholars to study these issues, 
theoretically substantiate definitions, determine the appropriate frontiers of financial 

independence, and develop specific mechanisms for the practical implementation of 

this principle. 
The financial independence of local self-government can be considered as an 

opportunity to independently solve the issues of integrated financial provision of 
economic and social development of this territory, which fall within the competence of 
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the appropriate level of local government. It also means that the prerequisite for 

financial independence is reasonable, from the point of view of economic feasibility, 

decentralization of power, and adequate allocation of powers, responsibility and 
financial and economic base between the center and local self-government bodies. 

One of the most important issues of decentralization is the question - to what 
extent and on what powers decentralization can be carried out. To answer this 

question, we must turn to another very important term without which it is impossible to 
imagine the process of decentralization; the term «subsidiarity» is an organizational 

and legal principle according to which the community can only take any measures if 
they are more effective than appropriate measures at the national, regional or local 

level, which are one of the fundamental principles of the European Union. Material 
and financial equipment of public authorities is one of the basic principles of the 

formation of competence, the violation of which makes powers formal, inactive, not 

implemented in practice, thereby calling into question the possibility of ensuring the 

rights, freedoms and legitimate interests of citizens, undermining the trust of the 
population to  the appropriate level of government. 

Problems of material and resource provision of local self-government are not 
specific national ones. 

The analysis of the essence of the concept of «material and financial basis of 
local self-government» suggests that it is quite multifaceted.  In some cases, it focuses 

on its economic essence, in others, it is legal. Although the link and the significance of 

both spheres are evident.  This is also explained by the dual nature of property and 
finance, namely, economic and legal. 

Principles of the formation of the material and financial basis of local self-
government are the initial principles, ideas and principles, which are the basis of the 

organization and activity of the territorial communities, the population, representative 
bodies which they are formed, local executive bodies, caused primarily by the essence 

of local self-government those involved in the management of local material and 
financial resources. 

On the one hand, the material and financial basis is divided into two parts: 
material and financial. On the other hand, the components of the material and financial 

basis of local self-government are: first, communal or municipal property (in Ukraine, 
the communal property is recognized and regulated by law); and secondly, revenues 

(revenues) of local budgets and other funds;  and thirdly, another property that is 
designed and used to meet the local needs of the population. 

Conclusions. Material and financial support, of course, plays a very significant 
role in local self-government. However, his role, nonetheless, is service, subordinate. 

Within the framework of constitutional and legal logic, not economic benefits, but 
above all social values and benefits for the sake of which there is local self-

government, can and must determine its organization and implementation.  These are 
the values of decent life and free human development, providing at the expense of 

independent activity of the population the optimal measure and forms of satisfaction of 

the basic vital needs of citizens at the place of residence. 
At the same time, the main financial resource of the local community is its 

budget, which accrues revenue and determines the costs of a particular territory.  Given 
this, much more attention should be paid to planning and using budgets. 
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Considering that the right to education, medical care guaranteed, guaranteed 

by the constitution, etc. should be ensured, and in order to prevent a biased distribution 

of financial resources in budget calculations, it is necessary to organize work on the 

calculation and consolidation at the legislative level of normative indicators of 

financial support of existing state social standards. 
Key words: territorial community, local community, decentralization, material 

and financial basis. 
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ФИНАНСОВО МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 
 

Рассмотрены понятия финансово материальных основы реализации 

функционирования, и определены основные проблемы. На основе данной 

темы, проведенного анализ и определены факторы, влияющие на уровень 

территориальных общин.  

Ключевые слова: территориальная община, местная община, децентра-

лизация, материально-финансовая основа. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

з важливим науковим і практичним завданням. Протягом 

досить тривалого  періоду багато уваги посадових осіб держави 

та науковців приділяється самодостатності та фінансовій 

незалежності місцевого самоврядування. 

Останнім часом було прийнято ряд нормативно-правових 

документів щодо фінансової децентралізації та децентралізації 

влади загалом. 

Трансформаційні процеси в Україні диктують необхідність 

формування такої концепції державної фінансової політики, яка 

б стала початком економічного зростання. Це насамперед 

зумовлює створення на територіальному рівні сильних економіко-

фінансових систем, здатних самостійно вирішувати локальні 

соціально-економічні проблеми. 

З метою управління проведенням змін, особливого 

вивчення та наукового обґрунтування потребує матеріально-

фінансове забезпечення територіальних громад. Досить багато 

ґрунтовних робіт присвячені цій тематиці, але водночас 

залишається значна кількість питань, які потребують вирішення. 
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Необхідно визначити роль матеріально-фінансового 

забезпечення у життєдіяльності місцевого самоврядування, межі 

гармонійного поєднання економічної доцільності від існування 

територіальних громад із головною метою існування місцевого 

самоврядування взагалі – задоволення основних життєво 

важливих потреб громадян за місцем проживання. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблем. Питання фінансово-економічного забезпе-

чення функціонування місцевого самоврядування знайшли своє 

місце у працях М. Латиніна. Правові питання регулювання 

матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування 

відображені у працях С. Острович. При аналізі підходів до 

реформування системи фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування використовувались праці В. Федотова та інших. 

Цілі статті: вивчення та аналіз матеріально-фінансового 

забезпечення місцевих громад під час реформаційних процесів 

та проведення децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Практика 

діяльності органів місцевого самоврядування в умовах легітимізації 

їхніх прав довела, що саме фінансова самостійність є вирішальною 

у здійсненні функцій і завдань, які на них покладаються. 

Без перебільшення можна сказати, що матеріально-фінансова 

самостійність є необхідною умовою втілення всіх інших принципів 

місцевого самоврядування. Від фінансових можливостей залежить 

виконання реальних владних функцій органами місцевого само-

врядування. Виняткова важливість проблем фінансової самос-

тійності місцевих властей спонукає багатьох вчених вивчати ці 

питання, теоретично обґрунтовувати дефініції, визначати доцільні 

межі фінансової незалежності, розробляти конкретні механізми 

практичного втілення цього принципу. 

Фінансову незалежність місцевого самоврядування можна 

розглядати як можливість самостійного вирішення питань 

комплексного фінансового забезпечення економічного і соціального 

розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного 

рівня місцевого управління. Вона також означає, що передумовою 

фінансової незалежності є розумна, з погляду на економічну 

доцільність, децентралізація влади та адекватний розподіл 
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повноважень, відповідальності та фінансово-економічної бази 

між центром і органами місцевого самоврядування. 

Одним із найважливіших питань децентралізації є питання – 

до якої межі і за якими повноваженнями може здійснюватись 

децентралізація. Для відповіді на це запитання ми повинні 

окреслити термін «субсидіарність» – організаційний і правовий 

принцип, згідно з яким спільнота вдається до будь-яких заходів 

лише тоді, якщо вони ефективніші за відповідні заходи на 

національному, регіональному або місцевому рівнях, що є одним з 

основоположних принципів Європейського Союзу. 

Матеріально-фінансова стійкість публічно-владних повно-

важень – один із базових принципів формування компетенції, 

порушення якого робить повноваження формальними, безділь-

ними, що не реалізованими на практиці, і тим самим ставить під 

сумнів можливість забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

громадян, підриває довіру населення до відповідного рівня влади. 

Аналіз сутності поняття «матеріально-фінансова основа 

місцевого самоврядування» свідчить про те, що воно є досить 

багатогранним. В одних випадках акцентується на його економічній 

сутності, в інших – на правовій. Хоча очевидним є зв’язок і 

значення обох сфер. Це пояснюється також подвійною суттю 

власності і фінансів, а саме – економічною та правовою. 

Принципи формування матеріально-фінансової основи 

місцевого самоврядування – це обумовлені передусім самою 

суттю місцевого самоврядування вихідні начала, ідеї, засади, що 

є основою організації та діяльності територіальних громад, 

населення, представницьких органів, які ним (ними) формуються, 

органів виконавчої влади на місцях, тобто тих, хто задіяний у 

процесі управління місцевими матеріальними та фінансовими 

ресурсами . 

З одного боку, матеріально-фінансова основа поділяється 

на дві частини: на матеріальну та на фінансову. З іншого боку, 

складовими матеріально-фінансової основи місцевого самовря-

дування є: по-перше, комунальна чи муніципальна власність (в 

Україні визнається і законодавчо регламентується комунальна 

власність); по-друге, доходи (надходження) місцевих бюджетів 

та інші кошти; по-третє, інша власність, яка призначена та 

використовується для задоволення місцевих потреб населення. 
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Висновки. Матеріально-фінансове забезпечення, звичайно, 

відіграє важливу роль у місцевому самоврядуванні. Але його роль, 

тим не менше, службова, підпорядкована. В рамках конституційно-

правової логіки не економічні вигоди, а насамперед соціальні 

цінності і блага, заради забезпечення яких існує місцеве само-

врядування, можуть і повинні визначати його організацію та 

здійснення. Це цінності гідного життя і вільного розвитку людини, 

забезпечення за рахунок самостійної діяльності населення 

оптимальної міри і форм задоволення основних життєво важливих 

потреб громадян за місцем проживання. 

Водночас, головним фінансовим ресурсом місцевої громади є 

її бюджет, де акумулюються доходи і визначаються видатки певної 

території. Враховуючи це, питанням планування та використання 

бюджетів повинно приділятись значно більше уваги. 

Враховуючи те, що передусім повинні бути забезпечені 

гарантовані конституцією права на освіту, медичну допомогу 

тощо, і з метою запобігання упередженого розподілу фінансового 

ресурсу при розрахунках бюджету, необхідно організувати 

роботу щодо розрахунку та закріплення на законодавчому рівні 

нормативних показників фінансового забезпечення існуючих 

державних соціальних стандартів. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ  
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

На основі розгляду теоретичних і практичних положень організації 

системи маркетингу на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах 

доведено необхідність розробки нових методів та прийомів управління марке-

тинговою діяльністю. Запропоновано використання сучасних маркетингових 

технологій, спрямованих на підвищення ефективності діяльності сільськогос-

подарських підприємств, що дозволить отримати максимальні вигоди 

стратегічного і оперативного характеру. 

Ключові слова:  маркетинг, маркетингові технології, маркетингові інновації, 

технологізація маркетингової діяльності, сільськогосподарське підприємство. 
 

Morokhova. V., Bulavchyk M. 

JUSTIFICATION OF THE EXPEDIENCY  
OF USING MARKETING TECHNOLOGIES  

FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Based on a review of the theoretical and practical provisions of the 

organization of the marketing system in domestic agricultural enterprises, the need to 

develop new methods and techniques for managing marketing activities has been 

proved. The proposed use of modern marketing technologies aimed at improving the 

efficiency of agricultural enterprises, which will provide maximum benefits of a 

strategic and operational nature. 

It has been established that the development of new technologies and the speed 

of implementation of fundamentally new types of products and services on their basis 

leads to the fact that the needs of consumers and the situation on the market are 

changing with ever-increasing speed. The consumer dictates what, when and in what 

form he wants to receive and at what price. Therefore, it has been proven that the 

introduction of marketing management tools at agricultural enterprises, a gradual, 

phased reorientation towards marketing is an objective necessity in the conditions of 

the formation of market relations. 

It is substantiated that marketing technologies should become a means of 

implementing an enterprise strategy, allowing to adapt to a dynamic external 
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environment, achieve long-term competitive advantages in ensuring orientation towards 

specific needs and demands of consumers and forming a positive attitude towards 

enterprises and their products. 

The objective need for the development of marketing technologies as a factor 

in the economic breakthrough necessitates a revision of many theoretical and practical 

concepts, as well as basic research and the development of scientifically based 

recommendations for improving their organization and functioning in agricultural 

enterprises. 

Keywords: marketing, marketing technologies, marketing innovations, 

technologization of marketing activities, agricultural enterprise. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

На основе рассмотрения теоретических и практических положений 

организации системы маркетинга на отечественных сельскохозяйственных 

предприятиях доказана необходимость разработки новых методов и приемов 

управления маркетинговой деятельностью. Предложено использование совре-

менных маркетинговых технологий, направленных на повышение эффективности 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, что позволит получить 

максимальные выгоды стратегического и оперативного характера. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые технологии, маркетинговые 

инновации, технологизация маркетинговой деятельности, сельскохозяйственное 

предприятие. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Сучасні ринкові умови господарювання породжують спектр 

нових соціально-економічних проблем та потребують розробки 

нових і вдосконалення вже існуючих методів, прийомів та інших 

засобів управління, спрямованих на підвищення ефективності 

діяльності сільськогосподарського підприємства. Важливим 

напрямом підвищення ефективності управління є удосконалення 

концептуальних засад стратегічного їх розвитку в умовах 

маркетингової орієнтації. Зважаючи на це, стратегічний успіх 

будь-якого підприємства залежить від його спрямованості на 

забезпечення конкурентних переваг на основі реалізації моделі 

інноваційного розвитку. Це, у свою чергу, передбачає активізацію  

інноваційного процесу, зокрема, першочергове розроблення й 
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імплементацію в господарську практику маркетингових технологій 

як таких, що формують нетрадиційні, однак ефективні шляхи 

отримання сільськогосподарським підприємством максимальних 

вигод стратегічного і оперативного характеру. Саме цим 

пояснюється вибір тематики дослідження та її актуальність. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Розробленню й обґрунтуванню концеп-

туальних засад використання маркетингових принципів та їх 

імплементації до системи управління конкурентними перевагами 

підприємств присвятили свої дослідження відомі зарубіжні та 

вітчизняні  науковці.  Серед  них варто  виділити праці Г. Азоєва, 

А. Бранденбургера, Я. Гордона, Т. Давіла, Т. Короткової, Ф. Котле-

ра, Ж.-Ж. Ламбена, Дж. Мура, М. Портера, К. Прахалада, К. Фріме-

на, Г. Хемела, Й. Шумпетера, та багатьох інших.  Вагомий внесок у 

вирішенні означених питань здійснили й науковці України, 

зокрема, Л. Балабанова, А. Войчак, А. Воронкова, М. Денисенко, 

С. Ілляшенко, В. Тараненко, Н. Тарнавська, Н. Чухрай, О. Шевчук, 

Л. Шульгіна та низка інших фахівців. Проте актуальними зали-

шаються питання щодо обґрунтування доцільності використання 

маркетингових технологій та їх практичного впровадження на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Цілі статті: обґрунтування доцільності впровадження марке-

тингових технологій на сільськогосподарських підприємствах з 

метою підвищення ефективності їх діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зміна 

характеру маркетингових технологій в сучасному науково-

технічному середовищі спричинила необхідність перегляду 

багатьох позицій організації системи маркетингу на вітчизняних 

підприємствах. В сучасних умовах функції маркетингу стали 

ширшими, змінилась їх філософія. 

Об’єктивна необхідність розвитку маркетингових технологій, 

як фактору економічного прориву, зумовлює потребу перегляду 

багатьох теоретичних і практичних положень, а також проведення 

ґрунтовних досліджень і розробки науково-обґрунтованих реко-

мендацій щодо покращення їх організації та функціонування на 

сільськогосподарських підприємствах.  
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Аналіз динаміки розвитку успішних суб’єктів господарюван-

ня, а також дослідження причин невдач підприємств банкрутів та 

аутсайдерів ринку показує, що пріоритети у механізмі побудови 

конкурентних переваг усе частіше займають не продуктові й 

процесові інновації, а маркетингові як такі, що демонструють 

можливість превентивної реакції підприємств на зміну уподобань 

споживачів та здійснення ефективного маркетингового впливу на 

них [1, с. 13]. Сьогодні очевидно, що традиційні інструменти 

маркетингу не спроможні уже забезпечити бажаного рівня конку-

рентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Тому 

виникає гостра необхідність у використанні і подальшій реалізації 

сучасних маркетингових технологій. 

Технологізація маркетингової діяльності – це не що інше, 

як підвищення організованості та ясності проведеної роботи, чітке 

визначення основних етапів її здійснення. Тобто технологізація 

процесу маркетингової діяльності дає змогу найбільш ефективно 

вирішувати проблеми, що виникають у даній сфері. Вона здатна 

забезпечити підвищення наукової обґрунтованості маркетингової 

діяльності з точки зору узгодження інтересів підприємства, 

споживача і суспільства загалом. 

У сфері виробництва світ стоїть перед обличчям відмови від 

масового виробництва. Сучасні засоби комунікацій (застосування 

Інтернет) дозволяють перейти до безпосереднього індивідуального 

контакту практично з кожним клієнтом компанії [2, с. 284–285]. 

Тобто сучасний маркетинг еволюціонує від масового маркетингу 

до маркетингу взаємин. Варто зауважити, що такий перехід 

відбувається в усіх сферах господарювання.  

Сучасний споживач стає дедалі вимогливішим до товарів і 

послуг, обачнішим під час їх вибору; він забезпечений різно-

манітністю альтернатив; раціональнішим в умовах зниження 

платоспроможного попиту. У цих умовах для ефективного 

просування товарів і послуг потрібні нові, нестандартні підходи 

й до маркетингової діяльності, що зумовлює необхідність 

інноваційного її розвитку. Розвиток маркетингових технологій 

останніми роками відбувається досить швидкими темпами, що 

посприяло створенню великої кількості правил і технологій.  

Правильне застосування маркетингових технологій надає 

неоціненну допомогу в просуванні й реалізації товарів сільсько-
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господарського виробництва, що, у свою чергу, сприяє ефектив-

ному товарообігу, зміцненню ринку та стабілізації економіки 

загалом. Ці технології різноманітні, але мета їх використання 

одна – підвищення конкурентоспроможності господарюючого 

суб’єкта в умовах ринкової економіки [3, с. 12]. 

Складні умови, в яких знаходяться вітчизняні сільськогос-

подарські підприємства, змушують їх активніше використовувати 

маркетингові технології. Розглянемо зміст та специфіку деяких 

маркетингових технологій, які, на нашу думку, є найбільш 

важливими. 

Маркетинг відносин 

Удосконалення управління сільськогосподарськими підпри-

ємствами у контексті впровадження маркетингу відносин дозволить 

організувати їх діяльність за виробничо-збутовими принципами, а 

також спрямувати виконання всіх бізнес-процесів на задоволення 

потреб кінцевого споживача, забезпечуючи при цьому максимальну 

двосторонню вигоду. Маркетинговий складник управління 

діяльністю фірми покликаний розв’язати суперечності й згладити 

розрив між виробництвом та споживанням [4, с. 7]. Маркетинг 

відносин – це концептуально нова маркетингова концепція, суть 

якої полягає у посиленні ринкових позицій фірми шляхом 

побудови й підтримки довгострокових, взаємовигідних відносин із 

іншими суб’єктами (клієнтами, постачальниками, дистриб’юторами, 

персоналом та ін.), кінцевим результатом якої є побудова 

унікальних нематеріальних активів компанії – маркетингової 

ділової мережі, тобто спрямування діяльності на організацію 

відносин з різними учасниками ринку з постановкою клієнтів на 

перше місце за ступенем важливості. 

Маркетингові інтернет-технології 

В умовах конкуренції та постійних змін зовнішнього 

середовища виникає потреба в потужних інструментах і методах 

управління сільськогосподарськими підприємствами, які б 

сприяли підвищенню ефективності діяльності. З цією метою варто  

використати реінжиніринг бізнес-процесів, який є неможливим без 

використання інформаційних технологій. Маркетингові Інтернет-

технології – це комплекс соціальних та управлінських процесів, 

які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб споживачів 

у мережі Інтернет при формуванні пропозиції та системи обміну 
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товарів і послуг за допомогою інформаційних комунікаційних 

технологій [5, с. 82]. Комплексний інтернет-маркетинг дозволяє 

застосовувати всі можливі канали реклами і просування ресурсів в 

Інтернеті для збільшення відвідуваності сайту і зростання продажів. 

Інтернет-маркетинг складається з 6 категорій: пошуковий 

маркетинг, просування в соціальних мережах, дірект-маркетинг, 

відео-маркетинг, паблік рілейшнз та веб аналітика. Варто 

підкреслити, що Інтернет-маркетинг доступний відразу ж для 

малого бізнесу теж, тобто це чудова можливість для сільсько-

господарських виробників підняти бізнес на новий рівень, 

підвищити прибуток бізнесу. 

CRM (Customer relationship management) 

Важливо впроваджувати сучасні рішення в області CRM, 

що дозволять сільськогосподарським підприємствам оптимізувати 

процес взаємодії з клієнтами, а також створять ефективний механізм 

управління маркетингом та продажами.  CRM (Customer 

relationship management) – це управління взаємовідносинами з 

клієнтами, постачальниками, посередниками. CRM-технології 

дозволяють знизити трудомісткість маркетингового планування 

та організації бізнес-процесів. CRM визначають передусім 

можливості збирання, оброблення й ефективного використання 

інформації, у першу чергу, про споживачів. 

Маркетингові персонал-технології 

Маркетингові персонал-технології в діяльності сучасних 

сільськогосподарських підприємств є сьогодні надзвичайно 

ефективним інструментарієм в управлінні персоналом. Вони 

сприяють формуванню позитивного іміджу організації-роботодавця 

як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. А це, у свою 

чергу, є запорукою формування значного престижу компанії в 

очах потенційних робітників і працівників, які вже працюють. 

Отже, представлене теоретичне підґрунтя може стати  

надійним джерелом забезпечення ефективного інноваційного 

процесу на сільськогосподарських підприємствах, у межах якого 

формуються маркетингові інновації як організаційний ресурс 

побудови конкурентних переваг. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, потрібно сказати, 

для усіх видів сільськогосподарських товарів розширення та 

зміцнення взаємовідносин з покупцями завдяки використанню 
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сучасних маркетингових технологій може стати успішним і 

ефективним способом здійснення підприємницької діяльності. 

Практичне використання маркетингових технологій дасть змогу 

сільськогосподарським підприємствам цілеспрямовано обирати 

найбільш ефективні у конкретній ринковій ситуації маркетингові 

заходи, оптимізувати маркетингові процеси, раціоналізувати і 

координувати вибір ефективних маркетингових інструментів, що, 

у свою чергу, забезпечить підвищення ефективності управління 

як маркетинговою діяльністю, так і діяльністю підприємства 

загалом. 
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Morokhova V., Boyko O. 

THE CONCEPT OF MARKETING ORIENTATION  
OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 
Theoretical and practical aspects of marketing ensuring of innovative 

activity of the enterprises are considered. It is noted that on the basis of the 

principles of marketing is defined innovation activity. In particular as far as these or 

those innovations of the industrial enterprise are demanded in the market, what kind 

of price policy to pursue according to innovative product, how to organize policy of 

distribution and promotion, and also in what direction to carry out further search of 

innovations. 

Strategic management of marketing is distinguished from separate functions 

of marketing of innovations. This function includes the organization of management 

of marketing activity at the enterprise, optimization of administrative decisions in 

the system of marketing, audit marketing, assessment of efficiency of activity of 

marketing divisions and so forth. 

Generalization of views of marketing of innovations has allowed to draw a 

conclusion that it needs to be considered at two levels: strategic and operational. 

Strategic level is connected with the analysis of strategic market positions of the 

enterprise and definition of the main directions of his innovative development, and 

operational – with development and realization of actions of a complex of marketing 

of innovations in certain commodity markets or their segments. 

Features of implementation of the concept of marketing orientation of 

innovative activity are investigated. Unlike the concept of production orientation of 

innovative activity (directs the enterprises to internal opportunities), the concept of 

marketing orientation demands carrying out the constant analysis of needs of 

consumers, determination of structure of motives of consumers, researches of their 

reactions to the new or updated product. In such conditions marketing of innovations 

gains paramount value as allows to embody effectively requirements of the market 

in the form of new goods and to facilitate process of his removal on market 

environment. 

Priority problems of marketing activity in the sphere of innovations are 

defined. It is offered to send further researches to justification of organizational and 

methodical bases of introduction of the concept of marketing orientation of 

innovative activity in activity of the domestic enterprises for the purpose of 

strengthening of their market positions and providing conditions of long survival 

and development. 
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Рассмотрены теоретико-прикладные аспекты маркетингового обеспечения 

инновационной деятельности предприятий. Исследованы особенности реализации 

концепции маркетинговой ориентации инновационной деятельности. Определены 

приоритетные задачи маркетинговой деятельности в сфере инноваций. 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, концепция маркетинга инноваций, 

инновационное развитие предприятия, функции маркетинга инноваций, 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Важливе місце в інноваційній діяльності підприємств посідає 

маркетинг, що є одним з найбільш дієвих засобів управління 

інноваційним розвитком. Підхід до управління інноваційною 

діяльністю, який базується на концепції маркетингу, є досить 

перспективним з огляду на те, що його використання призводить 

до створення гнучких організаційних механізмів, котрі дають змогу 

швидко здійснити оновлення виробів і технологій, розвинути і 

стимулювати творчу активність людей відповідно до цілей, які 

змінюються, а також напрямів і пріоритетів діяльності. 

Використовуючи маркетинговий інструментарій стає можливим 

проведення комплексного аналізу ринкового середовища, 

моніторингу його теперішнього стану та окреслення перспектив 

розвитку, визначення потреб споживачів та шляхів їх задоволення. 

На основі засад маркетингу визначається, на скільки ті чи інші 

інновації промислового підприємства затребувані на ринку, яку 

цінову політику проводити стосовно інноваційного продукту, 

яким чином організувати політику розподілу та просування, а 

також в якому напрямку проводити подальший пошук нововведень. 

Тому концепція маркетингової орієнтації інноваційної 

діяльності  повинна бути провідною концепцією сьогодення, яка 
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допоможе українським підприємствам здійснити різкий прорив 

у своїй діяльності і перейти на якісно новий рівень розвитку. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Значний внесок у розроблення сучасних 

концепцій маркетингового управління підприємствами, у тому 

числі в контексті їх інноваційного розвитку, зробили такі вітчизняні 

науковці як Балабанова Л. В., Ілляшенко С. М., Максимова Т. С., 

Перерва П. Г., Решетнікова І. Л., Старостіна А. О., Тєлєтов О. С., 

Чухрай Н. І. та ін. Однак, проблема уточнення сутності і змісту 

концепції маркетингової орієнтації інноваційної діяльності, а 

також теоретико-методичного обґрунтування інструментарію 

маркетингу інновацій потребує більш докладного вивчення. 

Цілі статті: поглиблення теоретичних досліджень та 

обґрунтування управлінських рекомендацій щодо побудови системи 

взаємодії між маркетинговою та інноваційною діяльністю, яка 

здатна надати поштовх як інноваційному розвитку підприємств, 

так і розвитку маркетингу інновацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як показав 

аналіз наукових публікацій [1-8], інноваційний шлях розвитку 

підприємств – це основний засіб підвищення рівня конкуренто-

спроможності та економічної ефективності їх діяльності. Водночас 

особливого значення набуває маркетинг, як засіб управління 

інноваційною діяльністю підприємства. Саме завдяки вмілому 

використанню його інструментарію досягається раціоналізація 

використання обмежених ресурсів і висока економічна і соціальна 

значущість інноваційної діяльності. 

На думку Ілляшенка С. М. [4], маркетинг інновацій – це 

концепція, згідно з якою організація повинна безперервно 

вдосконалювати продукцію і методи маркетингу, здійснювати 

наукові розробки, дослідно-експериментальні дослідження, 

організацію виробництва інновацій, дослідження ринку (з 

використанням елементів бенчмаркінга), налагодження комунікацій, 

формування цін та розробку інноваційних стратегій. Маркетинг 

інновацій він пропонує розглядати з таких позицій:  

1) як аналітичний процес, що передбачає виявлення 

ринкових можливостей інноваційного розвитку;  
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2) як засіб активного впливу на споживачів та цільовий 

ринок у цілому, що пов’язаний з виведенням та просуванням 

інновації на ринок;  

3) як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на 

виявлення можливих напрямків інноваційної діяльності, їх 

матеріалізацію і комерціалізацію;  

4) як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих 

суб’єктів господарювання, а разом з тим і національної економіки 

у цілому, на інноваційний розвиток.  

Головною відмінністю маркетингу інновацій від маркетингу 

традиційних товарів (послуг, технологій) науковці [5] вважають 

те, що в даному випадку фахівці з маркетингу постійно зайняті 

пошуком нових шляхів задоволення існуючих потреб. Інновації 

в маркетингу за частотою впровадження випереджають всі інші 

інновації. Це пов’язано з тим, що після того, як виробники 

зрозуміли важливість реалізації маркетингу на своїх підприємствах, 

вони почали шукати шляхи якомога кращого задоволення потреб 

споживачів і, відповідно, використовувати нові методи та 

інструменти маркетингу.  

На нашу думку, особливістю механізму маркетингу у 

сфері інноваційної діяльності є необхідність врахування двох 

основних векторів діяльності з метою забезпечення реалізації 

поставлених цілей: а) комплексного вектора інноваційної активності 

(включає продуктові інновації й інновації процесів) відповідно до 

видів інновацій; б) вектора відповідності інноваційного потенціалу 

підприємства рівню завдань у сфері інноваційної активності, що 

дає змогу реалізувати мету інноваційної діяльності. 

Реалізація концепції маркетингу інновацій здійснюється за 

допомогою виконання функцій, серед яких можна виділити: 

проведення маркетингових досліджень, планування політики в 

області випуску й асортименту продукції, розподіл, просування 

й стимулювання збуту, ціноутворення. Серед окремих функцій 

маркетингу інновацій виділяють функцію стратегічного управління 

маркетингом, що включає в себе організацію управління марке-

тинговою діяльністю на підприємстві, оптимізацію управлінських 

рішень у системі маркетингу, аудит-маркетинг, оцінку ефективності 

діяльності маркетингових підрозділів і т.д. Одночасно маркетинг 

інновацій досліджує мотиви поведінки споживачів на ринку. Це 
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дає можливість прогнозувати особливості поведінки певних груп 

споживачів на результати інноваційної діяльності виробника, надає 

прогнозну оцінку зміни ринкової ситуації, що майже гарантує 

реалізацію нового товару.  

Узагальнення поглядів на маркетинг інновацій [2; 4; 5; 8] 

дає підстави стверджувати, що його потрібно розглядати на двох 

рівнях: 

- стратегічному, який пов’язаний з аналізом стратегічних 

ринкових позицій підприємства і визначенням основних напрямків 

його інноваційного розвитку; 

- оперативному, який пов’язаний з розробкою і реалізацією 

заходів комплексу маркетингу інновацій на визначених товарних 

ринках чи їх сегментах. 

Гудзь О. Є. [3] відмічає, що кожна успішно реалізована 

інновація генерує додаткові конкурентні переваги та розширює 

можливості інноваційного розвитку підприємства і пропонує 

використовувати матричну концепцію стратегічного управління 

інноваційним розвитком підприємств на засадах маркетингу, яка 

передбачає обґрунтування ланцюга послідовних завдань та заходів 

теоретичного й практичного характеру:  

- вибір виду маркетингових інструментів для завоювання 

ринку збуту для інноваційної продукції та активізації інноваційної 

діяльності, використання різних стратегічних маркетингових 

альтернатив залежно від ринкових умов; 

- розвиток ринкової активності підприємства і виявлення 
незадоволених потреб споживачів нової продукції; 

- забезпечення прогресу власного технологічного розвитку; 
- використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку інноваційних ідей та прискореного 

провайдингу інновацій; 

- клієнтоорієнтованість та створення і задоволення потреб і 
запитів існуючих та потенційних споживачів, яким пропонуються 

конкурентоспроможні ринкові рішення; 

- оцінка ємності ринкових сегментів і тенденцій, для 
визначення обсягів виробництва і темпів приросту випуску нової 

продукції; 

- формування цінової політики, встановлення цін на нову 
продукцію відповідно до попиту та ринкової конʼюнктури; 
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- створення стратегічно-орієнтованих підрозділів із залу-

ченням до роботи стратегів, інноваторів, маркетологів, аналітиків 

що дасть змогу комплексно розвʼязувати проблеми планування, 

провайдингу інновацій, фінансування нових ідей і просування 

товарів на ринку; 

- розгортання широкої рекламної діяльності щодо просування 

нових товарів на ринок, тощо. 

Реалізація даної концепції дає можливість знайти і 

реалізувати ринкові можливості інноваційного розвитку компанії, 

забезпечити підвищення рівня її конкурентоспроможності, укріп-

лення ринкових позицій, підвищення ефективності функціонування, 

а також забезпечення умов тривалого виживання і розвитку. 

Таким чином, використання концепції виробничої орієнтації 

інноваційної діяльності (виробничі можливості → виробництво 

нового товару → агресивна стратегія збуту → споживачі) спрямовує 

підприємства на свої можливості, на технологічні та науково-

дослідні розробки, чинники зниження собівартості, збільшення 

обсягів реалізації за рахунок цінового елемента конкурентної 

боротьби. Як наслідок, досить часто нові товари не відповідають 

наявним споживчим потребам. Тому їх реалізація має супровод-

жуватися досить агресивною політикою збуту. 

Натомість застосування концепції маркетингової орієнтації 

інноваційної діяльності (потреби споживачів → потенційні 

можливості ринку → маркетинг інновацій → споживачі) потребує 

проведення постійного аналізу потреб споживачів, визначення 

структури мотивів споживачів, дослідження їх реакцій на новий або 

оновлений товар. В таких умовах маркетинг інновацій набуває 

першочергового значення, адже дозволяє ефективно втілювати 

потреби ринку у вигляді нового товару та полегшувати процес 

його виведення у ринкове середовище. 

Висновки. Маркетинг є системою управління, яка оперативно 

відображає вимоги ринку і реагує на них. Вона містить основопо-

ложні принципи, дотримання котрих забезпечує конкурентоспро-

можність і конкурентні переваги на ринках інноваційної продукції: 

- інновації повинні прив’язуватися до потреб споживачів, а 
не до досягнення технічної переваги як самоцілі;  
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-  виведення на ринок інновації повинне супроводжуватися 
корисною інформацією про виріб, щоб споживачі могли зрозуміти, 

чому потрібно купувати саме той чи інший товар;   

- перед виведенням інновації на ринок необхідно проводити 

глибокий маркетинговий аналіз;   

- маркетинг повинен підкреслювати конкурентні переваги 

виробу. 

В цілому, маркетингова діяльність у сфері інновацій повинна 

забезпечити: 

- надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, 

структуру і динаміку попиту на конкретну інноваційну продукцію, 

групові запити і переваги покупців, інноваційний потенціал 

конкурентів, тобто інформацію про зовнішні умови підприємства; 

- формування ідей щодо задоволення попиту на конкретні 

інноваційні товари у відповідності до технічних і технологічних 

можливостей виробництва; 

- створення нового товару або асортименту товарів, які ліпше, 

ніж товари конкурентів, задовольняють вимоги споживачів на 

ринку; 

- оптимальне використання конкурентних переваг компанії, 
збільшення і розширення сфер впливу, вихід на нові ринки. 

Подальші дослідження доцільно спрямовувати на обґрунту-

вання організаційних і методичних засад впровадження концепції 

маркетингової орієнтації інноваційної діяльності в діяльність 

вітчизняних підприємств з метою посилення їх ринкових позицій 

та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку. 
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освіти в Україні. Наведено результати аналізу видатків на освіту в Україні. 
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This article describes approaches to the organization of state financing of 

education in developed countries and Ukraine. Qualitative education of the younger 
generation provides the future of the state. Therefore, rational educational public 

policy is very important. Today the system of domestic education still significantly 

lags behind world standards and requirements. A significant problem is the low 
effectiveness of its public funding mechanism.The sources of financing of education 
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according to its level are presented. The expenditures on education in Ukraine and 

their relation to GDP are described. 
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В статье рассмотрены подходы к организации государственного фінан-

сирования образования в Украине и в других странах. Указаны источники 

финансирования разных уровней образования в Украине. Приведены результаты 
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на образование, бюджет, государственный и местный бюджеты. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 

Згідно із Законом Украйни «Про освіту», освіта є основою 
інтелектуального, духовного, фізичного та культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 
запорукою розвитку суспільства та держави [1]. Ця сфера 

займається формуванням знань, підготовкою майбутніх фахівців 
своєї справи. Саме якісна освіта молодого покоління забезпечує 

майбутнє держави. Тому дуже важливою є раціональна освітня 
державна політика. Однак сьогодні система вітчизняної освіти 

все ще суттєво відстає від світових стандартів та вимог. Найбільш 
актуальною проблемою є мала ефективність механізму її 

державного фінансування. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Проблеми нових підходів до напрямків 
фінансування освіти досліджувались такими вітчизняними вченими 

як: Т. Боголіб, І. Каленюк, В. Куценко, Н. Фещенко, О. Єгоров, 
О. Кратт, А. Мороз, І. Мельнічук, К. Семенюк, О. Хміль, В. Шев-

ченко та інші. Серед зарубіжних вчених-науковців можна виділити: 
В. Ганжела, Г. Груздєв, Т. Клячко, Н. Кузьміна, Е. Тоффлер, Тойнбі 

Арнольд,  Е. Діннсон, К. Нордентрем, В.О. Горєв, Ю. Кудрявчев, 

О. Замулін, Б. Капустін. Проте дане питання потребує подальших 
досліджень. 
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Цілі статті: висвітлення проблем державного фінансування 

освіти і проведення аналізу динаміки коштів на освіту в Україні 

та інших країнах. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні 

вища освіта є не лише джерелом задоволення духовних, культурних, 

інформаційних потреб людини, а й засобом зростання доходів. У 

процесі навчання здобувається освітній капітал, що уособлює 

сукупність теоретичних знань, умінь, виробничого досвіду та 

особистісних характеристик людини. Це все приносить людині 

дохід для задоволення своїх потреб. Тож чим вище цінність 

освітнього капіталу, тим більше економічний виграш суспільства. 

За оцінками експертів (Є. С.Гвоздєва, Г. Д. Штерцер), зростання 

людського капіталу на 1% приводить до прискорення темпів 

зростання ВВП у розрахунку на одну людину на 1–3%, а збільшен-

ня навчання робочої сили на один рік дає додаткове зростання 

ВВП на 3% [2]. 

В розвинених країнах лідирує ідея вищої освіти як сус-

пільного блага та її державного фінансування. Багато науковців 

стверджують, що зі зростанням рівня освіти приватний ефект 

навчання стає більш значущим, а вища освіта взагалі набуває 

ознак приватного блага і потребує приватних інвестицій. Отже, і 

витрати на освіту мають складатися із державних та приватних. 

У світовій практиці сформувалися кілька підходів до орга-

нізації державного фінансування вищої освіти: фінансування за 

видатками; фінансування за результатами; договірне фінансу-

вання [3, с. 235–237; 4, с. 64–65; 5, с. 2–3]. 

Фінансування за видатками (Канада, Велика Британія, 

Франція, Японія, Швеція, Норвегія, Китай, Нігерія) передбачає, 

що бюджетні кошти надходять прямо до ВНЗ, а їх використання 

чітко контролюється державою. Ступінь автономії, а отже, і 

відповідальності ВНЗ за надання якісних освітніх послуг низький. 

Бюджетування ВНЗ здійснюється з використанням трьох меха-

нізмів: лінійний бюджет – кошторис розподіляється за типами 

витрат (зарплата, обладнання, обслуговування студентів); прог-

рамний бюджет – розподіл коштів за центрами вартості (окремими 

факультетами або, в деяких випадках, навіть окремими виклада-

чами, які відповідають за програму); кошторис за видами діяль-
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ності – з виокремленням витрат на навчання та на дослідницьку 

роботу.  

Фінансування за результатами (Данія, Фінляндія, Ізраїль, 

Нідерланди, США та інші країни) означає, що виділення державних 

коштів залежить від результатів навчальної та науково-дослідної 

діяльності ВНЗ – безпосередніх (якості та обсягу наданих освітніх 

послуг) і кінцевих (соціально-економічного ефекту від здобуття 

освіти: кар’єрного зростання випускників ВНЗ, їхніх доходів, 

задоволеності роботодавців якістю підготовки випускників тощо). 

ВНЗ має більше повноважень у фінансовому та адміністративному 

управлінні, але галузеве міністерство здійснює постійний 

моніторинг якості освіти.  

Договірне фінансування освіти (Бразилія, Аргентина, Індія, 

Греція, Італія) має за основу результати переговорів представників 

ВНЗ та освітнього міністерства або фінансових установ. Форму-

вання бюджету ВНЗ може відбуватися: а) шляхом збільшення 

коштів порівняно з попереднім періодом відповідно до планів 

розвитку освітнього закладу; б) з використанням угод «ad hoc», 

зважаючи на політичну вагу в суспільстві представників даного 

навчального закладу; в) методом встановлення урядом для кожного 

конкретного ВНЗ фіксованого проценту від національного доходу. 

Договірне фінансування вищої освіти фахівці не вважають 

ефективним через високу економічну невизначеність та залежність 

від зовнішніх впливів. 

В Україні фінансування освіти залежно від рівня має певні 

джерела фінансування (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Джерела фінансування освіти в Україні [6] 
Рівень освіти Джерела фінансування навчальних закладів 

1 2 

Дошкільна 

освіта 

- кошти засновника (власника); 

- кошти відповідних бюджетів (для державних і комунальних 

дошкільних навчальних закладів); 

-  кошти батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і 

юридичних осіб; 

- інші кошти, не заборонені законодавством України 
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продовж. табл. 1 
1 2 

Загальна 

середня 

освіта 

- кошти відповідних бюджетів; 

- добровільні грошові внески, одержані від підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян; 

- гуманітарна допомога 

Позашкільна 

освіта 

- кошти відповідних бюджетів (для державних і комунальних 

позашкільних навчальних закладів); 

- кошти засновників (власників) (для приватних позашкільних 

навчальних закладів); 

- кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, 

роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на 

замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, 

доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду 

приміщень, обладнання; 

- гуманітарна допомога; 

- дотації з місцевих бюджетів; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані 

від підприємств, установ, організацій та громадян 

Професійно-

технічна 

освіта 

- кошти державного бюджету (для державних професійно-

технічних навчальних закладів); 

- кошти засновників (для установ професійно-технічної освіти 

та професійно-технічних навчальних закладів); 

- кошти, одержані за професійну підготовку понад державне 

замовлення, курсову підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з 

юридичними та фізичними особами, а також надання 

додаткових платних освітніх послуг 

Вища освіта 

- кошти відповідних бюджетів (для вищих навчальних закладів, 

які перебувають у власності державній, АР Крим, 

комунальній); 

- кошти додаткових джерел фінансування, не заборонені 

законодавством 

  

Якщо говорити про видатки на освіту в Україні в розрізі 

бюджетів країни, то їх можна представити у формі діаграми (рис. 1). 

З рисунку можемо спостерігати, що розмір видатків на 

освіту з кожним роком зростає. Так у 2018 році видатки на освіту 

зросли на 39649 млн. грн. (18%) порівняно з попереднім періодом.  

Якщо говорити про рівень ВВП в Україні, то видатки на 

освіту також можемо порівняти відповідно до його рівня (рис. 2). 
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Рис. 1. Видатки України на освіту [7] 
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Рис. 2. Видатки на освіту в % до ВВП [7] 
 

Рівень бюджетних видатків на освіту по відношенню до ВВП 

за останні роки зріс близько на 1,3% ВВП. Проте дані показники 

є досить нерівномірними за останні 15 років. 

Незважаючи на все, згідно закону держава має забезпе-

чувати асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків 

валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством [1]. Тож рівень фінансування освіти в Україні є 

досі не таким як законодавчо затверджено. 

Світовий банк опублікував дані, згідно з якими витрати на 

освіту в Україні одні з найвищих у світі [8]. Проблема в тому, що 

кошти використовуються неефективно. На рис. 3 представлено 

зв’язок державних на приватних видатків на заклади освіти в 

Україні та у розвинутих країнах світу. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%F4%B3%ED%E0%ED%F1%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w114
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Рис. 3. Видатки на заклади освіти в Україні та світі [8] 

  

Говорячи про недоліки в механізмі фінансування освіти, 

значні вади має і сама система державного фінансування, 

сформована ще в 1920-ті роки як кошторисна. Виділяючи кошти 

на освіту в Україні, вона не купує освітні послуги, а забезпечує 

діяльність свого підрозділу. Тож кошти виділяються відповідно 

до кількісних нормативних показників установи і не пов’язані з 

якісною стороною навчального процесу. При цьому статус 

бюджетної установи обмежує діяльність навчального закладу і у 

використанні позабюджетних фінансових ресурсів: необхідне 

затвердження вищестоящого органу влади фінансових планів. 

Багато фахівців пропонують перейти від витратного механізму 

асигнування коштів на цільовий, який ураховував би характер 

контрактних навчальних програм та досліджень. 

Дедалі більше державні вищі навчальні заклади надають 

платні послуги освіти задля свого нормального функціонування. Це 

також надає закладу певної автономності та створює конкуренцію 

на ринку освіти. Характеризуючи рівень оплати за навчання, можна 

стверджувати, що дешевше ніж в Україні вищу освіту можна 

здобути в Німеччині, Франції, Чехії, Швеції. Також відсутніми є і 

надання грантів на освіту, освітніх позик тощо. 
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Цікавою є думка, що частину витрат на вищу освіту могли б 

узяти на себе інші підприємства, організації, 70% яких викорис-

товують підготовлені за державні кошти кадри. Проте такі 

роботодавці не готові покривати витрати держави без гарантії 

високої якості підготовки та направлення студентів після закінчення 

ВНЗ на роботу до їх підприємств. Можна запропонувати: звільнити 

підприємства від нарахування внесків на обов’язкове державне 

соціальне страхування на заробітну плату працівників, які є 

випускниками вищих навчальних закладів, які працюють за фахом, 

протягом перших трьох років їхньої праці; пільгове оподатку-

вання таких підприємств, які надають бази для проходження 

практик студентів вищих навчальних закладів. 

Висновки. Розвиток освіти в Україні потребує вдоскона-

лення системи державного фінансування, рухаючись у напрямку 

більшої самостійності навчальних закладів. Крім того, існує 

необхідність пошуку інвесторів, які були б зацікавлені у якісно 

підготовлених фахівцях своєї справи.  
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ПРИНЦИПИ АДАПТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

 
У статті розглянуто сутність поняття адаптивного планування інноваційної 

діяльності підприємств, окреслено принципи планування, які об’єднано у сім, 

які вмістять основні принципи. Визначено чотири групи принципів адаптивного 

планування інноваційної діяльності підприємств. 

Ключові слова: адаптивне планування, інноваційна діяльність, принципи, 

підприємство, адаптивність. 

 

Polinkevyh O. 

PRINCIPLES OF ADAPTIVE PLANNING  
OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES 
 
In the article the essence of the concept of adaptive planning of innovation 

activity of enterprises is considered, the principles of planning, which are united in 

seven, which contain the basic principles, are outlined. Four groups of principles of 

adaptive planning of innovative activity of enterprises are defined. 

The deepening of the processes of integration into the world economic space 

prompts the business to find effective forms of management of the business system. 

It should be noted that the new market conditions have formed the principles that are 

based on the use of completely new advanced technologies and organizational and 

management systems, among which is the principle of adaptability. 

Adaptive planning of innovation activity of enterprises is a coherent planning 

ideology and a process that promotes the innovation activity of the enterprise in 

conditions of uncertainty, riskiness and growth of competitiveness. 

Principles of adaptive planning of innovation activity of the enterprise should be 

grouped into two groups: 1) general economic principles. These include the principle of 

the need for development, economic equilibrium, purposefulness, systemicity, unity, 

transparency; 2) specific principles. Among them are the principles of adaptability, 

flexibility and elasticity, dynamism, alternatives, accumulation, innovation; 3) adaptive 

principles, include principles of customer orientation, customer value formation, 

mutually beneficial relations with market participants, adequacy, redistribution; 4) 

planning principles that contain the principles of continuity, integration, feedback, 

participation, scientific, actualization, accuracy of plans, controllability, efficiency, 

balance, and directionality. 

                                           
Полінкевич О. М. 
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The principles of adaptive planning for the innovative development of 

enterprises are grouped in four groups, which reflect three processes: 1) general 

economic development of the country; 2) the specifics of the enterprise’s activity in 
a separate sector of the economy; 3) Planning processes; 4) adaptation to the 

variables of internal and external conditions. 
Key words: adaptive planning, innovative activity, principles, enterprise, 

adaptability. 

 

Полинкевич О. Н. 

ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассмотрена сущность понятия адаптивного планирования 

инновационной деятельности предприятий, определены принципы планирования, 

которые объединены в семь, которые вместят основные принципы. Определены 
четыре группы принципов адаптивного планирования инновационной деятельности 

предприятий. 
Ключевые слова: адаптивное планирование, инновационная деятельность, 

принципы, предприятие, адаптивность. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
Поглиблення процесів інтеграції у світовий економічний простір 

спонукає бізнес до пошуку ефективних форм управління під-
приємницькими система. Варто зазначити, що нові умови ринку, 

сформували принципи, які ґрунтуються на використанні абсолютно 
нових прогресивних технологій та організаційно-управлінських 

систем [2, с. 157]: адаптивність – прагнення підтримки певного 
балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку; динамічність 

– динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних 
методів діяльності; самоорганізація – самостійне забезпечення 

підтримання умов функціонування; саморегуляція – коригування 
системи управління діяльністю відповідно до змін умов функ-

ціонування; саморозвиток – самостійне забезпечення умов три-
валого виживання і розвитку. Тобто, принцип адаптивності є 

основою процесів підприємств.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Проблемам адаптивного планування 

присвячена  низка   праць   вчених:   А. Садков  [1],  І. Бай [1], 
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Ю. Андрійчук [3], Г. Захарчин [3], Н. Кулик [4], В. Лещук [7], І. 

Стец [5] та ін. 

Андрійчук Ю. А., Захарчин Г. М. визначили адаптивне пла-

нування інноваційної діяльності як цілісну ідеологію планування 

та процес, що передбачає систему трактувань за ідеологічною та 

технологічною ознаками. Запропоновано принципи планування, 

адаптації та включено їх до механізму адаптивного планування 

інноваційної діяльності підприємства [3]. 

Кулик Н. М. визначено особливості адаптивного підходу в 

системі управління підприємства, які пов’язані з розробкою та 

реалізацією найрезультативніших та найоперативніших страте-

гій відображення діючим підприємством та його мережевими 

структурами впливів середовища. До адаптаційних заходів у 

системі управління належать: оптимізація рівня ризику прийняття 

рішення та маневрування ресурсами; використання економіко-

математичних методів та моделей діагностики, що підвищують 

оперативність прийняття управлінських рішень; забезпечення 

високої маневреності та гнучкості цілей і стратегій розвитку 

підприємства за рахунок процесів пасивної та активної адаптації 

[4]. 

Лещук В. П. зазначає, що механізм адаптації бізнес-процесів 

до нової економіки  повинен включати принципи, методи, інтег-

ральну оцінку бізнес-процесів, інструменти, важелі та моніторинг. 

Виділено такі принципи адаптації, як: комплексність, системність, 

динамічність, інноваційність, інформаційність, відкритість, про-

зорість, інтеграційність, гнучкість, ієрархічність, контрольованість, 

прогнозованість [7]. 

Стець І. виявив основні особливості адаптивного управління 

підприємством, дослідив теоретичні підходи, принципи і методи 

оцінювання вдосконалення адаптивного потенціалу підприємства. 

Встановлено, що за економічним змістом процес адаптації 

підприємства є сукупністю цілеспрямованих і послідовних дій (з 

боку підприємства і держави) з метою досягнення і збереження 

оптимального стану потенціалу підприємства за наявності 

непередбачених змін у зовнішньому середовищі через зміну 

алгоритмів його функціонування. Визначено, що адаптивний 

потенціал є сукупною здатністю підприємства своєчасно приймати 

управлінські рішення й реалізовувати їх з урахуванням викорис-
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таних і невикористаних потенційних можливостей для виробництва 

конкурентоздатної продукції, яка задовольняє потреби суспільства 

за допомогою повного й оптимального використання всіх вироб-

ничих ресурсів, а також визначальні очікувані характеристики 

розвитку підприємства за різних альтернатив змін у внутрішньому і 

зовнішньому середовищах [5]. 

Незважаючи на достатньо велику кількість праць з викла-

деної проблематики, недостатньо дослідженими залишаються 

питання принципів адаптивного планування інноваційної діяльності 

підприємств. 

Цілі статті: виокремлення принципів адаптивного плану-

вання інноваційної діяльності підприємства в умовах поведінкової 

економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Адаптивне 

планування інноваційної діяльності підприємств є цілісною 

ідеологією планування та процесом, що сприяє активізації 

інноваційної діяльності підприємства в умовах невизначеності, 

ризикованості та зростання конкурентоспроможності. 

Моніторинг літературних джерел та робіт практиків показав, 

що вітчизняні та зарубіжні вчені виокремлюють близько 19 

принципів планування. Виходячи з опису та розкриття суті 

принципів, зазначимо, що серед них найважливішими (загальними) 

є 7, а інші принципи лише конкретизують та уточнюють їх [1, с. 13]: 

1. Принцип безперервності, який передбачає, що процес 

планування на підприємстві має бути постійним і безперервним. 

Підприємство повинне не лише постійно працювати над розробкою 

нових планів, але також проводити безперервну роботу по 

коригуванню існуючих планів для підвищення ефективності 

прийняття управлінських рішень. 

2. Принцип системності, за яким планування повинно 

мати системний характер, оскільки підприємство є відкритою 

системою, тому планувати його діяльність потрібно з врахуванням 

усіх елементів та зв’язків. 

2.1. Принцип інтеграції. В процесі планування повинна 

створюватися така база, яка зможе задовольнити потреби будь-

якої підсистеми, що входить у систему внутрішньофірмового 

планування. 
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2.2. Принцип зворотного зв’язку передбачає необхідність 

врахування можливості впливу нижчої ієрархічної структури на 

структуру вищого рівня. 

2.3. Принцип участі забезпечує кожному працівнику право 

залучення до процесу розроблення, затвердження та реалізації 

планів, що дозволяє працівникам краще розуміти цілі та завдання. 

3. Принцип обумовленості цілей та задач (цілеспря-

мованості). Під час планування потрібно формулювати чітко 

визначені кінцеві цілі, встановлювати чіткі та конкретні завдання, 

що спрощує бачення планів в очах працівників. 

3.1. Принцип науковості. Усі норми та значення, які 

використовуються під час планування, повинні бути науково 

обґрунтованими. 

3.2. Принцип актуалізації спрямовує на постійне оновлення 

засадничих методів та інструментарію планування. 

3.3. Принцип точності планів. Кожен план повинен скла-

датися з такою точністю, яка сумісна з рівнем невизначеності 

зовнішнього середовища. 

4. Принцип гнучкості. В процесі формування планів треба 

враховувати можливості корегування параметрів, а іноді навіть їх 

спрямування під впливом непередбачуваних змін у зовнішньому 

середовищі. 

4.1. Принцип керованості. В планах повинні закладатися 

можливості змін у відповідності з кінцевими цілями та місією. 

4.2. Принцип резервування. Резерви щодо корегування 

планів повинні закладатися ще на початкових стадіях планування. 

5. Принцип ефективності (економічності). Витрати на пла-

нування не повинні перевищувати очікуваного ефекту від реалізації 

плану. 

6. Принцип збалансованості. В процесі планування завжди 

потрібно враховувати взаємозв’язки між показниками, потребами 

та ресурсами. 

7. Принцип директивності. План на підприємстві повинен 

мати силу закону з подальшим слідуванням та виконанням усіма 

працівниками. 

Принципи адаптивного планування інноваційної діяльності 

підприємства варто об’єднати у дві групи: 
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1) загально-економічні принципи. До них відносять принцип 

необхідності розвитку, економічної рівноваги, системності, 

цілеспрямованості, єдності, прозорості; 

2) специфічні принципи. Серед них принципи адаптивності, 
гнучкості та еластичності, динамічності, альтернативності, 

нагромадження, інноваційності; 

3) адаптивні принципи, включають принципи орієнтації на 

споживача, формування вартості клієнта, взаємовигідних відносин 

з учасниками ринку, адекватності, перерозподілу; 

4) принципи планування, які містять принципи інтеграції, 
безперервності, зворотного зв’язку, участі, науковості, актуалізації, 

точності планів, керованості, ефективності, збалансованості, 

директивності. 

Висновки. Відповідно до цього можемо зробити висновок, 

що принципи адаптивного планування інноваційним розвитком 

підприємств згруповано за чотирма групами, які відображають 

три процеси: 

1) загальноекономічного розвитку країни; 
2) специфіки діяльності підприємства у окремому секторі 

економіки; 

3) плановості процесів; 
4) адаптації до змінних внутрішніх та зовнішніх умов. 

 
1. Садєков А. А. Оперативне планування на торговельному підприємстві : 

монографія / А. А. Садєков, У. С. Расулов. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 193 с. 

2. Бай I. С. Про окремі особливості формування досконалої моделі менеджменту 

підприємства / І. С. Бай, Г. Є. Мошек // Научно-практический журнал 

«Экономика Крыма». – 2010. – №3 (32). – С. 155–158. 

3. Андрійчук Ю. А. Концептуальні засади адаптивного планування інноваційної 

діяльності  підприємств  харчової  промисловості  /  Ю.  А.  Андрійчук, 

Г. М. Захарчин // Зб. наук. пр. «Формування ринкової економіки в Україні». – 

Серія економічна. – Вип. 31. – Ч. І. – Львів : Вісник Львівського університету, 

2014. – С. 280–285. 

4. Кулик Н. М. Технологія адаптації у системі управління підприємством / 

Н. М. Кулик, Т. М. Соколенко // Зб. наук. пр. «Економічний аналіз». – 

Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного  університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – №3. – 

С. 96–100. 

5. Стец І. Адаптивне управління потенціалом підприємства / І. Стец // Українська 

наука: минуле, сучасне, майбутє. – 2013. – Вип. 18. – С. 154–162. 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

211 

6. Полінкевич О. М. Механізми адаптації бізнес-процесів промислових 

підприємств до нової економіки : монографія / О. М. Полінкевич. – Луцьк : 

РВВ Луцького НТУ, 2014. – 448 с. 

7. Лещук В. П. Структурно-логічна модель механізму адаптиціх бізнес-процесів 

промилсових підприємств до економіки знань / В. П. Лещук // Актуальні 

проблеми економіки. – 2014. – №9(159). – С. 53–59 

 

 

УДК 330.142. 

Потьомкіна О. В., к.е.н., доцент, 

Дорош В. Ю., к.е.н., доцент, 

Биховець Н. Г., магістрант 

Луцький національний технічний університет 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ «МОТИВАЦІЯ»  
ТА «СТИМУЛЮВАННЯ» У ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД) 
 

У статті проведені дослідження стосовно  термінів «мотивація» та 

«стимулювання». Відзначено, що термін «стимулювання праці» знаходиться в 

межах «мотивації праці» та одновекторність їх спрямування щодо ефективної 

діяльності персоналу. Окреслені прикладні аспекти стимулювання працівників 

на підприємствах, що полягають у індивідуальному підході, проте носять 

здебільшого матеріальний характер. 

Ключові слова: мотивація, стимулювання, винагорода, ефективність. 

 

Potomkinа Е., Dorosh V., Bykhovets N. 

IMPLEMENTATION OF «MOTIVATION»  
AND «STIMULATION» TERMS IN EFFICIENCY  
OF PERSONNEL (THEORETICAL APPROACH) 

 

In the articles problems of methodology and practice of motivation and 

stimulation of personnel are considered in the scientific works of foreign and 

domestic economists. 

However, there are a number of issues that require additional research and 

refinement. In particular, this concerns the delineation of the concepts of 

«motivation» and «stimulation» in order to develop effective mechanisms of material 

incentives, which determines the choice of topic and the relevance of the study. 

The path to effective human management is through understanding its 

motivation. Just knowing what motivates someone who encourages her to work, 
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what motives the basis of its actions can try to develop an effective system of forms 

and methods of man. To do this, you need to know how the motives arise or are 

caused, as well as how the motives can lead to action, as is the motivation of people. 

Analyzing the work of different scholars in different periods, one can 

determine that in general terms motives and incentives are less restrictive than 

motivation and stimulation of labor. However, some economists do not distinguish 

between a significant difference between motivation and stimulation. As a fact, in 

most domestic enterprises, managers do not differentiate the system of motivation 

and stimulation, using significantly simplified forms of motivation. 

However, after analyzing this problem, it should be noted that the term 

«stimulation of labor» is within the scope of «motivation of labor», but these terms 

are not identical, despite their one-vector orientation towards the development of the 

enterprise. Moreover, it should be noted that the direction of motivation and 

stimulation is the same – to improve the results of labor, and the difference is the 

form of their application, depending on the selected classification features. 

After analyzing the characteristics of the studied concepts, one can assume 

that the motive is the product of the meeting – the external (stimulus) and – the 

internal (the system of needs or motives that have developed in the past), that is, 

incentives are tools that cause the action of certain motives. 

Based on the understanding and delimitation of the concepts studied, it is 

worth using the results obtained when developing specific incentive mechanisms. 

The basis of which should be the combination of a system of employee interests 

through material rewards for the effort expended, while the formation of a certain 

line of labor behavior of the employee, aimed at developing the organization and 

inducing the worker to the fullest use of his physical and mental capacity in the 

process of implementation of the obligations imposed upon him tricks 

The material basis of personnel motivation is the stimulation of labor, which 

manifests itself in the external motivation of a person, and influences its behavior in 

the field of labor activity. At the same time it carries both a non-material burden, 

which gives an employee the opportunity to realize himself as a person and as an 

employee at the same time. The direction of motivation and stimulation is the same - 

to improve the results of labor, and the difference between them is determined by the 

forms of their application depending on the selected classification features. 

Keywords: motivation, incentive, reward, efficiency. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ «МОТВАЦИЯ»  
И «СТИМУЛИРОВАНИЕ» ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

 
В статье проведены исследования по срокам «мотивация» и «стимули-

рование». Отмечено, что термин «стимулирование труда» находится в пределах 

«мотивации труда» и одновекторность их использования по эффективной 

деятельности персонала. Указанные прикладные аспекты стимулирования 
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работников на предприятиях, заключаются в индивидуальном подходе, однако 

носят преимущественно материальный характер. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, вознаграждение, 

эффективность. 

 

Постановка проблема у загальному вигляді та її зв’язок 

із важливими науковими і практичними завданнями. На 

сучасному етапі існує безліч мотиваційних факторів, та стиму-

люючих заходів, що сприяють ефективній діяльності персоналу. 

Огляд літературних джерел засвідчує їх багаторівневість – макро-

(державний), мезо- (корпоративний) і мікро- (особистісний) рівень. 

Досвід показує, що досконалість планування та організації 

виробництва не здатні забезпечити ефективну діяльність підпри-

ємства за відсутності дієвих заходів з мотивації та стимулюван-

ня праці персоналу [1–9].  

Стимулювання праці як спосіб управління персоналом 

припускає використання усіх існуючих форм і методів регулювання 

трудової поведінки. Це вимагає чіткої систематизації стимулів 

трудової діяльності, виявлення загальних рис і відмінностей між 

ними, забезпечення їх гармонійної взаємодії [1]. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Проблеми методології і практики моти-

вування та стимулювання персоналу розглянуті у наукових працях 

закордонних і вітчизняних економістів, а саме: О. Є. Кузьміна, 

О. Г. Мельник, Г. В. Осовського, О. О. Юшкевич, А. М. Колота, 

Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовського, Є. Б. Стародубцева, М. Мескона, 

М. Альберта, Ф. Хедоурі та ін. [2–5].  

Проте існує ряд питань, які потребують додаткових 

досліджень і уточнень. Зокрема, це стосується розмежування 

понять «мотивація» і «стимулювання» задля розробки ефективних 

механізмів матеріального стимулювання, що обумовлює вибір 

теми та актуальність дослідження.  

Цілі статті: дослідження понять «мотивація» та «стиму-

лювання» щодо прикладного застосування у ефективній системі 

стимулювання працівників на підприємствах різних форм власності.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичні 

дослідження питань стимулювання до високоефективної праці 
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дають можливість констатувати, що у науковій літературі немає 

однозначного трактування термінів мотивування, мотив та стимул, 

мотивація і стимулювання [2–7]. А зміст цих категорій здебільшого 

набув сталості. 

Аналізуючи праці різних учених у різні періоди, можна 

визначити що у загальному вигляді мотиви та стимули є поняттям 

більш вузьким, ніж мотивація та стимулювання праці. Проте деякі 

економісти не виокремлюють суттєвої різниці між мотивацією та 

стимулюванням і, як факт, застосовують значно спрощені форми 

мотивування [7; 8].  

Проте, проаналізувавши дану проблематику, варто відзна-

чити, що термін «стимулювання праці» знаходиться в межах 

«мотивації праці», але ці терміни не є тотожними, не дивлячись на 

їх одновекторну спрямованість у напрямку розвитку підприємства. 

Причому необхідно зауважити, що як мотивація, так і стимулю-

вання покликані покращити результати праці, а відмінністю є 

форми їх застосування в залежності від обраних класифікаційних 

ознак (рис. 1).  

 
Рис. 1. Характерні ознаки понять «мотивація» та «стимулю-

вання» [7] 
 
Отже, стимулювання – це процес впливу на людину, 

наслідком якого завжди є дія, яка спроектована на досягнення 
певної мети. Формами прояву ефективного стимулювання є: 
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економічні, соціальні та психологічні стимули. Зокрема, економічні 
– стосуються сприяння підвищенню ефективності виробництва. 
Соціальні – проявляються через формування соціальної структури, 
формування потреб, розвитку особистості тощо. Психологічні – 
через змістовність праці, ставлення до неї, сприятливий клімат у 
колективі, позитивну атмосферу тощо.  

Виходячи з розуміння і розмежування досліджуваних понять, 
варто застосовувати отримані результати при розробці конкретних 
механізмів стимулювання. Основою яких повинно стати поєднання 
у систему інтересів працівників шляхом матеріальної винагороди 
за затрачені зусилля та формування певної лінії трудового поведінки 
працівника, спрямованої на розвиток організації та спонукання 
працівника до найбільш повного використання свого фізичного і 
розумового потенціалу в процесі здійснення покладених на нього 
обов’язків. 

Висновки. Отже, провівши дослідження можна стверджувати 
що матеріальною основою мотивації персоналу є стимулювання 
праці, що проявляється у зовнішньому спонуканні людини, і 
впливає на її поведінку у сфері трудової діяльності. Одночасно воно 
несе в собі і нематеріальне навантаження, що надає співробітнику 
можливості реалізувати себе як особистість і як працівника 
одночасно. Спрямованість мотивації та стимулювання однакова – 
на покращення результатів праці, а відмінність між ними зумовлена 
формами їх застосування залежно від обраних класифікаційних 
ознак [6–8]. 

Тому при розробці і впровадженні системи стимулювання 
працівників як способу ефективного управління персоналом 
потребує впровадження сучасних підходів, які постійно знаходяться 
у процесі пошуку. Основою є виявлення відповідності окремого 
працівника конкретному виду діяльності і встановлення 
справедливої винагороди (стимулу) за ефективну працю. 

Матеріальні і нематеріальні стимули взаємно доповнюють і 
узагальнюють один одного. Наприклад, отримання нової посади і 
відповідно підвищення зарплати дають не тільки можливість 
придбання додаткових матеріальних благ, але це ще і – популяри-
ність, повага тощо, тобто, задоволення моральних потреб. Проте 
для однієї людини більш значущою буде матеріальна складова, а 
для іншого – нематеріальна складова даного комплексу стимулів [6]. 
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Зокрема, особливу увагу варто приділити механізмам 
реалізації систем стимулювання у взаємозв’язку з іншими підсис-
темами управління на підприємстві та оцінці ефективності від їх 
впровадження, чому і присвячуються подальші дослідження [1; 4]. 
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ХОЛАКРАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В КОРПОРАЦІЯХ 

 
У статті розкрито особливості створення та функціонування інноваційної 

системи менеджменту в організаціїї – холакратії. Досліджено особливості 

функціонування холакратичних систем менеджмеету в світових корпораціях. 
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Проаналізовано переваги та слабкі місця холакратичного стилю менеджменту 

та побудови проектної діяльності. 

Ключові слова: менеджмент, холакратія, ролі, кола, лід. 

 

Prymostka О. 

HOLACRACY AS AN INNOVATIVE APPROACH  
TO MANAGEMENT IN CORPORATIONS 

 

Modern global trends in economic development create challenges for managers 
of all levels to find the optimal and effective organizational system of the company. 

The pressure of competition on the efficiency of companies is constantly and 
comprehensively. One of the key factors is the pressure from globalization, which 

greatly offsets the classical competitive advantages of international corporations. 
Classical approaches to create a management system in corporations do not always 

meet the requirements of owners of transnational corporations. Top management 
companies will always find in the process of building an effective management system 

and finding non-trivial, non-standard solutions. 
The system of holacracy emerged from Ternary Software (Exton, Pennsylvania, 

USA), known for its innovative approaches to seeking governance styles and gravitation 
for democratic ones. The holacratic organization of management in a company is 

characterized by the presence of various roles of employees who create circles. Created 

separate circles form a system of circles, self-organizing forms of management 
organization. 

Unlike classical control systems, the holacracy is based on the performance of 
the role of the staff, and not the official duties. The division of functional or project 

responsibilities is not solely between the people hired to perform them. In a holacracy 
system, one person can perform several roles at a certain time, and it is also possible 

that several members of the team perform the same role. 
The organization of the company's circles minimizes resistance to change and 

any reorganization will take place painlessly and quickly. Relations within the circle 
become more convincing, since joint work on the task is carried out commandly. Each 

participant in the circle has the right to vote, both during internal meetings and 
regarding staff decisions - the adoption or exclusion of a team member. 

The communication between the circles is maintained through two types of 
links: rap links and lead links. Repnink reports on the work of the circle, talks about 

the team's problem («friction», summarizes the proposals and re-offers them for team 
discussion. Ice Link coordinates the distribution of roles among the members of the 

circle, formulates the tasks and terms defined by the outer circle. 
In holacracy companies, all information is extremely transparent. The data of 

employees and teams is open - from wages and results of financial reports to the results 
of work and the ultimate function of the employee. Holacracy companies practice self-

employed salary systems. The methods are different – somewhere the staff fill out 

special questionnaires in which they evaluate each colleague based on his contribution 
to the general case, where the level of salary is assigned to special meetings during the 

general discussion. 
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Holacracy, as an innovative and non-standard approach to corporate 

governance, allows for increased flexibility, efficiency, transparency, innovation, and 

employee responsibility. The holacratic approach motivates team members to take on 

the initiative and stimulate the generation and implementation of ideas. The system of 

distributed powers reduces the burden of accepting each individual decision that lies on 

the managers. 

Also, the positive moment in the system of holacracy is the absence of the 

usual gender models of behavior. Holacratia provides protection that leads to the 

creation of an atmosphere where certain actions that come from subconscious 

prejudices become impossible. 

The absence of a hierarchy of positions practically means the inaccessibility of 

career growth, but it is beneficial for the company, since selfishness is shattered; only 

infinitely dedicated workers remain, and the holacracy increases the responsibility of 

people for their thoughts and actions. 

At the same time, the holacracy has a number of shortcomings and precautions 

from the introduction of the company. the voice of the client in the holacracy model is 

absent, concluding that in a flexible client-focused company such as Zappos, the 

holacracy is capable of raising its attention to administrative issues, but there is no 

guarantee that this system will be effective in organizations where flexibility and high 

degree of concern for the client has not yet been reached. 

Key words: management, holacracy, roles, circles, lead. 

 

Примостка Е. А. 
ХОЛАКРАТИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 

МЕНЕДЖМЕНТА В КОРПОРАЦИИ 
 
В статье раскрыты особенности создания и функционирования иннова-

ционной системы менеджмента в организациии – холАкратии. Исследованы 

особенности функционирования холакратичних систем менеджмеету в мировых 

корпорациях. Проанализированы преимущества и слабые места холакратичного 

стиля менеджмента и построения проектной деятельности. 

Ключевые слова: менеджмент, холакратия, роли, круги, лид. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
Сучасні глобальні тенденції розвитку економіки створюють 
виклики для менеджерів всіх рівнів щодо пошуку оптимальної 
та ефективної організаційної системи компанії. Тиск конкурен-
ції на ефективність діяльності компаній відбувається постійно та 
всебічно. Одним із визначних факторів є тиск з боку глобалізації, 
яка значно нівелює класичні конкурентні переваги міжнародних 
корпорацій. Класичні підходи до побудови системи менеджменту 
у корпораціях не завжди задовольняють вимогам власників 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

219 

транснаціональних корпорацій. Топ менеджмент компаній постійно 
знаходисть у процесі побудови ефективної системи управління 
та пошуку нетривіальних, нестандартних рішень. 

Одним із рішень для топ менеджменту із пошуку інновацій-
них управлінських рішень є холакратія. Холакратія застосовується у 
комерційних і неприбуткових організаціях у США, Франції, 

Німеччині, Новій Зеландії, Австралії, Великій Британії 1.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Термін холакратія (англ. Holacracy) – 
соціальна технологія або система організації управління, в якій 
влада і прийняття рішень розподілена поміж командами, що 
самоорганізовуються, а не надається згідно управлінсьої ієрархії 

2. Термін «холакратія» походить від терміна «холархія», вперше 
введеного Артуром Кестлером у 1967 році в книзі «Привид в 
машині». Холархія складається з «Холонів» (грец. Ὅλον - середній 
рід від ὅλος, що означає «цілий»), або інакше автономних і 
самодостатніх одиниць, при цьому залежних від більшого цілого, 

частиною якого вони є 3. Таким чином, холархія – це ієрархія 
саморегулюючих Холонів, що функціонують одночасно як 

автономні цілісні одиниці, і як залежні частини 3. 
Система холакратії виникла в компанії Ternary Software (м. 

Екстон, штат Пенсильванія, США), яка відома інноваційними 
підходами до пошуку стилів управління та тяжінням до 

демократичних форм управління організацією 4. Брайн Робертсон, 
засновник компанії Ternary Software, працюючи над пошуком 
необхідних для компанії управлінських підходів, створив та описав 
нову організаційну систему, включивши найбільш ефективні методи 

роботи, що стала відомою під назвою Holacracy в 2007 році 5. 
Апробувавши описану систему менеджменту в межах власної 
корпорації, Брайн Робертсон у 2010 році виклав основні принципи і 

методи роботи системи у праці «Конституція Холакратії» 6. 
Цілі статті: дослідження теоретичних засад та практичної 

реалізації холакратичного підходу як системи менеджменту у 
корпораціях. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Холакратія 
може легко поєднуватися з теорією зацікавлених осіб, оскільки 
структура правління в холакратії допускає присутність численних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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представників зацікавлених осіб в органах управління і забезпечує 
зв’язок між численними організаціями з загальними інтересами на 
рівні правління. Порівняння класичних корпоративних принципів 
та холакратії дає підставу для визначення суттєвих відмінностей 
(табл. 1), як у частині оранізаційної структури, розподілу обов’язків, 
визначення меж відповідальності. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика класичної системи  

управління та холакратії 
Класичні корпоративні 

принципи 

Холакратія 

Централізація влади, жорстка 

службова ієрархія 

Відсутність ієрархії 

Розподіл компанії на відділи і 

департаменти 

Штат співробітників розділяється 

на круги, всередині яких робочі 

обов’язки рівномірно розподілені 

між усіма співробітниками. 

Співробітники можуть складатися 

одночасно в декількох колах 

Діяльність співробітників чітко 

регламенірована і розмелована, 

строгі робочі обов’язки 

Обов'язки розподіляються залежно 

від особистих переваг / якостей 

співробітників, надається більше 

можливостей для реалізації 

творчого потенціалу. Члени одного 

кола можуть погоджувати один з 

одним графік роботи і так далі 

Керівник приймає більшість 

рішення одноосібно або у 

вузькому колі сподвижників 

Вільне прийняття рішень і особиста 

відповідальність співробітників 

Базова заробітна плата на 

кожній посаді і кожному рівні 

корпоративної ієрархії 

Співробітники самі призначають 

собі зарплату 

Примітка. Сформовано автором 
 

Візуалізація організаційної структури за ієрархічного 

(рис. 1) стилем менеджменту дозволяє зробити припущення про 

неоднозначність переваг та недоліків кожного із підходів.  

Холакратична організація управління в компанії характер-

ризується наявністю різних ролей співробітників, які створюють 

кола. Створені окремі кола формують систему кіл, що самоорга-
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нізуються (але не самоврядних) (рис. 2). Окремі кола не є неза-

лежними структурами, вони перетинаються у різних площинах, 

створюючи синергетичний ефект проектних команд і у корпорації 

вцілому. Кола мають ієрархічну організацийну структуру, зовнішні 

кола формулюють перед кожним колом конкретну мету та завдання,  

визначають сфери відповідальності окремого члена команди та 

групи вцілому.  

 
Рис. 1. Ієрархічна система управління 
 

 
Рис. 2. Холакратична система управління 

 

На відміну від класичних систем управління, холакратія 

грунтується на виконанні співробітниками ролей, а не посадових 

обов’язків. Розподіл функціональних або проектних обов’язків 

відбувається не виключно між людьми, найнятими їх виконувати. 

У системі холакратії одна особа може виконувати декілька ролей 

у певний момент часу, також можлива ситуація, коли одну і ту ж 

роль виконують декілька членів команди. 

Модель холакратії передбачає відсутність необхідності 

узгоджувати кожне рішення з керівництвом та залишає за кожним 
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членом команди певну свободу прийняття рішень і відповідальності. 

Ролі в команді розподіляються залежно від обставин і визначених 

завдань, вони можуть перерозподілятися (навіть протягом робочого 

дня) – так ролями можна мінятися, якщо її краще виконає хтось 

інший або якщо член команди хоче навчитися чомусь новому. 

Ролі визначаються для кожного «кола» – чи інакше команди – 

методом колективного управління і регулярно допрацьовуються і 

виправляються з метою приведення їх у відповідність до постійно 

змінюючихся потреб організації 7. Ротація учасників проектної 

групи позитивно впливає на ефективність, оскільки рівень мотивації 

у кожен конкретний момент є максимальним.  

Організація структури компанії колами мінімізує опір змінам 

та будь-яка реорганізація буде проходити безболісно і швидко. 

Відносини всередині кола стають більш довірливими, оскільки 

спільна праця над поставленим завданням ведеться командно. 

Кожен учасник кола має право голосу, як під час внутрішніх зборів 

так і щодо кадрових рішень – прийняття або  виключення члена 

команди.  

Кожне коло використовує чітко визначений процес управ-

ління для вироблення і регулярного доопрацювання власних ролей 

і принципів роботи. У холакратії передбачається структурований 

процес, відомий як «інтегративне прийняття рішень» для внесення 

пропозицій про зміни в структурі управління, внесення поправок 

в дані пропозиції і заяви заперечень проти них. Ця система не 

базується на консенсусі або згоді, в ній інтегруються думки всіх 

сторін з конкретного питання і забезпечується, щоб запропоновані 

ідеї та пропозиції змін виникали з потреб конкретних ролей, а не 

з особистих переваг або егоїстичних мотивів співробітників 8. 

Зв’язок між колами підтримується через два типи лінків: 

реп-лінки та лід-лінки. Реп-лінк звітує про роботу кола, виносить 

на обговорення проблеми команди («тертя»), узагальнює пропозиції 

та повторно пропонує їх для командного обговорення. Лід-лінк 

координує розподіл ролей між членами кола, формулює завдання 

та строки, які визначаються зовнішнім колом. Тобто за лід-лінком 

закріплені функції менеджера, єдина відмінність полягає в тому, 

що ліда призначає зовнішнє коло, і в будь-який момент його 

можуть звільнити від виконання ролі. 
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У холакратії процеси координації команд визначаються 
навколо виробничих потреб, а також потрібно, щоб кожен учасник 
кола виконував певні обов’язки з метою забезпечення ефективної 

та продуктивної спільної роботи 9; 10. На противагу процесу 
управління, що є колективним і інтегративним, кожен учасник, 
що заповнює будь-яку роль, має високу ступінь автономності та 
повноважень для прийняття рішень щодо найбільш ефективних 
способів досягнення своїх цілей. У деяких джерелах парадигма 
розподілу повноважень в холакратії описується як повністю 
протилежна традиційній управлінській ієрархії; замість необхідності 
отримання дозволу на те, щоб зробити будь-які дії або запровадити 
інновації, холакратія надає необмежені повноваження на здійснення 
будь-яких дій, необхідних для досягнення цілей в межах ролей, 
якщо тільки дані повноваження не обмежені принципами управ-
ління і не мають на увазі витрачання активів організації (грошових 

коштів, інтелектуальної власності і т. д.) 11; 12. 
У холакратичних компаніях вся інформація гранично прозора. 

Дані працівників і команд відкриті – від заробітної плати та 
підсумків фінансових звітів до результатів роботи і кінцевої функції 
співробітника. Такий підхід, з одного боку, дозволяє самоврядним 
командам і працівникам приймати оптимальні рішення, засновані 
на більшій кількості інформації, з іншого боку, працює на усунення 
ієрархії і недовіри в колективі. 

Деякі холакратичні компанії практикують систему самостій-
ного призначення заробітної плати. Методики відрізняються – 
десь співробітники заповнюють спеціальні анкети, в яких вони 
оцінюють кожного колегу на підставі його вкладу в загальну справу, 
десь рівень заробітної плати призначається на спеціальних нарадах 
під час загального обговорення. Іноді люди навіть самі встанов-
люють собі зарплату, використовуючи внутрішнє консультування, 
засноване на радах і рекомендаціях оточуючих. 

Висновки. Холакратія як інноваційний та нестандартний 
підхід до системи менеджменту в корпорації дозволяє підвищити 
гнучкість, ефективність, прозорість, інноваційну діяльність та 

ступінь відповідальності співробітників 13. Холакратичний підхід 
мотивує учасників команди брати на себе ініціативу та стимулюює 
генерувати та втілювати ідеї. Система розподілених повноважень 
знижує тягар прийняття кожного окремого рішення, що лежить 
на керівниках. 
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Відсутність ієрархії посад практично означає недоступність 

кар’єрного росту, але для компанії це вигідно, оскільки егоїсти 

відсіюються, залишаються лише безмежно віддані працівники, 

холакратія підвищує відповідальність людей за свої думки і дії 14. 

Також, позитивним моментом у системі холакратії, є 

відсутність звичних гендерних моделялей поведінки. Холакратія 

«забезпечує захист, який призводить до створення атмосфери, де 

вчинення певних дій, що виходять з підсвідомих упереджень, стає 

неможливим» 15. 

Одночасно, холакратія має низку недоліків та пересторог 

від впровадження у компанії, зокрема у повідомленні за січень 2014 

року на онлайн-ресурсі журналу Forbes, автор книг з управління і 

лідерства Стів Деннінг застеріг читачів від того, щоб вважати 

холакратію панацеєю, заявивши, що всупереч твердженням про 

усунення ієрархії, насправді рішення передаються від зовнішніх 

кіл до внутрішніх за чітко окресленої ієрархії, при цьому кожне 

наступне коло має все менше і менше уявлення про загальну 

картину, порівняно із попереднім колом 16. Він також заявив, що 

правила і алгоритми роботи, викладені в установчих документах 

системи, як наприклад, стаття Робертсона, яка послужила початком 

виникнення системи, дуже детально розписані, і в них приділяється 

велика увага «адміністративним процедурам». і нарешті, Деннінг 

додав, що голос клієнта в моделі холакратії відсутній, роблячи 

висновок, що в гнучких компаніях, зосереджених на клієнті, таких 

як Zappos, холакратія здатна підвищити увагу до адміністративних 

питань, проте немає гарантій, що ця система виявиться ефективною 

в організаціях, де гнучкість і високий ступінь турботи про клієнта 

ще не досягнуті. Партнер HolacracyOne Олів’є Компань відповів 

по пунктам на висловлену критику в своїй статті, опублікованій в 

блозі компанії 27. Він стверджує, що в критиці Деннінга просте-

жується нерозуміння холакратії, і далі роз'яснює, яким чином 

правила роботи холакратії допомагають вирішити або запобігти 

передбачуваним труднощам. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА: 
ІНФРАСТРУКТУРА, ПОЛІТИКА, МАРКУВАННЯ 

 
У статті досліджено значення екомаркетингу для підприємства. В 

інфраструктурі екомаркетингу виділено додатково дві зони. Показано 
етапність формування системи екологічного маркетингу. Виділено рівні 
екологізації: стандартний, соціальний та інноваційний. Маркетингову політику 
рекомендовано формувати на концептуальних основах: товар – екоатрибути; 
ціна – екодиференціація; комунікації – екоінформація; збут – екопереваги. 
Показано значення екологічної політики та екологічного маркування. 

Ключові слова: маркетинг, інфраструктура, політика, маркування, 
рівні, споживач.  
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Rud N., Kozerovska Y. 
ENVIRONMENTAL MARKETING OF ENTERPRISE: 

INFRASTRUCTURE, POLICY, MARKETING 
 
The article investigates the importance of eMarketing for the enterprise. In 

the infrastructure of eMarketing, an additional two zones are allocated. The stages of 
formation of ecological marketing system are shown. Levels of ecologization are 
highlighted: standard, social and innovative. It is recommended to formulate marketing 
policy on a conceptual basis: the product is eco-attributes; price – ecological 
differentiation; communications – eco-information; sales – environmental benefits. 
The values of environmental policy and environmental labeling are shown. 

Key words: marketing, infrastructure, policy, labeling, levels, consumer. 

 
Рудь Н. Т., Козеровская Ю. О. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ИНФРАСТРУКТУРА ПОЛИТИКА, МАРКИРОВКА 

 
В статье исследовано значение екомаркетингу для предприятия. В 

инфраструктуре екомаркетингу выделено дополнительно две зоны. Показано 
этапность формирования системы экологического маркетинга. Выделены уровне 
экологизации: стандартный, социальный и инновационный. Маркетинговую 
политику рекомендуется формировать на концептуальных основах: товар - 
екоатрибуты; цена – екодиференциация; коммуникации – екоинформация; сбыт – 
ЕКоперевагы. Показано значение экологической политики и экологической 
маркировки. 

Ключевые слова: маркетинг, инфраструктура, политика, маркировки, 
уровне, потребитель.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. 
У сучасних ринкових умовах екологічний маркетинг набуває все 
більшу значимість у формуванні та здійсненні функцій екологічної 
політики підприємства, що зумовлено підвищенням відповідаль-
ності виробників товарів і послуг перед споживачами і суспільством 
у цілому. Сучасний маркетинг має винятково економічні цілі і 
прагне до балансу економічних інтересів виробника і споживача. 
Однак, в останні роки стурбованість впливом виробничої сфери на 
стан навколишнього середовища торкнулася не тільки уряду і 
вчених, але й широкої громадськості. Саме концепція екологічного 
маркетингу є для підприємств інструментом, що дає змогу, з одного 
боку, керувати перевагами сучасних споживачів і конкурентів, а з 
іншого – забезпечити екологічну безпеку, освоїти нові ніші на 
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світовому ринку екологічних продуктів, досягти збалансованого 
поєднання інтересів держави і бізнесу у сфері раціонального 
природокористування, сталого розвитку території. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми, показав, що дослідженням особливостей 
екомаркетингу на промислових підприємствах присвячено ряд 
наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, 
у своїх дослідженнях Берлінг Н. З. [1] виділяє 4 складові поняття 
еколого-економічного збитку (ЕЕЗ): ознаки, чинники, об’єкти та 
спрямованість. Важливою проблемою є питання зміни як реального, 
так і віртуального ринкового простору екотоварів і екопослуг та 
запровадження екомаркетингу на підприємствах України. Ця 
проблема досить обґрунтовано висвітлюється в працях Садченко 
О. В. [2]. Запропонована Ілляшенком С. М. та Ілляшенко Н. С. [3] 
ієрархічна піраміда мотивації споживання має три рівні: моральну, 
емоційну і раціональну мотивацію, що відображає психологічний 
стан людини залежно від її емоційного стану. В економічній 
науковій літературі на сьогоднішній день досить значна увага 
приділяється таким напрямам як екоменеджмент та екомаркетинг. 
С. М. Ілляшенко [4;5] у своїх працях відокремив такий науковий 
напрям як екоменеджмент, визначивши його мету та завдання. На 
думку В. Я. Гацури, В. В. Івати, І. Л. Дибача [6], екомаркетинг – 
це один із напрямів соціально-етичної концепції маркетингу. 

Цілі статті: дослідження значення екологічного маркетингу 
для підприємства, його інфраструктури, рівнів, формування 
політики і використання маркування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах 
глобалізації економіки і нестійкої політичної ситуації посилюється 
значення конкурентної боротьби на всіх рівнях. Підприємства 
змушені шукати нові способи залучення споживачів і збільшення 
прибутку. При цьому все більшу роль починають грати нецінові 
способи впливу на споживачів, безпосередньо пов’язані зі збіль-
шенням ролі людського фактору, що додає економіці інновацій-
ний, інтенсивний характер, структурний динамізм, високу якість.  

Екологічний маркетинг, як складова соціальної відповідаль-
ності компанії, в країнах Європи вже давно став таким же 
невід’ємним поняттям, як піар і реклама. Сьогодні, коли суспільство 
все більше уваги надає питанням та проблемам глобального 
потепління, екомаркетинг стає вагомою конкурентною перевагою. 
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Маркетингова діяльність сучасних підприємств стає більш зосе-
редженою на концепції еко-економічного розвитку, все більшу 
актуальність набувають «екологічні товари», екологічний маркетинг 
(екобрендінг, «зелений» маркетинг). 

Галечьян Н. Е. [7] під екологічним маркетингом розуміє 

екологічну політику, екологічну відповідальність бізнесу, відкри-

тість фірми й прозорість виробничого процесу, екологічне марку-

вання. Ряд авторів включають в екологічний маркетинг формування 

фінансових структур підтримки екологічних дій, екологічний 

аудит, екологічне страхування дій компаній, зміну форм звітності 

виробників, нові форми реклами, формування нових принципів 

торгівлі [8]. Вчені А. Г. Сармурзіна, Л. К. Жубанова, С. В. Єфремова 

[9] пропонують таке визначення: «Екологічний маркетинг – це 

екологічно безпечна діяльність, пов’язана з розробкою, створенням 

і реалізацією продукції для задоволення потреб населення, що 

враховує екологічні наслідки».  

Усі промислові підприємства з огляду на екологічну складову, 

умовно можна поділити на два види: екологічно небезпечні та 

екологічно орієнтовані. 

Схематичне зображення інфраструктури екомаркетингу, до 

якої входять чотири основні складові: екотехнології, екотовар, 

екопослуги та екоспоживачі, тобто споживачі, орієнтовані та 

споживання екологічно чистих та безпечних товарів / послуг 

(екотоварів / екопослуг) показано на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Інфраструктура екомаркетингу  
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Під час аналізу ефективності екомаркетингу, як на рівні 

підприємства, так на рівні регіону і держави, необхідно враховувати 

ефект «декаплінгу», який є своєрідним індикатором переходу 

підприємства до «зеленої економіки». Дослідження інфраструктури 

екомаркетингу дозволяє виділити чотири зони, в яких необхідно 

враховувати ефект «декаплінгу»: І – екопослуги – екоспоживач; ІІ 

– екотовар – екоспоживач; ІІІ – екотехнології – екотовар; ІV – 

екотехнології – екопослуги. Доцільно виділити зону екоспоживач 

– екотехнології (У) та екопослуга – екотовар (УІ). 

Застосування маркетингового ековпливу на споживача дає 

значні переваги і перспективи його впровадження на промислових 

підприємствах. Цей підхід дозволяє адаптувати потреби споживача 

до придбання та споживання товарів вказаних підприємств. На 

жаль, існуюча в Україні ринкова екологічна інфраструктура не 

сформована повною мірою, тому виробники товарів екологічного 

пизначення дуже обмежені у застосуванні маркетингових підходів 

до просування товарів на ринок екологічних товарів і послуг. 

На сьогодні в сучасній літературі сформована поетапна 

еволюція екологічних проблем [10]. Це дає можливість відстежувати 

динаміку розвитку різних галузей промисловості (як екологоне-

безпечних, так і екологоорієнтованих підприємств) на різних 

етапах еволюції екологічних проблем.  

Усе це дає можливість сформувати матрицю основних 

етапів розроблення екомаркетингової стратегії підприємства, яка 

дасть можливість підприємству майже одночасно діяти на споживача 

в усіх напрямах, ефективно розподіляючи необхідні для цього 

ресурси (табл. 1). 

Таблиця 1  

Матриця розроблення екомаркетингової стратегії [11] 

Потреба за 

пірамідою  Маслоу 
Основні етапи екостратегії підприємства Зацікавленість 

1 2 3 

1. Самовираження 
Престижність споживання екопродуктів 

(послуг) у суспільстві 

Психологічна 
2. Повага та 

визнання 

Рівень збалансованості поваги та визнання 

при споживані певного виду продукції 

(послуг) без урахування їх вартості, а з 

визначення лише їх цінності 
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продовж. табл. 1 

1 2 3 

3. Приналежність до 

соціальної групи, 

причетності, 

підтримки 

Реалізація цієї потреби дає можливість 

оцінювати можливість свого впливу на 

соціальну групу та виявити взаємозв’язки, 

що виникають між особистістю та людьми 

взагалі і дають можливість відчувати свою 

причетність до екопроцесу та підтримку 

 

4. Безпека та 

захист 

Можливість дихати чистим повітрям, 

споживати неотруєну воду та їсти безпечні 

продукти 

Фізична 

5. Фізіологічні 

потреби 

Відсутність захворювань, або зменшення 

ризику захворюваності через споживання 

екопродуктів (послуг) чи застосування 

екотехнології 

 
Під системою екологічного маркетингу розуміємо частину 

загальної системи виробничого маркетингу, що включає необхідну 

організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відпо-

відальності, практичну роботу, а також процеси та ресурси для 

розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів та вдою-

коналення екологічної політики. Узагальнена модель системи 

екологічного маркетингу, що ілюструє її розвиток і вдосконален-

ня «по спіралі», показана на рис. 2.  

Формування системи екологічного маркетингу починається 

із розробки, затвердження і публічного декларування підприємством 

екологічної політики і цілей. Подальша послідовність взаємо-

пов’язаних дій у системі менеджменту включає планування, 

організацію та практичну реалізацію, внутрішній моніторинг і 

контроль діяльності, що здійснюється відповідно до прийнятої 

екологічної політики та цілей. Обов’язковою складовою частиною 

будь-якої системи екологічного маркетингу є незалежна оцінка 

досягнутих результатів (аудит), періодичний аналіз та перегляд 

системи маркетингу в цілому за участю керівництва підприємства. 

Варто підкреслити, що відсутність або недостатня розвиненість 

будь-якого із елементів, показаних на рис. 2, робить всю систему 

неефективною. 

Однак, не завжди підприємства згідні виробляти продукцію 

з урахуванням екологічних вимог. Насамперед екологізація потре-
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бує деяких додаткових витрат на очисні споруди, встановлення 

фільтрів та ін. Необхідно враховувати, що правильно розроблена 

стратегія розвитку та екологізації поверне витрачений капітал та 

помножить його.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Загальна модель системи екологічного маркетингу  

Розробка та впровадження безвідходних і маловідходних 

процесів, удосконалення наявних і створення нових очисних 

споруд, перепрофілювання та суттєва зміна інфраструктури і 

частини сформованих господарських зв’язків підприємств – усе 

це кардинально вплине на такий показник, як собівартість. Він, 

своєю чергою, впливає на весь комплекс господарських об’єктів, а 

також на економічну і соціальну обстановку в цілому. Результати 

таких дій слід ураховувати як державним структурам і органам 

місцевого самоврядування, так і підприємцям під час розміщення 

і розвитку продуктивних сил (рис. 3).  

Джон Грант у відомій роботі «Маніфест екологічного 

маркетингу» [12] побудував модель переходу до «істинного» 

екологічного бізнесу. Автор виділяє такі рівні екологізації:  

- екологічний (перший рівень): набір нових стандартів. 

Реалізація цього рівня відбувається за рахунок комунікацій;  

- екологічніший (другий рівень): поділ відповідальності. 

Реалізується через співпрацю; 
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всього персоналу 
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- самий екологічний (третій, найвищий рівень): підтримка 

інновацій. Передбачає зміни в культурі. Основна ідея полягає в 

тому, щоб рухатися від винятково комерційних цілей існування 

бізнесу до цілей екологічних і соціальних.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Зовнішній і внутрішній зв’язок екологічного марке-

тингу 

 

Виділимо настумопуні рівні екологізації: стандартний; 

соціальний; інноваційний. 

Це відбувається поступово – від базової відповідності нормам 

через запобіжні дії до інновацій і трансформації. До способів 

формування екологічної відповідальності бізнесу, зокрема, належать 

екологічна політика та екологічне маркування. Екологічну політику 

рекомендується формувати на концептуальних основах: товар – 

екоатрибути; ціна – екодиференціація; комунікації – екоінформація; 

збут – екопереваги. 

Екологічне маркування стало сьогодні одним з головних 

інструментів просування товарів виробниками. Всі міжнародні 

програми екомаркування побудовані на процедурі аналізу життєвого 

циклу продукції. Це означає, що оцінюванню піддається не тільки 

сам продукт, але й сировина, з якої він був вироблений, його 
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упаковка, способи транспортування до кінцевого споживача та 

особливості утилізації. Тільки комплексний аналіз продукту «від 

сировини до упаковки» може скласти повну картину його впливу 

на людину і навколишнє середовище [13]. Основні принципи 

добровільної екологічної сертифікації за цією схемою викладені у 

міжнародних стандартах серії ISO 14000. Прийнято цілий ряд 

екомаркувань (рис. 4), які ставляться на упаковку товарів й 

орієнтують споживачів у бік правильного, екологічного вибору 

(поява в Україні маркування «Добрий знак» на продовольчих 

товарах). Так, в європейських країнах відсутність екологічного 

маркування на продукції передбачає зниження ціни на 20–30%. 

              а                                     б                                            в 

 

а) перший у світі екологічний знак «Голубий Ангел» 

(Німеччина);  

б) екологічний знак Європейського союзу;  

в) екологічний знак «Зелений журавель» (Україна)  

Рис. 4. Приклади екологічного маркування 

 

Пропонуємо власний екологічний знак (рис. 5) і сподіваємось, 

що у майбутньому побачимо такий знак чи аналогічний на упа-

ковках товарів, що будуть орієнтувати споживачів робити пра-

вильний вибір. 

Для досягнення цілей екологічної політики на підприємствах 

доцільно: 

- розробляти нові стандарти (технічні умови), складати 

карти технічного рівня; 

- сертифікувати не тільки продукцію, але й виробництво; 

- зняти з виробництва застарілі види продукції; 

- освоювати прогресивні технології, модернізувати та 

автоматизувати виробничі процеси. 
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Рис. 5. Екологічний знак «Укреко» 

 

Здатність підприємства до еко-технологічних змін залежить 

від прибутковості (наявність фінансових ресурсів), здатності 

управлінського апарату до інноваційних процесів (здатність до 

ризику) та передбачуваності розвитку технологій.  

Світова практика показує, що новій техніці і технології 

притаманні: 

1)  багатофункціональність машини, її «гнучкість» і 

здатність до переналагодження на випуск продукції різних 

модифікацій; 

2)  багаторазовий ріст одиничної потужності; 

3) оснащеність електронікою, яка дає можливість контролю і 

саморегулювання машини і виконання складного циклу взаємо-

пов’язаних операцій; 

4)  зміни характеру дії на предмет праці, застосування 

променевих, звукових, біохімічних (лазерне опромінення, ударні 

хвилі та ін. ) процесів, нанотехнологій; 

5)  більш висока економічність. 

Сьогодні інноваційна діяльність українських підприємств 

спрямована, в першу чергу, на подолання технічного відставання, 

переорієнтацію виробничого потенціалу на створення конкуренто-

спроможних промислових виробництв, розвиток яких залежить 

від рівня сприйнятливості підприємств до інновацій.  

Вигоди, які одержує підприємство, що впровадило й сумлінно 

підтримує концепцію екологічного маркетингу, такі:  

1) комплексне використання ресурсів;  

2) зниження кількості відходів підприємства у зв’язку з 

переорієнтуванням виробничих процесів на екологічні технології;  
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3) міжнародні гранти для підтримки й розвитку екологічного 

маркетингу;  

4) ріст обсягів продажу екологічних товарів на тлі зростаю-

чого споживчого попиту на екологічно безпечну продукцію; 

5) формування позитивного іміджу підприємства серед 

споживачів та суспільства в цілому.  

Висновки. На сьогодні велика кількість підприємств 

промисловості потребує перебудови та модернізації з точки зору 

екологічного захисту. Ця перебудова повинна бути спрямована не 

лише на відновлення працездатності підприємства, але і на його 

оновлення з боку прогресивних технологій, враховуючи новітні 

розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері екологічної 

безпеки промисловості та регіону в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ І 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто проблеми формування і реалізації енергетичних стратегій 

в Україні. Запропоновано концептуальну модель взаємоузгодженості енергетичних 

стратегій, розроблених для різних ієрархічних рівнів. Обґрунтовано необхідність 

активізації розвитку відновлювальної енергетики як перспективного стратегічного 

напряму забезпечення сталого розвитку на макро-, мезо- та мікрорівні.  

Ключові слова: енергетична стратегія, ієрархічний рівень реалізації 

стратегії, енергетична галузь, відновлювальна енергетика, відновлювальні джерела 

енергії, стратегічний енергоменеджмент, сталий розвиток. 

 

Sereda O. 

PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF FORMATION AND REALIZATION  

OF UKRAINE’S ENERGY STRATEGIES  
 

The article deals with the problems of formation and implementation of 

Ukraine’s energy strategies. 
General problems of formation and implementation of Ukraine’s energy 

strategies for all hierarchical levels are: imperfect regulatory and legal framework of 
the energy sector and imperfect level of state regulation of the renewable energy 

sector in Ukraine; lack of coordination and hierarchy in energy strategies of different 

                                           
Середа О. В. 
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hierarchical levels; the lack of real cooperation between the subjects of strategic energy 

management in the format «authorities –  business – science – the public». 

Specific problems for the macro level are: lack of financial resources for 
implementation of energy strategies from the state budget on the «top to bottom» 

hierarchy; low level of investment in the energy sector and directly in the sphere of 
development of renewable energy. 

Specific problems for the meso level are: irrational using of renewable 
energy sources potential by regional authorities and local governments; imperfect 

logistic support for the development of the energy industry; insufficiency of 
financial resources for implementation of energy strategies from local budgets. 

Specific problems for the micro-level are: imperfect infrastructure provision 

of the energy sector objects; lack of skilled personnel in the energy sector, especially 
those in the field of renewable energy. 

To solve these problems, there is a need for effective strategic energy 
management, based on public-private partnership, which realized in reality through 

appropriate strategies developed for different hierarchical levels. 
The conceptual model of interconnection of energy strategies developed for 

different hierarchical levels is proposed. In practice, the introduction of such a 
conceptual model of interconnectivity of energy strategies will be beneficial to the 

subjects of strategic energy management of all hierarchical levels and will become 
possible due to the establishment of real cooperation between them in the format 

«authorities –  business – science – the public». 

The necessity of activating the development of renewable energy as a 
perspective strategic direction of ensuring sustainable development at the macro, 

meso and mіcro levels is substantiated. 
Key words: energy strategy, hierarchical level of realization of strategy, 

energy industry, renewable energy, renewable energy sources, strategic energy 
management, sustainable development. 

 
 

Середа О. В. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ В УКРАИНЕ 
 

В статье рассмотрены проблемы формирования и реализации энергети-

ческих стратегий в Украине. Предложена концептуальная модель согласованности 
энергетических стратегий, разработанных для различных иерархических уровней. 

Обоснована необходимость активизации развития возобновляемой энергетики 

как перспективного стратегического направления обеспечения устойчивого развития 
на макро-, мезо- и микроуровне. 

Ключевые слова: энергетическая стратегия, иерархический уровень 
реализации стратегии, энергетическая отрасль, возобновляемая энергетика, возоб-

новляемые источники энергии, стратегический энергоменеджмент, устойчивое 
развитие. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. У сучасних 
умовах енергетична галузь України характеризується надмірною 
залежністю від зовнішніх постачальників енергоресурсів, від 
функціонування традиційних атомних та теплових електростанцій 
та, відповідно, від традиційних енергоносіїв, ціни на використання 
яких поступово зростають, а купівельна спроможність населення 
водночас невпинно падає. Крім того, спостерігається ряд проблем 
у законодавчій, регуляторній базі, недостатньому рівню фінансово-
економічного, інвестиційного, інноваційного забезпечення розвитку 
енергетичної сфери, застарілій інфраструктурі, яка мала б забез-
печувати безперебійне та стабільне функціонування об’єктів 
енергетичної галузі. Для вирішення проблем такого типу виникає 
об’єктивна потреба в якісному стратегічному енергоменеджменті 
та ефективному його впровадженні на усіх ієрархічних рівнях.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Безпосередньо дослідженням проблем 
формування і реалізації енергетичних стратегій в Україні на 
макро-, мезо- та мікрорівні займалися такі вчені як: О. Амоша, 
О. Бориченко, О. Волошин, Г. Гелетуха, С. Головенко, C Денисюк, 
В. Жовтянський, Є. Іншеков, Ю. Макогон, Є. Нікітін, Г. Півняк, 
М. Тарновский, А. Чернявський. Питання розвитку відновлюваль-
них джерел енергії (сонячної енергетики, вітроенергетики, гідро-
енергетики, біоенергетики) в Україні загалом та на теренах її 
адміністративно-територіальних одиниць зокрема, в т.ч. й у страте-
гічному аспекті, досліджували С. Бевз, В. Геєць, С. Дев’яткіна, 
C. Кудря, О. Ляшенко, В. Микитенко, В. Олейко, О. Сохацька, 
О. Суходоля, О. Стрішенець, А. Шидловський, Т. Шкварницька та 
ін. Віддаючи належне науковим здобуткам вчених, слід відмітити, 
що потребує деталізованого дослідження комплексний підхід до 
взаємоузгодженого процесу формування і реалізації енергетичних 
стратегій для усіх ієрархічних рівнів, вивчення імплементації 
такого підходу через співпрацю між суб’єктами стратегічного 
енергоменеджменту у форматі «влада – бізнес – наука – гро-
мадськість». 

Цілі статті: дослідження проблем і перспектив формування і 
реалізації енергетичних стратегій в Україні; запропонувати підхід 
до взаємоузгодженості енергетичних стратегій, розроблених для 
різних ієрархічних рівнів. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах 

сьогодення є ряд проблем, що перешкоджають активізації якісного 

процесу формування і реалізації енергетичних стратегій в Україні 

на макро-, мезо- та мікрорівні (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проблеми формування і реалізації енергетичних 
стратегій в Україні на макро-, мезо- та мікрорівні  

Примітка. Розроблено на основі даних джерел: [1; 2] 
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енергетики в Україні; відсутність координації та ієрархічності у 

енергетичних стратегіях різних ієрархічних рівнів; відсутність реальної 

співпраці між суб’єктами стратегічного енергоменеджменту  

у форматі «влада – бізнес – наука – громадськість» 
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Як бачимо з рис. 1, однією з найважливіших загальних 

проблем формування і реалізації енергетичних стратегій на макро-, 

мезо- та мікрорівні в нашій державі є: недосконале нормативно-

правове забезпечення енергетичної галузі та недосконалий рівень 

державного регулювання сфери відновлювальної енергетики в 

Україні в цілому та в її регіонах, населених пунктах зокрема, що, 

у свою чергу, перешкоджає налагодженню чіткої регламентації 

між етапами стратегічного енергоменеджменту. 

Не менш важливою є проблема відсутності координації та 

ієрархічності у енергетичних стратегіях різних ієрархічних рівнів 

– державного (зокрема, «Енергетичної стратегії України на період 

до 2035 року»), регіонального та місцевого; а також мікрорівня – 

підприємств, установ та організацій різних розмірів та форм 

власності. Більше того, ця проблема поглиблюються у результаті 

відсутності реальної співпраці між суб’єктами стратегічного 

енергоменеджменту на усіх ієрархічних рівнях у форматі «влада – 

бізнес – наука – громадськість». 

Окрім цього, ситуація загострюються при імплементації таких 

стратегій на місцях. Зокрема, не вистачає фінансових коштів з 

держбюджету на їх реалізацію по ієрархії «зверху – донизу»; 

спостерігається низький рівень залучення інвестицій у сферу 

розвитку відновлювальної енергетики тощо. На мезорівні часто 

спостерігається нераціональне використання потенціалу віднов-

лювальних джерел енергії (ВДЕ) органами регіональної влади та 

органами місцевого самоврядування (ОМС) на місцях; має місце 

недосконале логістичне та інфраструктурне забезпечення розвитку 

енергетичної галузі та недостатність фінансових коштів для 

реалізації енергетичних стратегій з місцевих бюджетів. 

Проблемним питанням є успішність формування та реалізації 

енергетичних стратегій на мікрорівні (підприємствах, установах 

та організаціях різних розмірів і форм власності). Тут, у свою чергу, 

спостерігаємо низку проблем: недосконале інфраструктурне забез-

печення об’єктів енергетичної галузі; недостатність кваліфікованих 

кадрів енергетичного профілю, особливо фахівців у сфері віднов-

лювальної енергетики тощо. 

Для вирішення вище зазначених проблем виникає необхід-

ність в ефективному стратегічному енергоменеджменті, який 

ґрунтується на основі державно-приватного партнерства та 
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втілюється у реальність за допомогою відповідних стратегій, 

розроблених для різних ієрархічних рівнів (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концептуальна модель взаємоузгодженості енерге-

тичних стратегій, розроблених для різних ієрархічних рівнів  

Примітка. Розроблено на основі даних джерел: [1; 3] 
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Енергетичні стратегії розвитку регіонів, які 

передбачають забезпечення максимально 

можливого впровадження та використання  

ВДЕ задля отримання позитивних ефектів у 

економічній, екологічній, соціальній 

сферах життєдіяльності регіонів з метою 

забезпечення їх сталого розвитку  

 

Енергетичні стратегії розвитку підприємств, 

установ, організацій, що працюють за 

енергетичним профілем залежно від КВЕД, 

спрямовані на підвищення 

енергоефективності, впровадження 

інноваційних енергозберігаючих технологій, 

забезпечення сталого розвитку об’єктів 
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Відповідно орієнтовані енергетичні 

стратегії розвитку міст, районів,  

сільських територій, зокрема, ОТГ 

Енергетична стратегія України на період  

до 2035 року «Безпека, енергоефективність,     

конкурентоспроможність», яка передбачає 

забезпечення  сталого  розвитку  

енергетичного  сектору  до 2035 р., 

досягнення співвідношення у використанні  

традиційних і відновлювальних  

енергоресурсів 75% та 25% відповідно  у 

загальній системі енергозабезпечення. 
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Впровадження на практиці такої концептуальної моделі 

взаємоузгодженості енергетичних стратегій буде вигідно суб’єктам 

стратегічного енергоменеджменту усіх ієрархічних рівнів і стане 

можливим завдяки налагодженню реальної співпраці між ними у 

форматі «влада – бізнес – наука – громадськість». Оскільки дасть 

змогу у стратегічній перспективі [4]: 

- органам державної, регіональної влади (центральним 

органам виконавчої влади, обласним державним адміністраціям 

та обласним радам), а також виконкомам місцевої влади та органам 

місцевого самоврядування – краще сприймати та розуміти 

енергетичні потреби громадськості й бізнесу, а відтак – приймати 

обґрунтовані стратегічні рішення щодо розвитку енергетичної 

галузі в цілому та безпосередньо її об’єктів на мікрорівні. При 

цьому сучасний енергоменеджмент повинен бути орієнтований на 

пошук надійних постачальників енергоресурсів та шляхів активізації 

нарощення потенціалу відновлювальної енергетики (сонячної 

енергетики, вітроенергетики, гідроенергетики, біоенергетики) як 

перспективного стратегічного напряму розвитку економіки нашої 

держави та її адміністративно-територіальних одиниць, забезпе-

чення їх сталого розвитку; 

- бізнесу – дослідити перспективи інвестування у розвиток 

енергетичної галузі в розрізі традиційної та відновлювальної 

енергетики на усіх ієрархічних рівнях, врахувавши при цьому 

періоди окупності відповідних інвестиційних проектів та переваги 

від впровадження та використання тих чи інших енергоресурсів, 

особливо відновлювальних джерел енергії; 

- науковцям – проаналізувати основні тенденції розвитку 

енергетичної галузі держави в цілому та в розрізі її адміністра-

тивно-територіальних одиниць, а також оцінити рівень ефективності 

впровадження та використання відновлювальних джерел енергії 

як перспективного стратегічного напряму забезпечення сталого 

розвитку на макро-, мезо- та мікрорівні; 

- громадськості – оцінити діяльність органів влади усіх 

ієрархічних рівнів на предмет задоволення енергетичних інтересів і 

потреб населення нашої держави в цілому та безпосередньо жителів 

регіонів, міст, районів, селищ, сіл, об’єднаних територіальних 

громад; а також проаналізувати результативність роботи під-

приємств, установ, організацій енергетичної галузі, раціональність 
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використання ними енергоресурсів та подати пропозиції щодо 

удосконалення їх роботи владним структурам як на мікро-, так і 

на мезо- та макрорівні. 

При цьому слід зауважити, що усі дії та рішення суб’єктів 

стратегічного енергоменеджменту у рамках формування і реалізації 

відповідних енергетичних стратегій, розроблених для різних 

ієрархічних рівнів, повинні бути взаємоузгодженими із основними 

положеннями Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [5], де 

значну увагу приділено реформі енергетики та реалізації Програми 

енергонезалежності. 

Висновки. Підсумовуючи вище викладене вважаємо, що 

лише за умов реальної співпраці у форматі «влада – бізнес – 

наука – громадськість» стає можливим успішно сформувати та 

реалізувати енергетичні стратегії, у рамках імплементації яких 

здійснюватиметься оптимальне використання традиційних та 

відновлювальних енергоресурсів, що сприятиме підвищенню 

енергоефективності України, її адміністративно-територіальних 

одиниць та різних об’єктів економічної діяльності на мікрорівні. 
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ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФРАНЧАЙЗИНГУ 
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розкрито практичні аспекти франчайзингу торгівельних підприємств 

на конкретному прикладі, виокремлено позитивні  і негативні тенденції щодо 

його розвитку. 

Ключові слова: управління, торгівля, торговельного обслуговування, 

торгівельне підприємство, франшиза, магазин, конкуренція. 

 

Sidoruk S., Matviychuk N. 

PRACTICAL ASPECT OF FRANCHISING  
OF TRADE ENTERPRISES 

 
In the modern economic space the scheme of sales of goods and services on 

the terms of franchising is gaining popularity. Typically, such relationships are built 

between foreign owners of well-known brands (trademarks, trademarks), interested 

in their distribution in the country, and entrepreneurs who seek to reduce risk and 

level of investment compared with doing business under their own brand. 

Franchising is a high-speed system for better advertising of your own 

business. His purchase allows you to save up to five years of development if you 

were doing your own business from scratch. Many start-up companies do not even 

have two years of competition on the market. 

The brand, due to its popularity, will quickly attract customers to you. Do 

not have to waste time gaining the confidence of their consumers - this is already 

done by the franchisor. It remains only to maintain a reputation at the proper level. 

Franchising (commercial concession) – technology of organization and conduct 

of network business, based on the partnership contractual relations between the 

franchisor and the franchisee. 

Consider the basic categorical concepts from the practical side of franchising. 
Franchisor is a company that has developed and in practice proved its 

business success and is developing a network with the help of independent franchise 
companies, which are contractually transferred to the right to use trademarks, know-

how and business secrets. Franchisee is a franchising company that uses the 
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experience and technology of the franchisor when creating and developing its 

business. 

Franchise is an agreement concluded between a franchisee (you) and a 
franchisor (a certain trading group). It allows you to use a company brand to grow 

your business. 
The franchisor submits to the independent company (franchisee) the right to 

sell the goods under the trademark «Vapok-Express» in exchange for the obligations: 
- to keep the quality of the goods provided to the population. For the sale of 

goods under the franchisor's scheme, the franchisee receives a free business system 
with all the technologies, instructions, recommendations and other materials that 

allows the company to work efficiently and earn enough, even in the absence of 
business expertise and knowledge in the retail sector; 

-use of company technology;  

- work on the developed scheme of sales of goods. 

Keywords: management, trade, trade service, trading company, franchise, 
shop, competition. 

 
Cидорук С. В., Матвийчук Н. М. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ФРАНЧАЙЗИНГУ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье раскрыто практические аспекты франчайзинга торговых пред-

приятий на конкретном примере, выделены положительные и отрицательные 

тенденции его развития. 
Ключевые слова: управление, торговля, торгового обслуживания, торговое 

предприятие, франшиза, магазин, конкуренция. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. В сучасному 

економічному просторі набуває популярності схема продажів 
товарів і послуг на умовах франчайзингу. Зазвичай такі відносини 

будуються між зарубіжними власниками відомих брендів (торгових 
марок, товарних знаків), зацікавленими в їх розповсюдженні в 

країні, і підприємцями, які прагнуть знизити ризик і рівень 
капіталовкладень у порівнянні з веденням бізнесу під власним 

брендом. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. У науковій літературі проаналізовано багато 
праць науковців, дослідників, підприємців. Серед них варто 
виділити таких вітчизняних та іноземних авторів, як: Т. Мирончук, 
І. Бойчук, Г. Кочетков, Г. Андрощук, З. Варналій, А. Виноград-
ська, О. Корольчук, Д. Земляков, Ж. Дальтей, О. Кузьмін, С. Сілінг, 
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О. Шулус та ін [1–2]. У своїх працях вони розкривають сутність 
та значення франчайзингових відносин, переваги та недоліки 
використання франчайзингу суб’єктами підприємницької діяльності. 

Мета статті: аналіз практичної сторони франчайзингу у 
сфери торгівлі на прикладі конкретного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Франчайзинг 
є швидкісною системою для кращої реклами власного бізнесу. 
Його покупка дозволяє заощадити до п’яти років розвитку, якщо 
займатися створенням власної справи з нуля. Багато починаючих 
компанії не дотягують навіть до двох років конкуренції на ринку. 

Торгова марка, завдяки своїй популярності, швидко привертає 
клієнтів. Не доведеться витрачати час на завоювання довіри своїх 
споживачів – це вже зробив франчайзер. Залишається тільки 
підтримувати репутацію на належному рівні. 

Розглянемо основні категорійні поняття з практичної сторони 
франчайзингу. 

Франчайзинг (комерційна концесія) – технологія організації 
і ведення мережевого бізнесу, заснована на партнерських 
договірних відносинах між франчайзером і франчайзі.  

Франчайзер – компанія, яка розробила і на практиці довела 
успішність свого бізнесу та розвиває мережу за допомогою 
незалежних франчайзингових підприємств, яким передаються 
на договірній основі право користування товарними знаками, 
ноу-хау і секретами бізнесу. Франчайзі – франчайзингове 
підприємство, що використовує при створенні і розвитку свого 
бізнесу досвід та технології франчайзера.  

Франшиза – це угода, що укладається між франчайзі 
(клієнтом) і франчайзером (певною торговою групою). Воно 
дозволяє використовувати бренд компанії для розвитку свого 
бізнесу. 

В українській економіці франчайзинг набуває все більшої 
популярності, незважаючи на протидію негативних факторів. До 
останніх можна зарахувати відносну політичну нестабільність; 
мінливу законодавчу базу; диспропорції у виробництві. 

З іншого боку, набувають чинники позитивної дії: відродження 
духу підприємництва; роздержавлення та приватизація, поява 
прошарку людей-власників, підприємців; формування ринкової 
інфраструктури. Отже, в нинішній українській економіці наявні 
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свої позитиви і негативи. Але підприємницька діяльність і харак-
теризується здатністю ризикувати, використовувати несприятливі 
фактори на користь справи.  

Франчайзер передає незалежній компанії (франчайзі) право 
на продаж товарів під торговою маркою «Вопак-Експрес» в обмін 
на зобов’язання [3]:  

- дотримувати якість надаваних населенню товарів. За продаж 
товару за схемою франчайзера франчайзі отримує безкоштовно 
бізнес-систему з усіма технологіями, інструкціями, рекомендаціями 
та іншими матеріалами, що дозволяє працювати компанії ефективно 
та достатньо заробляти, навіть при відсутності бізнес-досвіду і 
знань у сфері роздрібної торгівлі.; 

- застосовувати технології компанії;  
- працювати за розробленою схемою продажу товарів.  
Компанія активно впроваджує на ринок власні торгові марки. 

Добре зарекомендувала себе як – висока якість за демократичну 
ціну. Покупці щоразу більше надають перевагу цим торговим 
маркам, купуючи борошно, консерви, олію, воду, цукерки, сік, 
мюслі, приправи, кукурудзу, горошок, томатну пасту та цілий ряд 
супутніх товарів. Ведеться розробка нових торгових марок для 
інших товарів.  

Наразі компанія має власний осередок дистрибуції багатьох 
відомих виробників, що дає можливість вести вигідну цінову 
політику.  

Власний логістичний центр – це зручність та мобільність в 
обслуговуванні мереж торгових закладів, що разом з вдало 
підібраним асортиментом швидкообертаємих товарів надає 
можливість розвивати нову мережу супермаркетів за програмою 
франчайзингу: «Вопак-Експрес». 

У табл. 1-4 наведені розрахунки бізнес-плану щодо відкриття 
нового магазину на основі франшизи ТзОВ «ПАККО-Холдинг». 

Таблиця 1 
Результати співпраці по франшизі  

між основними учасниками ТзОВ «ПАККО-Холдинг» 
Франчайзер Франчайзі 

1 2 

Передає у користування торгову марку 
«Вопак-Експрес», технології, ноу-хау  

та програмне забезпечення 

Отримує необхідні ліцензії  
та договори під наглядом та 

консультуванням франчайзера 
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продовж. табл. 1 
1 2 

Проводить переговори з постачальниками, 

домовляється за знижки та відтермінування 

платежів за товар та обладнання 

Здійснює ремонт приміщення, 

купує обладнання, наймає персонал 

за підтримки франчайзера 

Поставляє з РЦ  

до 70% асортименту товару 

Отримує товар з РЦ  та  

від інших виробників 

Надає кваліфіковану допомогу  

по відкриттю «Вопак-Експрес» 

Управляє бізнес-процесом 

згідно стандартів франчайзера 

Проводить навчання  

та підвищує кваліфікацію персоналу 

Розподіляє  

виручку магазину 

Розробляє ефективний маркетинговий план 

(проводить акції та рекламну підтримку) 
________________________ 

Здійснює операційний нагляд  

за процесом торгівлі, пропонує  

ефективні методи для збільшення продаж 

_________________________ 

 

Таблиця 2 

 Розрахунок інвестиційних витрат на відкриття магазину  

по франшизі  ТзОВ «ПАККО-Холдинг» 
Інвестиційні витрати,  

тис. грн 

Операційні витрати %  

від виручки 

Вступний платіж 0 Фонд оплати праці 5 % 

Ремонтні роботи 8 Орендна плата 3-5 % 

Торгове та холодильне обладнання 12 Комунальні платежі 1,5 % 

Рекламоносії, від 40 Втрати 1,5 % 

ІТ-обладнання, від 12 Інше 1,5 % 

Всього 72 Всього 12 % 

Примітка: точна величина витрат залежить від фактичного стану 

приміщення і наявності в ньому обладнання (в розрахунок взято 

приміщення з торговою площею 70 м. кв.) 

 

Для кожного потенційного об’єкту торгівлі необхідно 

розраховувати інвестиційні та операційні витрати індивідуально 

після оцінки приміщення та побажань франчайзі. 

Таблиця 3 

Основні передумови співпраці  

по франшизі ТзОВ «Пакко-Холдинг» 
Вимоги до партнера 

1 2 

Приміщення 
у власності або в довгостроковій оренді 

від 50 м кв. торгової площі 
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продовж. табл. 3 
1 2 

Фінанси 

наявність коштів для відкриття магазину, а також 

покриття операційних витрат на початковому 

етапі від 50000 грн. залежно від торгової площі 

Дотримання 

стандартів 

бути готовим дотримуватись стандартів, 

які закладені в договорах 

Вимоги до приміщення 

Територія 
розташований в західному 

або центральному регіонах України 

Розміщення 

в спальних районах, місцях активного 

автомобільного і пішохідного потоків,  

поблизу зупинок громадського транспорту тощо 

Технічні 

можливості 

наявність необхідних електричних потужностей, 

водопостачання, каналізації та освітлення 

Співвідношення загальної та торгової площі 

Торгова площа 70–80% 

Складські, виробничі та 

інші неторгові приміщення 
20–30% 

Наявність зони суборенди 

залежить від конфігурації 

та загальної площі 

торгових приміщень 

наявність зони суборенди залежить 

від конфігурації та загальної площі 

торгових приміщень 

 

Таблиця 4 

Прилад розрахунку інвестиційних та операційних витрат  

по франшизі ТзОВ «ПАККО-Холдинг» 

Середня націнка 
25,0% (при невеликій конкуренції –  

від 30,0%) 

1 2 

Розмір торгового залу: 70 кв.м 

Середня виручка 7,0 тис. грн. в день, 210,0 тис. грн. в місяць 

Валовий дохід: 210000 – 210000/1,25 = 42000 грн. 

Операційні витрати на магазин 

12,0% від виручки: 210000 х 0,12 = 25200 грн. 

Щомісячний чистий дохід 

франчайзі в місяць 
42000 – 25200 = 16800 грн. 

 

Проаналізуємо переваги ведення бізнесу з ТзОВ «Пакко-

Холдинг»:  

1) низькі вхідні ціни на товар (знижки до 10%); 

2) відтермінування платежів за придбаний товар (до 45 днів); 
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3) власна торгова марка (знижка до 30% від цін на аналогічні 

товари під іншими торговими марками); 

4) додатковий дохід від виробників (мотиваційні кошти за 

реалізацію товарів); 

5) підбір високорентабельного асортименту товарів; 

6) прямі поставки 70% асортименту товарів з високим 

попитом з розподільчого центру; 

7) кваліфікована допомога у відкритті магазину (збільшення 

доходу при низьких витратах на організацію власного бізнесу); 

8) підбір обладнання по гуртових вхідних цінах від 

виробників; 

9) безкоштовна ІТ програма, розроблена спеціально для 

магазинів; 

10) безкоштовне навчання працівників (стажування на діючих 

супермаркетах мережі). 

Висновок. Використання франшизи має як позитивні, так і 

негативні тенденції до розвитку. Отже, ведення власної справи 

буде суворо обмежено договором. Нерідко після покупки франшизи 

доводиться слідувати строгим приписам, недотримання яких спри-

чинить штрафи. Франчайзинг в Україні насамперед представлений 

мережами вітчизняного походження. Найактивніше вітчизняний 

франчайзинг розвивається у сфері торгівлі, громадського харчу-

вання та послуг. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 
У статті запропоновано методичний підхід до оцінки  конкурентоспро-

можності підприємства, на основі оцінки конкурентного статусу підприємства 

на ринку, джерел формування його конкурентних переваг та визначення 

інтегрального показника конкурентоспроможності. Пропонується джерела 

формування конкурентних переваг визначати на основі ланцюга цінності М. 

Портера, що передбачає оцінку основних та забезпечуючих видів діяльності. 

Запропонований підхід дозволяє виявити власні конкурентні переваги підприємства і 

прогалини, які потребують застосування заходів управлінського впливу для 

підвищення конкурентоспроможності. Запропонована методика дозволяє сфор-

мувати  прикладні рекомендації щодо підвищення ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, управління 

конкурентоспроможністю підприємства, оцінка конкурентоспроможності, 

конкурентна перевага, ланцюг цінності. 

 

Tendyuk A., Medviedieva O. 

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT  
OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

 
The article clarifies that the competitiveness of economic entities includes a 

group of interrelated elements that affect the organization's activities and provide it 

with strong market positions. It has been established that constant monitoring and 

analysis of various indicators should be carried out in all aspects of the company's 

activity, which will allow to achieve market success in the long-term perspective. 

An own methodical approach to the estimation of the level of competitiveness 

of the enterprise was formed, which was based on the concept of the «value chain» by 

M. Porter. Taking into account the fact that the cost is created in the process of 

implementing various activities of all functional subsystems, it is determined that it is 

necessary to establish the contribution of each type of work to the final result. It is 

proved that this will allow to identify the strengths and weaknesses of the enterprise, to 

evaluate the sources of its competitive advantages in order to select the means of 

managerial influence to improve the competitiveness of the enterprise. 

                                           
Тендюк А. О., Медвєдєва О. І. 
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Approbation of the developed methodological approach at the enterprise 

specializing in the manufacture of building ceramic bricks was carried out. 

The main tendencies of development of the market of building materials of 

Ukraine are outlined. It is established that the market is characterized by a decrease in 

the volume of production of building ceramic bricks against the backdrop of growth in 

construction volumes in the country. 

According to the proposed methodology, an analysis of the state of 

competition in the industry was conducted, in particular, the market shares of the main 

subjects of the economy in the Volyn region market were analyzed and the largest 

producer was found. The financial indicators of the investigated enterprise compared 

to the main competitors were evaluated and the absence of a stable dynamics of the 

liquidity of the analyzed enterprise, mainly negative dynamics of its net margin was 

revealed. The analysis of the sources of the formation of competitive advantages in the 

context of the types of activity influencing the formation of the value of the analyzed 

enterprise: production, logistics, marketing, marketing, personnel and financial. A 

number of competitive advantages in the analyzed spheres of activity were identified, 

as well as deficiencies that need to be addressed to improve the existing level of 

competitiveness. 

It is proved that the simultaneous work on identifying and increasing the 

competitive advantages in all aspects of the company's activity ultimately provides an 

increase in the level of competitiveness of the company in the market. 

Key words: competitiveness of enterprise, enterprise competitiveness management, 

competitive advantage, value chain. 

 

Тэндюк А. О., Мэдведева Е. И. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье предложен методический подход к оценке конкурентоспособности 

предприятия на основе оценки конкурентного статуса предприятия на рынке, 

источников формирования его конкурентных преимуществ и определение 

интегрального показателя конкурентоспособности. Предлагается источники 

формирования конкурентных преимуществ определять на основе цепи ценности 

М. Портера, который предусматривает оценку основных и обеспечивающих видов 

деятельности. Предложенный подход позволяет выявить собственные конкурентные 

преимущества предприятия и пробелы, которые требуют применения мер 

управленческого воздействия для повышения конкурентоспособности. Предло-

женная методика позволяет сформировать прикладные рекомендации по 

повышению эффективности управления конкурентоспособностью предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, управления конку-

рентоспособностью предприятия, оценка конкурентоспособности, конкурентное 

преимущество, цепь ценности. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

з важливими науковими і практичними завданнями. Розвиток 

ринкової економіки в Україні на сучасному етапі спричинив 

загострення рівня конкуренції у всіх галузях виробництва. Під 

час розробки фінансово-економічної та виробничо-збутової 

стратегій підприємства значна увага повинна приділятися 

питанням підвищення рівня конкурентоспроможності, якщо 

суб’єкт господарювання націлений на збереження високих 

ринкових позицій та максимізації прибутку в довгостроковій 

перспективі. Повинен відбуватися постійний моніторинг 

конкурентів, а також здійснюватися робота з виявлення, розвитку 

та примноження власних конкурентних переваг. 
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Питанням ринкової конкуренції та 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства присвятили 

свої наукові праці: П. Друкер, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, Д. 

Рікардо, А. Сміт та інші. Теоретичні та методологічні засади оцінки 

рівня конкурентоспроможності економічних суб’єктів описано в 

роботах багатьох українських науковців, до числа яких відносять: 

Л. В. Балабанову, Т. Г. Бєлову, О. О. Гетьман, І. З. Должанського, 

С. М. Клименка, Т. Ф. Косянчук, Р. Л. Лупака, А. Ф. Павленка, В. 

А. Павлову, І. В. Сіменка, та ін.  

Цілі статті: аналіз та узагальнення теоретико-методичних 

аспектів щодо управління конкурентоспроможністю підприємства 

та дослідження питання підвищення конкурентоспроможності на 

прикладі підприємства промисловості будівельних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з  повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В ході 

здійснення аналізу теоретико-методичних аспектів управління 

конкурентоспроможністю підприємства було встановлено, що 

єдиний підхід до трактування досліджуваного поняття відсутній. 

В результаті розгляду поглядів різних науковців, було з’ясовано, 

що конкурентоспроможність економічних суб’єктів включає в себе 

групу взаємопов’язаних елементів, які впливають на діяльність 

організації і забезпечують їй сильні ринкові позиції. 

Високий рівень конкурентоспроможності забезпечується 

шляхом виявлення, розвитку та примноження конкурентних переваг 

в економічній, організаційній та технічній сферах. Тому, постійний 
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моніторинг і аналіз різноманітних показників повинен здій-

нюватися по всіх аспектах діяльності підприємства, що дозволить 

досягнути ринкового успіху в довгостроковій перспективі [1].  

Відповідно до цього та на основі аналізу методичних підходів 

до оцінки рівня конкурентоспроможності [2, с. 159]. Нами було 

сформовано власний методичний підхід (рис. 1). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємства 

 

Основною відмінністю запропонованої методики від 

існуючих методичних підходів є оцінка джерел формування 

конкурентних переваг за концепцією «ланцюга цінності» (рис. 2), 

що була запропонована М. Портером у 1985 році. Дана концепція 

передбачає, що процес створення вартості на підприємстві скла-

дається з різних елементів (основних та допоміжних процесів). 

Беручи до уваги те, що вартість створюється в процесі здійснення 

Визначення цілей, мети та завдання аналізу 
конкурентоспроможності підприємства 
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конкурентоспроможність підприємства 
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спроможності 
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фінансового 
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Оцінка особливостей управління 

конкурентоспроможністю підприємства на 

основі формування його конкурентних переваг 
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різних видів діяльності всіх функціональних підсистем, то необ-

хідним є встановлення внеску кожного з виду робіт у кінцевий 

результат [3, ст. 136–139]. Це дозволить виявляти сильні та слабкі 

сторони підприємства, оцінити джерела формування його конку-

рентних переваг з метою вибору засобів управлінського впливу 

для підвищення конкурентоспроможності підприємства.  

 
Рис. 2. «Ланцюг цінності» М. Портера 
 

Апробацію запропонованого методичного підходу було 

здійснено на МП «Полум’я». Місією аналізованого підприємства 

є виготовлення високоякісної та надійної будівельної керамічної 

цегли з найкращими експлуатаційними характеристиками за 

доступною ціною.  

Стан ринку будівельних матеріалів в Україні на даному етапі 

характеризується зниженням обсягів виробництва будівельної 

керамічної цегли (табл. 1) на фоні зростання обсягів будівництва 

в Україні (табл. 2). 

Так, на фоні пожвавлення будівництва в Україні – зниження 

обсягів виробництва будівельної керамічної цегли сигналізує про 

загострення конкуренції на ринку будівельних матеріалів. 

Таблиця 1 

Динаміка обсягу виробництва цегли  

невогнетривкої керамічної будівельної протягом 2013–2017 рр. 

Продукція  
Роки  

Абсолютне 

відхилення, +/- 

2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Цегла невогнетривка 

керамічна будівельна, тис. м3 2154 2229 2192 2190 2082 -72 

Примітка. Складено на основі даних джерела: [4] 
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Таблиця 2 

Обсяги виконаних будівельних робіт в Україні  

протягом 2014–2017 рр. 

Вид  

будівельної  

продукції 

Обсяги виконаних будівельних робіт  

за видами будівельної продукції,  

млн грн 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Роки 
2017/2014 

2014 2015 2016 2017 

Будівництво, всього 51108,7 57515 73726,9 105682,8 54574,1 

Будівлі в тому числі: 24856,5 28907,5 38106,4 52809,6 27953,1 

житлові будівлі 11292,4 13908,8 18012,8 23730 12437,6 

нежитлові будівлі 13564,1 14998,7 20093,6 29079,6 15515,5 

Інженерні споруди 26252,2 28607,5 35620,5 52873,2 26621 

Примітка. Складено на основі даних джерела: [4] 
 

Загалом експерти визначають наступні основні тенденції 

розвитку ринку керамічної цегли [5, с. 119]: 

- ринок відрізняється зростаючою часткою імпорту; 

- яскраво виражена сезонність реалізації продукції (найбільш 

інтенсивна реалізація спостерігається у період з квітня по листопад); 

- основні споживачі товарів – великі підприємства (до 60% 

обсягів реалізації), дрібні будівельні фірми (до 30% споживання); 

- залежність від сировини та споживача (продукція галузі є 

матеріаломісткою, а також нерентабельним є її транспортування 

на відстань більше 450 кілометрів). 

За запропонованою методикою було проведено аналіз стану 

конкуренції в галузі, зокрема проаналізовано ринкові частки 

основних суб’єктів господарювання на ринку Волинської області. 

Ринок будівельної керамічної цегли міста Луцька представлено 

чотирма виробниками: ВК-ТОВ «Луцький цегельний завод №1» 

ЛТД, МП «Полум’я», ПП «Захід», ВКТ «Будтрейд». Частки ринку, 

які займають дані підприємства відображені на рис. 3. 

Головним гравцем на ринку є ВК-ТОВ «Луцький цегельний 

завод №1» ЛТД. 

На наступному етапі аналітичного дослідження було прове-

дено оцінку фінансових показників МП «Полум’я» у порівнянні з 

основними конкурентами. У табл. 3 наведено дані щодо ліквідності 

суб’єктів ринку керамічної цегли Волинської області, у табл. 4 – 

зміна показників ділової активності у 2013–2016 роках. Проведе-
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ний аналіз показав відсутність стабільної динаміки  щодо ліквідності 

аналізованого підприємства, переважно негативну динаміку його 

чистої маржі. 

ВК-ТОВ 

«Луцький 

цегельний 

завод 

№1»ЛТД

39%

ПП 

«Захід» 

21%

ВКТ 

«Будтрейд

»

10%

МП 

«Полум’я»

23%

Інші

7%

 
Рис. 3. Частки ринку основних виробників будівельної 

керамічної цегли в м. Луцьку за 2017 рік 

 

Таблиця 3 

Динаміка фінансових показників МП «Полум’я»  

та його конкурентів 

Підприємство 
Поточна ліквідність 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ВК-ТОВ «Луцький цегельний завод №1» ЛТД 0,36 0,14 0,21 0,31 

МП «Полум’я» 0,82 1,51 2,03 1,63 

ПП «Захід» 1,11 1,15 1,2 1,42 

ВКТ «Будтрейд» 0,11 0,06 0,04 0,03 

Підприємство 
Абсолютна ліквідність 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ВК-ТОВ «Луцький цегельний завод №1» ЛТД 0,3 0,1 0,4 0,4 

МП «Полум’я» 0,17 0,17 0,26 0,47 

ПП «Захід» 0,2 0,3 0,3 0,6 

ВКТ «Будтрейд» 0,13 0,09 0,086 0,075 

Примітка. Сформовано на основі даних фінансового скорингу 

онлайн-сервісу перевірки контрагентів You control [6] 
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Таблиця 4 

Динаміка показників ділової активності МП «Полум’я»  

та його конкурентів 

Підприємство 

Зміна чистої маржі, % 

Роки 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 

ВК-ТОВ «Луцький цегельний 

завод №1» ЛТД 
-16,3 -19,5 13 

МП «Полум’я» -24,84 194,96 -3,54 

ПП «Захід» 0,5 2,9 3,8 

ВКТ «Будтрейд» -30,42 -28,36 -25,57 

 Зміна оборотності робочого капіталу 

ВК-ТОВ «Луцький цегельний 

завод №1» ЛТД 
-2,1 -1,3 -1,8 

МП «Полум’я» 11,53 12,35 70,54 

ПП «Захід» 5,3 8,2 5,2 

ВКТ «Будтрейд» -10,2 -8,64 -8,21 

Примітка. Сформовано на основі даних фінансового скорингу 

онлайн-сервісу перевірки контрагентів You control [6] 

 

Позитивним є зростання оборотності робочого капіталу, що 

вказує на ріст ділової активності МП «Полум’я». 

Аналіз джерел формування конкурентних переваг було 

проведено в розрізі видів діяльності що впливають на формування 

вартості аналізованого підприємства: виробничої, логістичної, 

збутової, маркетингової, кадрової, фінансової. 

Аналіз внутрішньої логістики на МП «Полум’я» показав 
зменшення нераціональних витрат палива за рахунок впровадження 

жорсткого контролю за використанням палива під час неповного 

завантаження установок чи неробочого часу, що позитивно вплинуло 

на зниження матеріальних витрат. Високий рівень паливомісткості 

виробництва керамічної цегли дозволив розглядати такий чинник як 

одну із  конкурентних переваг аналізованого підприємства. 

Аналіз виробничої діяльності дозволив виділити ряд 

конкурентних переваг МП «Полум’я»:  

1) наявність власного транспортного парку та збільшення 

частки транспортних засобів протягом аналізованого періоду; 

2) вищий рівень придатності основних засобів МП «Полум’я» 

у аналізованому періоді порівняно з основними конкурентами; 
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3) наявність найбільшої кількості ліцензій серед конкурентів, 

що забезпечує вищий рівень гнучкості МП «Полум’я»; 

4) висока якість продукції, яка забезпечується суворим 

подвійним контролем параметрів цегли на стадії виробництва та 

готової продукції кожної партії. 

 Аналіз кадрового менеджменту показав високий рівень 

стальності персоналу МП «Полум`я», що передусім пояснюється 

діючою системою мотивації персоналу, досить високим рівнем оплати 

праці (вище середньогалузевого по Волинській області) та постійним її 

зростанням.   

Аналіз збутової діяльності дозволив виділити наступні 

ринкові конкурентні переваги аналізованого підприємства:  

1) наявність серед клієнтів одного з найбільших забудовників 

міста Луцька – «Луцьксантехмонтаж №536»; 

2) інтенсивне стимулювання збуту, надання експертних 

консультацій та кваліфікованої допомоги; 

3) високий рівень спеціалізації; 

4) найнижча ціна серед конкурентів. 

5) відсутність відділу маркетингу і як наслідок – нерозталу-

жена організаційна структура. 

Узагальнюючи проведений аналіз, здійснили розрахунок 

інтегрального показника конкурентоспроможності МП «Полум’я» 

на ринку будівельної керамічної цегли м. Луцька (табл. 5).  

Таблиця 5 

Динаміка інтегрального показника  

конкурентоспроможності МП «Полум’я» 

Критерії 

Значення критерію 

Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 

Ефективності виробничої 

діяльності 
7,940 9,049 15,791 18,459 22,511 

Фінансового стану  2,557 2,567 2,675 1,820 1,480 

Ефективності організації 

просування та збуту продукції 
0,707 0,556 1,449 1,416 1,621 

Конкурентоспроможності товару 1,025 1,022 1,014 1,018 1,013 

Інтегральний показник 

конкурентоспроможності 

підприємства 

2,433 2,567 3,812 3,958 4,513 
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Отже, спостерігається позитивна динаміка інтегрального 

рівня конкурентоспроможності аналізованого підприємства. 

Негативна тенденція спостерігається щодо рівня конкуренто-

спроможності продукції та погіршення фінансового стану, що 

потребує уваги з боку менеджменту МП «Полум’я». Проведений 

аналіз показав, що одночасна робота з виявлення та примноження 

конкурентних переваг по всіх аспектах діяльності підприємства в 

кінцевому результаті забезпечує підвищення рівня конкуренто-

спроможності підприємства на ринку.  

Висновки. Оскільки, динамічні зміни зовнішнього середо-

вища та загострення конкурентної боротьби потребують від під-

приємств пошуку нових джерел формування конкурентних 

переваг. Відповідно, методичні підходи до аналізу конкуренто-

спроможності підприємства, що зорієнтовані на пошук джерел 

формування конкурентних переваг, через методичну оцінку 

основних та забезпечуючих видів діяльності, дають змогу виявляти 

як власні конкурентні переваги так  і свої слабкі сторони. А 

управління конкурентоспроможністю підприємства орієнтоване 

на виявлення, розвиток та примноження конкурентних переваг 

дозволяє суб’єктам господарювання зберігати високі ринкові 

позиції в довгостроковій перспективі. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:  
СТРУКТУРА ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 
У процесі вивчення різних думок науковців визначено поняття еконо-

мічного потенціалу підприємства, а також його складові. Систематизовано 

методичні підходи до оцінювання економічного потенціалу підприємства. 

Розглянуто структуру економічного потенціалу підприємства крізь призму його 

системної природи. Здійснена спроба авторського обґрунтування оцінювання 

економічного потенціалу підприємства для цілей експрес-діагностики. Обґрун-

тована система показників для оцінки кожної складової економічного потенціалу. 

Ключові слова: економічний потенціал, оцінювання, вхідний потенціал, 

ендогенний потенціал, вихідний потенціал. 

 

Fesina Yu., Ryabyi V. 

ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE:  
STRUCTURE AND EVALUATION 

 
The economic potential of the enterprise characterizes the stock of «energy» 

of the economic growth of the enterprise, which is at a certain stage of the life cycle. 

Its realization is the result of synchronous and rational use of all kinds of resources 

for achievement of the goals. We considered the economic potential of the enterprise 

as three components: the input potential of the enterprise, the endogenous potential 

of the enterprise and the initial economic potential. 

The input potential of the enterprise is representing by the resource potential, 

since at the entrance of any business system there are resources. Using an effective 

approach, we propose to assess the input potential of the enterprise by the main 

indicators that characterize the level of economic efficiency of enterprise resources 

using. Endogenous component of the economic potential of the enterprise is the 

ability of the enterprise in the field of economic activity: operational, financial and 

investment. The initial potential of the enterprise shown opportunities of the 

enterprise in the marketing (commercial) sphere. Express-diagnostic integral 

estimation of the economic potential of the enterprise based on partial evaluations of 

the considered components of economic potential using the index method. 

Key words: еconomic potential, evaluation, input potential, endogenous 

potential, output potential. 

                                           
Фесіна Ю. Г., Рябий В. В. 
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Фесина Ю. Г., Рябый В. В. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
СТРУКТУРА И ОЦЕНКИ 

 
В процессе изучения различных мнений ученых определено понятие 

экономического потенциала предприятия, а также его составляющие. Система-

тизированы методические подходы к оценке экономического потенциала 

предприятия. Рассмотрена структура экономического потенциала предприятия 

через призму его системной природы. Осуществлена попытка авторского 

обоснование оценки экономического потенциала предприятия для целей 

экспресс-диагностики. Обоснованная система показателей для оценки каждой 

составляющей экономического потенциала. 

Ключевые слова: экономический потенциал, оценка, входящий потенциал, 

эндогенный потенциал, выходной потенциал. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

із важливими науковими і практичними завданнями. Сучасні 

умови ведення господарської діяльності вітчизняним бізнесом 

характеризуються нестабільністю попиту, змінами в конкурент-

ному середовищі та мінливістю ще ряду факторів зовнішнього 

середовища. Тому, однією з першочергових задач менеджменту 

компаній постає ідентифікація й об’єктивна оцінка поточних і 

перспективних можливостей підприємств, тобто їх потенціалу. 

Здатності суб’єкта господарювання в динамічному бізнес-сере-

довищі використовувати наявні можливості росту та розвитку 

визначаються, в певній мірі, наявними економічними ресурсами. 

Тому важливо за короткий проміжок часу, з використанням 

обмеженої кількості показників, розпізнати вектор динаміки 

економічного потенціалу господарської одиниці. Це зумовлює 

необхідність пошуку методичних підходів оцінювання еконо-

мічного потенціалу підприємства на засадах експрес-діагностики.  
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. О. Балацький розглядає економічний 

потенціал крізь призму наявних економічних ресурсів, які здатні 

забезпечити виробництво максимально можливого обсягу благ, 

що відповідає потребам суспільства на певному етапі розвитку [1]. 

Л. Скоробогата вважає, що економічний потенціал 

підприємства є сукупністю органічно взаємопов’язаних ресурсів 

та їх здатностей забезпечувати основні бізнес-процеси в заданих 
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межах ризику з метою набуття економічних вигод [2]. Таким 

чином, автор вводить додатковий фактор, що може вплинути на 

рівень використання потенціалу – ризик.  

Економічний потенціал, на думку М. Савченко, відображає 

готовність у певний час мобілізувати ресурсні можливості для 

досягнення поставлених цілей з максимальною ефективністю у 

процесі оптимальної взаємодії з чинниками зовнішнього середовища 

[3].  

Загалом, в економічній літературі простежується домінування 

ресурсного підходу до визначення сутності економічного потенціалу 

підприємства з акцентуванням на результативну складову. 

Представники ресурсного підходу вважають, що потенціал – це 

сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи 

різних ресурсів, головним чином економічних, безпосередньо 

пов’язаних з функціонуванням виробництва і прискоренням 

науково-технічного прогресу. 

На наш погляд, економічний потенціал підприємства це та 

величина, яка характеризує запас «енергії» економічного росту 

підприємства, що перебуває на певному етапі життєвого циклу. 

Його реалізація є наслідком синхронного та раціонального 

застосування всіх видів ресурсів для досягнення поставлених цілей.  

Проблематикою оцінювання економічного потенціалу 

підприємства займалися О. Балацький, В. Кислий [4], Є. Лапін [5], 

Л. Таранюк [6]. 

О. Шафронов пропонує використовувати для оцінки потен-

ціалу підприємства економіко-математичну модель розрахунку 

нормативного прибутку, яка передбачає обчислення нормативної 

виручки і виробничих витрат, що дозволить максимально 

врахувати природні й економічні умови діяльності підприємства [7].  

В. Россоха вважає, що оцінка потенціалу підприємства має 

комплексний характер і передбачає застосування наступної послі-

довності: розрахунок оцінки локальних потенціалів підприємства; 

оцінка можливостей розвитку окремих елементів потенціалу; 

оцінка коефіцієнтів значимості (ваги) складових потенціалу за 

шкалою рангів; встановлення кількісних і якісних зв’язків між 

окремими елементами потенціалу, рівня його розвитку; аналітичне 

узагальнення індивідуальних оцінок перспектив розвитку потен-
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ціалу підприємства; інтегрування у визначену систему нового 

узагальнюючого показника [8]. 

В. Мартиновський та В. Кравець вважають, що економічний 

потенціал підприємства можна оцінити за допомогою наступних 

методів: ранговий або рейтинговий; таксонометричний; графо-

аналітичний [9]. При цьому автори пропонують застосовувати 

метод експрес-оцінки потенціалу підприємства за допомогою 

коефіцієнту ефективності використання економічного потенціалу 

(добуток рентабельності реалізованої продукції та витрат на одну 

гривню реалізованої продукції). Метою такого оцінювання, на 

думку вчених, є простота та можливість врахування динаміки 

розвитку суб’єкта господарювання. Цей показник розраховують 

для того, щоб показати, наскільки успішно використовується 

економічний потенціал підприємства. 

В. Васюренко для оцінювання економічного потенціалу 

підприємства пропонує застосовувати ряд показників: коефіцієнт 

фінансової автономії, коефіцієнт покриття довгострокових вкладень, 

рентабельність сукупного капіталу, коефіцієнт оборотності активів, 

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, рентабельність 

основного капіталу, показник фінансового ризику, продуктивність 

праці, коефіцієнт Бівера та коефіцієнт стійкості економічного росту 

[10]. 

Цілі статті: обґрунтування методичного підходу до 

оцінювання зміни економічного потенціалу підприємства, який 

дає можливість швидкого визначення його стану, не вдаючись до 

глибокого тривалого аналізу.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічний 

потенціал підприємства не є абсолютною фіксованою величиною. 

Він оцінюється у відповідності до конкретних умов економічної 

ситуації та цілей, які перед собою ставить підприємство. Тому, якщо 

виходити з необхідності досягнення підприємством стратегічних 

цілей, економічний потенціал підприємства можна трактувати як 

можливості підприємства, що створюють йому перспективу роз-

вику. Ці можливості формуються на різних рівнях функціонуван-

ня підприємницької структури. Слід зазначити, що життєвий цикл 

у конкретного підприємства має враховуватися в стратегічному 

плані його розвитку. Кожна стадія циклу має свої особливості, 
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таким чином, функціонування підприємства продовжується доти, 

поки існують на це відповідні можливості. Якщо ключові 

можливості нездатні продовжити життєвий цикл підприємства, але в 

нього існує потенціал трансформації, то доцільно створювати 

нову підприємницьку структуру. 

Підприємство, як економічна система мікрорівня, є сукуп-

ністю елементів і взаємозв’язків між ними, що утворюють єдину 

цілісність. Така система визначається наявними та прихованими 

можливостями економічного розвитку. Її елементами є складові 

економічного потенціалу підприємства. Елементи економічного 

потенціалу можуть поповнюватися з екзогенного середовища, 

адже підприємство є відкритою системою. Відкритість підприємства 

як системи вимагає постійного перегляду ключових можливостей 

підприємства у відповідності до умов, що змінюються.  

На наш погляд, економічний потенціал підприємства можна 

структуризувати, виходячи з розгляду підприємства, як системи. 

Відтак, можемо виділити вхідний потенціал підприємства, ендо-

генний потенціал підприємства та вихідний економічний потенціал 

підприємства. Перший і третій виступають зовнішніми елементами 

економічного потенціалу (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Модель структури економічного потенціалу 

підприємства 

Примітка. Сформовано авторами 

 

Вхідний потенціал підприємства представлений ресурсним 

потенціалом, адже на вході будь-якої підприємницької системи 

перебувають ресурси. Його формують можливості в сфері залучення 

та використання персоналу, можливості в сфері залучення та 
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використання необоротних активів, можливості в сфері залучення 

та використання запасів, а також можливості в сфері залучення та 

використання фінансових ресурсів. Забезпеченням залучення 

складових ресурсного потенціалу в систему господарюючого 

суб’єкта займаються функціональні підрозділи підприємства: 

підрозділ постачання, кадрова служба підприємства, фінансово-

економічна чи бухгалтерська служба. Надважливу роль у цьому 

питанні відіграє логістика, яка сприяє динамічному залученню 

ресурсного потенціалу на підприємство та його трансформації в 

продуктивну силу. До складових вхідного потенціалу підприємства 

можна віднести також підприємницькі можливості, які прояв-

ляються в креативності бізнес-ідеї та інноваційному підході. 

Таким чином, інноваційний потенціал підприємства ми вважаємо за 

доцільне розглядати на рівні вхідного потенціал-елемента системи.  

Використовуючи результатний підхід, пропонуємо оцінювати 

вхідний потенціал підприємства за головними показниками, які 

характеризують рівень економічної ефективності використання 

ключових ресурсів підприємства. Так, для оцінки персоналу, як 

складової ресурсного потенціалу підприємства, пропонується 

застосовувати показник рівня виробітку працівників підприємства, 

який уособлює в собі можливості прояву інтелектуальних та 

фізичних здібностей особи в генеруванні нових благ. Критерієм 

оцінки використання необоротних активів у частині основних 

засобів доцільно, з нашої точки зору, використати показник фондо-

віддачі, який демонструє можливості виробництва продукції 

підприємством за певної структури та можливостей використання 

продуктивних характеристик основних засобів. Для оцінювання 

рівня використання запасів підприємства пропонуємо скористатися 

показником рівня оборотності запасів. Потенційні можливості 

використання фінансових ресурсів можуть характеризувати 

коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами та 

покриття. Перший демонструє здатності підприємства фінансувати 

оборотний капітал за рахунок власних оборотних коштів, а другий – 

можливості забезпечення достатності джерел фінансування для 

створення виробничих та інших запасів. Ці показники ми можемо 

відносно легко розрахувати зі звітності підприємства. Що стосується 

інноваційного потенціалу та підприємницького потенціалу, то 

показники оцінювання їх можливостей потребують дещо глибшого 
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пошуку і аналізу підприємницької структури. Тому для здійснення 

швидкої діагностики економічного потенціалу ми ними нехтуємо.  

Ендогенна складова економічного потенціалу підприємства, 

на наш погляд, має розглядатися в ракурсі реалізації можливостей 

підприємства в сфері економічної діяльності, а саме: операційної, 

фінансової, інвестиційної. Результативність потенціалу підприємства 

в операційній сфері характеризує критерій величини операційного 

прибутку підприємства. Ендогенні можливості в фінансовій діяль-

ності підприємства можна виміряти за допомогою показників 

фінансової автономії, фінансової стійкості та фінансової стабіль-

ності. Показник фінансової автономії свідчить про можливості 

підприємства фінансувати свою діяльність у частині застосування 

власних фінансових ресурсів. Низьке значення показника свідчи-

тиме про високий рівень ризиків і низьку стійкість підприємства 

в забезпеченні можливостей розвитку в середньостроковій перс-

пективі. Другий показник є індикатором, який сигналізує про 

здатність підприємства залишатися платоспроможним у довго-

строковій перспективі. Його значення вказує на те, яка частка 

активів підприємства здатна фінансуватися за рахунок постійного 

капіталу і капіталу, залученого на довгостроковій основі. Високе 

значення показника сигналізує про хороші перспективи розвитку 

підприємства. Показник фінансової стабільності свідчить про 

потенційну здатність підприємства відповідати за своїми зобо-

в’язаннями в середньо- і довгостроковій перспективах. Високе 

значення показника свідчить про низький рівень фінансових 

ризиків. Результативність використання потенціалу підприємства в 

інвестиційній діяльності визначає показник ефективності капіталь-

них інвестицій, який вимірюється співвідношенням величини 

чистого прибутку на одиницю капітальних інвестиційних затрат.  

Вихідний потенціал підприємства як системи, характери-

зують можливості підприємства в збутовій (комерційній) сфері. 

Для оцінювання цих можливостей пропонується використати три 

показники, які свідчать, з нашої точки зору, про можливості 

розвитку підприємства, а саме: валовий прибуток, який є 

аболютним вимірником ефективності збутової діяльності (адже 

визначається як різниця між виручкою від реалізованої продукції та 

її собівартістю), рентабельність продаж, що характеризує здатність 

виручки генерувати прибуток і рентабельність здійснення збутової 
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діяльності (вимірюється співвідношенням валового прибутку та 

збутових витрат). 

Експрес-діагностичну інтегральну оцінку економічного по-

тенціалу підприємства пропонуємо проводити на основі часткових 

оцінок розглядуваних компонентів економічного потенціалу з 

використанням індексного методу. В цьому вбачаємо перевагу, адже 

кожен компонент економічного потенціалу можемо розглядати 

відокремлено, в якості самостійного об’єкту економічного дослід-

ження. Кожен показник, який формує індекс є стимулятором, 

тому в динаміці значення індексу більше 1 буде свідчити про 

підвищення складової економічного потенціалу і зростання еко-

номічного потенціалу підприємства в цілому. Індекси, сформовані з 

окремих показників у розрізі кожної підсистеми сукупного еконо-

мічного потенціалу можуть агрегуватися, утворюючи оцінки. 

Останні формують оцінку сукупного економічного потенціалу 

підприємства (рис. 3.2). 

 
де ІВ – індекс виробітку; ІФВ – індекс фондовіддачі; ІОЗ – індекс оборотності 

запасів; ІЗЗ – індекс забезпечення запасів власними обіговими коштами; ІПЗ – індекс 

покриття запасів; ІФА – індекс фінансової автономії; ІФС – індекс фінансової стійкості; 

ІФСТАБ – індекс фінансової стабільності; ІОП – індекс операційного прибутку; ІРІ – 

індекс рентабельності інвестицій; ІВП – індекс валового прибутку; ІРП – індекс 

рентабельності продаж; ІЗБ – індекс рентабельності збуту. 

Рис. 3.2. Аналітична модель інтегральної оцінки економічного 

потенціалу підприємства з метою його експрес-діагностики 

Примітка. Сформовано авторами 

 

Висновки. Оцінка економічного потенціалу підприємства 

дає можливість установити, як працює підприємство, чи можуть 

бути досягнуті поставлені цілі, як окремі фактори впливають на 

повноту використання сукупного економічного потенціалу під-
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приємства, його ефективність. Завдяки оцінці потенціалу під-

приємства можна досягти його стабільності, прийняти оптимальні 

рішення щодо подальшого ефективного використання всіх скла-

дових економічного потенціалу  підприємства. 

Представлена модель містить аналіз компонентів економ-

мічного потенціалу підприємства та його інтегральну оцінку й 

може застосовуватися для прийняття управлінських рішень в 

умовах обмеженості інформації, відсутності повноти даних та в 

умовах необхідності швидкого тестування можливостей розвитку 

підприємства.  
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The article presents a retrospective analysis of logistics and logistics concepts. 
It was discovered that the vast majority of scientists reduce logistics as a 

management function only to the tasks of streamlining material flows; in separate 
definitions there is a distinction between «material flow» and «flow of products»; 
the author notes that logistics involves managing flows, talking about the planning 
and control of these flows, although the term «management» itself already includes 
planning, organization and control; in some definitions there is a mix of areas of 
responsibility for marketing and logistics. 

Under the concept of logistics is considered a system of views on improving 
the efficiency of the enterprise on the basis of optimizing its logistics flows. 

Fundamental logistics concepts are considered: informational, marketing, 
integral. The mentioned modern logistic concepts, which arise as a result of the 
rapid development of international business. 
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В статье проведен ретроспективный анализ понятий логистика и 

логистическая концепция. Под концепцией логистики рассматривается  система 
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взглядов на повышение эффективности функционирования предприятия на 
основе оптимизации его логистических потоков. 

Ключевые слова: логистика, логистическая система, логистическая 

концепция, логистические потоки, логистический подход. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок 

з важливими науковими та практичними завданнями. 
Висока конкуренція на ринку, розвиток технологій, зростання 

вимог споживачів та необхідність постійного пошуку забезпечення 

якості за можливого зниження витрат обумовлює значне 

зростання ролі логістичних процесів на підприємстві. 

Вже практично доведено [3; 7; 8], що економічний ефект від 

застосування логістичної концепції в менеджменті логістичних 

потоків підприємства містить такі складові: 

- скорочення запасів на всьому шляху логістичного потоку 

(від 30% до 70%) за рахунок високого ступеня погодженості дій 

учасників логістичних процесів, підвищення надійності поставок, 

раціональності поділу запасів; 

- скорочення часу проходження товарів по логістичному 

ланцюгу. Так в західних країнах безпосередньо на виробництво 

товару витрачається лише від 2% до 5% сучасного часу, більше 

95% використовується на проходження його каналами поставки 

(транспортування і зберігання). Скорочення цієї складової дозволить 

прискорити оборотність капіталу, покращити обслуговування 

споживачів; 

- зниження транспортних витрат (на 30–50%) шляхом 

оптимізації маршрутів та графіків руху транспорту; 

- скорочення витрат ручної праці на операції з вантажем 

завдяки застосуванню однотипних засобів механізації, однакової 

тари, аналогічних технологічних прийомів вантажопереробки в 

усіх ланках логістичного ланцюга.  

Сукупний економічний ефект від використання логістики, як 

правило, перевищує суму ефектів від покращення перерахованих 

показників завдяки інтегративним властивостям логістичних систем 

[15]. 

Використання логістичного підходу в менеджменту 

вітчизняних підприємств є необхідною умовою підвищення 

ефективності господарювання та конкурентоспроможності. 
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Питання управління логістичною діяльністю 

підприємств розглянуті в роботах багатьох зарубіжних і вітчизняних 

вчених: А. Анікіна, Д. Бауерсокса, А. Гаджинського, Н. Коніщєвої, 

Є. Крикавського, В. Кузнєцова, Р. Ларіної, В. Лукінського, 

Л. Міротіна, В. Ніколайчука, О. Сумця, Н. Тюріної, Л. Фролової і ін. 

Незважаючи на активне використання логістики як в 

теоретичних, так і в практичних дослідженнях, досі присутня 

термінологічна заплутаність, яка обумовлена тим, що одні 

дослідники вишукують в логістиці поглиблення сутності вже 

існуючих споріднених понять, інші – панацею, треті – механічне, 

поверхневе пристосування своїх минулих знань і вмінь до нових 

«модних» термінів. Небезпечність такої ситуації виявляється не 

стільки у виникненні теоретичних протиріч у визначенні основних 

термінів і категорій логістики, скільки у прояві плутанини у лініях 

підпорядкування, адміністративної відповідальності, розподілу 

функцій і робочого навантаження, посадових обов’язків.  

Цілі статті. Тому у розвитку теорії і практики логістики 

важливого значення набувають задачі впорядкування і уточнення її 

термінології. Особливо це стосується таких базових понять, як 

«логістика», «логістична концепція». 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Термін 

«логістика» (англ. мовою Logistics) отримав досить широке 

розповсюдження у сучасному суспільному житті та у бізнес-

середовищі. У закордонній та вітчизняній науковій літературі 

сформульовано багато різних визначень логістики, що пов’язано 

з активним розвитком даного науково-практичного напряму.  

На основі детального ретроспективного аналізу визначень 

логістики Хвищун Н. В. виділяє основні неточності, які 

присутні при визначенні науковцями даного поняття [16]: 

1) переважна більшість науковців зводять логістику як 

функцію управління лише до задач раціоналізації матеріальних 

потоків (А. Гаджинський, Ю. Неруш, Л. Ларіна, М. Гордон, 

Є. Тишкін, М. Усков, М. Залманова, О. Новіков, О. Семененко, 

М. Окландер, Дж. Хескет), або ж матеріальних та інформацій-

них потоків (Дж. Бушер, Б. Анікін, А. Колобов, В. Кузнєцов, 

В. Ніколайчук, І. Омельченко, В. Дибська, В. Литвиненко, 
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А. Родніков, А. Смєхов, Г. Павеллек, Ж. Шевальє, Т. Вань, 

Л. Федоров), хоча загальновідомо, що процес управління будь-

яким бізнесом розглядається з трьох позицій: фінансової, що 

визначає рух грошових потоків, виробничої (технологічної), яка 

стосується переміщення матеріальних потоків та інформаційної, 

що визначає рух потоків інформації. Тому є всі підстави 

стверджувати, що задачі логістики, як основного інструменту 

оптимізації розвитку бізнесу, мають бути зведені до оптимізації 

триєдиних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків; 

2) в окремих визначеннях вирізняється «матеріалопотік» та 
«потік продукції» (Ю. Неруш, М. Гордон, Є. Тишкін, М. Усков, 

Г. Плахута, І. Решетнікова) хоча «потік продукції» треба вважати 

одним із видів матеріалопотоків; 

3) в частині визначень автори (Дж. Бушер, Б. Громовік, 

Г. Павеллек, А. Родніков, А. Колобов, В. Кузнєцов, В. Ніколайчук, 

О. Новіков, І. Омельченко, В. Дибська, А. Семененко, А. Смєхов, 

Л. Ларіна), зазначаючи, що логістика передбачає управління 

потоками, говорять про планування та контроль цими потоками, 

хоча сам термін «управління» включає вже в себе планування, 

організацію та контроль; 

4) в окремих визначеннях спостерігається змішування сфер 

відповідальності маркетингу та логістики (Б. Анікін, С. Уваров); 

логістика розглядається лише з позиції її застосування в сфері обігу 

(М. Гордон, Є. Тишкін, М. Усков, Л. Федоров, Дж. Хескет) або лише 

під час здійснення технологічного процесу (Ж. Шевальє, Т. Вань). 

Як видно, більшість авторів розглядає логістику як окрему 

науку, що виділилася з теорії управління (менеджменту), роблячи 

при цьому акцент на прагматичний бік логістики, який зводиться 

здебільшого до управління рухом різних потоків. Для нас най-

більший інтерес представляють ті підходи, які визнають логістику 

теоретичним базисом для здійснення управлінських процесів з 

планування, організації та контролю проходження потоків в 

різних економічних системах.  

Вивчення і застосування логістики ґрунтується на розумінні 

логістичного підходу, який змінює пріоритети в управлінні 

діяльністю підприємства, адже головним об’єктом управління стає 

не продукт, а процес у формі логістичного потоку, який можна 

розглядати як ресурси в процесу руху та зміни. Сукупність об’єктів, 
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через які проходить логістичний потік, складає логістичний ланцюг.  

Логістичний підхід забезпечує, на відміну від традиційного, 

інтегроване управління, особливості якого були сформульовані А. 

Гаджинським та проявляються у [2]: 

- виділенні єдиної функції управління наскрізним логістич-

ним потоком (як правило шляхом створення служби логістики); 

- інтеграції окремих учасників логістичного процесу в єдину 

систему (на макрорівні – різних підприємств, на мікрорівні – різних 

служб підприємства). 

Концепція (conceptio – розуміння) – певний спосіб розуміння; 

керівна ідея; конструктивний принцип різних видів діяльності. 

Наведена в таблиці 1 коротка характеристика визначення 

логістичної концепції науковцями, також дає змогу розглядати її 

як систему поглядів на підвищення ефективності функціонування 

підприємства на основі оптимізації його логістичних потоків.  

Таблиця 1 

Семантичний аналіз поглядів  

на трактування логістичної концепції 

Автор 
Трактування логістичної концепції  

(базові характеристики) 

1 2 

К. Таньков, 

О. Тридід, 

Т. Колодізєва 

полягає в управлінні (плануванні, організації та контролі) 

матеріальними, інформаційними та іншими потоками, 

орієнтованому на ефективне використання потенційних 

можливостей, засобів і зусиль для розв’язання комплексу 

задач із фізичного переміщення продукції як всередині фірми, 

так і в навколишньому середовищі з метою задоволення 

потреб споживачів у транспортно-експедиційних послугах і 

постачально-збутових роботах 

Л. Міротін, 

И. Ташбаєв 

система поглядів на підвищення ефективності 

функціонування логістичної системи підприємства. 

М. Окландер 

образ мислення, філософія діяльності, згідно з якою слід 

уникати часткової оптимізації зведених разом логістичних 

функцій через виявлення реальних можливостей для їх 

балансу і забезпечення поставки товарів «точно своєчасно» 

Ю. Неруш сукупність принципів функціонування логістичної системи. 

Б. Плоткін 

сукупність спеціальних правил і методів організації та 

управління рухом товарів, заснованих на розумінні 

виробничо-комерційної діяльності як потокового процесу, з 

метою досягнення її ефективності та конкурентоспроможності 

для підприємств, які є учасниками логістичного ланцюга 

поставок 
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продовж. табл. 1 
1 2 

К. Кравченко 
система поглядів на реалізацію господарської діяльності 
шляхом оптимізації процесів 

О. Сумець 

концепція логістики містить:  
– систему наукових знань, які утворюють теоретичну базу 
практики управління матеріальними потоками і супутніми їм 
фінансовими і інформаційними потоковими процесами; 
– систему розробки та забезпечення практики управління 
матеріальними потоками і сукупними фінансовими та 
інформаційними потоковими процесами, а також науковими 
рекомендаціями й інструментом їх реалізації 

А. Гаджинський 
система поглядів щодо удосконалення господарської діяльності 
шляхом реалізації матеріальних потоків 

Б. Анікін 
полягає у формуванні концептуальних підходів до реалізації 
економічних компромісів, тобто гармонізації економічних 
інтересів 

Д. Дибська, 
Є. Серєєв, 
В. Сергєєв 

формується з урахуванням динаміки економічних процесів і 
ґрунтується на системному аналізі, кібернетичному підході, 
дослідженні операцій та економіко-математичному моделюванні 

Примітка. Складено автором на основі джерел: [1–5; 9–11; 13; 17] 

 
Принциповими положеннями концепції логістики є [14, с. 38]: 
- об’єктом досліджень в логістиці є потокові процеси 

(матеріальні, фінансові і відповідні до них інформаційні або їх 
поєднання) в економічних сферах відтворення і обігу; 

- цільовою функцією досліджень і розробок є оптимізація 
управління потоковими процесами, що забезпечує економію 
ресурсів, скорочення витрат; 

- оптимізація потокових процесів проводиться з позицій 
єдиного цілого, як системи або інтегрованої системної сукупності; 

 в основу методології синтезу, аналізу і оптимізації таких 
систем покладена парадигма – система концепцій, об’єктивно 
обумовлених спрямованістю і послідовністю дослідницької логіки 
інших наукових дисциплін.  

Крім того, значно підвищують вимоги до використання 
логістичних методів в управлінні потоковими процесами порівняно 
із загальносистемними методами принципи комплексності і 
синхронності здійснення цих процесів, гнучкості, адаптивності 
мікроекономічних систем. 

Впровадження концепції логістики в практику управління 
господарською діяльність дозволяє реалізувати потенційні 
можливості логістики, що полягають у [6; 15]: 
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- налаштуванні діяльності підприємства на потреби ринку; 
- забезпеченні довгострокового зростання ефективності і 

конкурентоспроможності підприємства; 
- забезпеченні здатності підприємств адаптуватись до змін 

в зовнішньому оточенні; 
- сприянні координації дій різних функціональних підрозділів 

та погодженню його цілей з партнерами; 
- покращенні сервісу при оптимізації повних витрат у всіх 

сферах діяльності підприємства; 
- використанні синергетичних зв’язків і ефектів у логістичній 

системі.  
Фундаментальними концепціями в логістиці вважають: 
- інформаційну – інформаційно-комп’ютерне забезпечення 

вирішення проблеми управління матеріальним потоком підпри-
ємства загалом або окремої функціональної області;  

- маркетингову – організація логістичного процесу для 
посилення конкуренції на ринку за рахунок прийняття оптимальних 
рішень в розподілі, прогнозуванні попиту на продукцію, інтеграції 
логістичних операцій і функцій фізичного розподілу, певної 
перебудови управління логістикою на підприємстві; 

- інтегральну (концепція інтегрованої логістики) – логістика 
як синтетичний інструмент менеджменту, інтегрований матеріа-
льним потоком для досягнення цілей бізнесу. 

Слід зазначити, що саме інтегральна концепція йде в розвиток 
сутності маркетингової концепції, враховуючи сучасний етап 
розвитку бізнесу в країні, щодо: 

- розуміння механізмів ринку і логістики як взаємопов’язаних 
стратегічних елементів забезпечення конкурентних можливостей 
підприємства; 

- інтеграційних перспектив логістичного партнерства, нових 
організаційних (структурних) відносини; 

- новітніх технологічних можливостей, наприклад, стосовно 
гнучких виробництв, інформаційно-комп’ютерних технологій, ство-
рення компаній, які здійснюють сервіс для виробників, постачаль-
ників і продавців товарів, контролю та управління у всіх сферах 
виробництва і розподілу продукції [9; 12]. 

Основними логістичними концепціями в провідних країнах є:  

- RP – Requirements / resource planning (планування потреб / 

ресурсів);  
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- JIT – Just-in-time (точно в строк) – це концепція управління 
виробництвом, яка спрямована на зниження кількості запасів; 

- LP – Lean Production («бережливе виробництво») – підхід 
щодо управління організацією, спрямований на підвищення якості 
роботи за рахунок скорочення втрат.  

Останній часом з’являються інші логістичні концепції, які 
дозволяють одержати оптимальні рішення в логістичних системах: 

- DDT – Demand-driven techniques (логістика, орієнтована 
на попит); 

- SCM – Supply chain management (управління ланцюгом 
поставок); 

- ECR – Effective Customer Response (ефективна реакція на 
запити споживачів); 

- VMI – Vendor Managed Inventory (управління запасами 
постачальників); 

- Time-based logistics (логістика в реальному масштабі часу);  
- Value added logistics (логістика доданої вартості); 
- Virtual logistics (віртуальна логістика); 
- E-logistics (електронна логістика), а також інші. 
Висновки. Стрімкий розвиток бізнесу, необхідність пошуку 

оптимальних рішень призводить до вдосконалення логістичних 
концепцій і технологій. В подальших дослідженнях буде проведено 
порівняльний аналіз сучасних логістичних концепцій та визначення 
їх переваг та недоліків. 
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Shtyk J., Sviridyuk A., Koshkina D. 

IMPROVING THE EFFICIENCY  
OF THE ENTERPRISE ACTIVITY BY OPTIMIZING  

THE USE OF NATURAL CAPITAL 
 
The article analyzes the problems of functioning of enterprises that use natural 

capital, develop methodological and applied recommendations for optimization of their 

activity. 

The purpose of writing the work is to study the substantiation of theoretical 

and methodological provisions and applied guidelines for the management and 
increase of the efficiency of enterprises that use land as the main means of production, 

especially for enterprises in the agrarian sector. 
The Ukrainian agrarian sector is a potential of production and can significantly 

exceed the needs of the domestic market, it is a link that, on the one hand, can be the 
driving force behind the development of the national economy, its effective integration 

into the world economic space and is able to give a multiplier effect in the development of 
other sectors of the national economy, and from another due to non-rational use of 

resources and natural capital can significantly slow down the development of the 

national economy. 
Fundamental in the country's economy is the agrarian sector of Ukraine with its 

basic component – agriculture. It should be noted that the provision of the development of 
technologically related branches of the national economy, as well as the formation of 

socio-economic foundations for the development of rural areas is carried out through 
the preservation and development of the agricultural sector in Ukraine. Formation of 

the principles of preserving the sovereignty of the state, and ensuring the full 
implementation of environmental, economic and energy security can be fully ensured 

through the rational use of natural resources in the agricultural sector of domestic 
enterprises. 

Key words: natural capital, resource potential, agrarian enterprise, agriculture. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА 
 
В статье исследованы проблематику ведения деятельности предприятий 

использующих природный капитал и разработана методика прикладные 
рекомендации по оптимизации их деятельности.  

Ключевые слова: природный капитал, ресурсный потенциал, аграрное 
предприятие, сельское хозяйство. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

з важливими науковими і практичними завданнями. 
Український аграрний сектор є потенціалом виробництва та може 

значно перевищити потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з 

одного боку може стати рушійною силою розвитку національної 

економіки, її ефективної інтеграції в світовий економічний 

простір та спроможний дати мультиплікативний ефект у розвитку 

інших галузей національної економіки, а з іншого за рахунок не 

раціонального використання ресурсів та природного капіталу може 

значно уповільнити розвиток національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Відзначимо, що питанню ефективності 

функціонування і управління аграрними підприємствами присвячені 

роботи таких вітчизняних науковців як: В. Андрійчука, О. Вар-

ченка, О. Гудзя, Ю. Гринчука, В. Збарського, Д. Маслова, Д. Ба-

чуріна, Є. Рибінцева, М. Кропивки, М. Коденської, П. Саблука, П. 

Стецюка, І. Титарчука, Я. Яреми та ін. Вивченню цієї тематики 

також присвятили свої роботи і іноземні вчені: О. Безрідний, 

П. Друкер, В. Єфімова, Р. Каплан, Д. Нортон, В. Панагушин, 

Ю. Хомутова. 

При цьому, незважаючи на численні наукові розробки в цій 

області, залишається невирішеною значна кількість питань, 

пов’язаних з формуванням теоретико-методологічних основ 

використання аграрного ресурсного потенціалу. Серед тих, які 

потребують першочергового розв’язання, слід виокремити проблему 

реалізації потенціалу сільськогосподарських підприємств до рівня, 

який забезпечує їх конкурентоспроможність, а також потреби 

країни в продовольстві і сировині.  

Цілі статті: дослідження, обґрунтування теоретико-методо-

логічних положень і прикладних рекомендацій щодо управління і 

підвищення ефективності діяльності підприємств, які викорис-

товують землю як основний засіб виробництва, а саме для 

підприємств аграрної галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження з  повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основополож-

ним в економіці країни є – аграрний сектор України з його базовою 

складовою – сільським господарством. Необхідно зазначити, що 

забезпечення розвитку технологічно пов’язаних галузей вітчизняної 
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економіки, а також формування соціально-економічних основ 

розвитку сільських територій здійснюється шляхом збереження та 

розвитку аграрного сектору в Україні. Формування засад збере-

ження суверенності держави, та забезпечення повного виконання 

екологічної, економічної та енергетичної безпеки може бути в 

повній мірі забезпечено шляхом раціонального використання 

природний ресурсів у діяльності аграрного сектору вітчизняних 

підприємств. 

Оскільки, унаслідок виникнення кризових явищ, збільшилось 

поглиблення деструктивних процесів у сільському господарстві 

України, внаслідок чого відбулося зниження ефективності госпо-

дарської діяльності, що переконливо свідчить про необхідність 

розробки стратегічних напрямків докорінної модернізації його 

галузей на основі застосування системи інноваційних проектів, 

раціонального використання земельних, матеріально-технічних та 

трудових ресурсів [1, с. 65].  

Для суцільного аналізу, доречно детальніше розглянути 

компоненти природного капіталу, які наявні в його структурі. 

У складі природного капіталу вчені виділяють певні компо-

ненти. Вчений Д. Маслов [2, с. 81–82] виділяє наступні складові:  

1) власне природні ресурси – та частина природно-ресурсного 

потенціалу, яка використовується у виробництві, результат видо-

бутку і споживання невідновлюваних і відновлюваних ресурсів, і 

в цьому розумінні частина, вже вилучена з природи (виробнича 

сфера);  

2) асиміляційний потенціал – та частина природно-ресурсного 

потенціалу, яка може відтворюватися природним чином (при 

дотриманні порогових значень) і яка використовується в рекреа-

ційних цілях, у тому числі і як середовище для видалення 

виробничих відходів (сфера послуг);  

3) критичний природний капітал – та частина природно-

ресурсного потенціалу, яка виконує ландшафтоутворюючу та 

кліматоутворюючу функції, забезпечує збереження біорізноманіття 

та загальне відновлення природно-ресурсного потенціалу. 

Головна особливість формування аграрного ресурсного 

потенціалу полягає в тому, що, на відміну від промисловості, до 

процесу сільськогосподарського виробництва залучено не три, а 

чотири ресурси – основні й оборотні фонди, жива праця і земля, 
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причому земля є головним засобом виробництва, тоді як в інших 

галузях вона є лише просторовим базисом. Як зазначає В. Г. Анд-

рійчук: «як основний засіб виробництва земля вимагає свого 

відтворення на розширеній основі, що породжує низку специ-

фічних проблем» [3, с. 28]. Окрім того, специфічними засобами 

виробництва в сільському господарстві виступають живі організми 

– рослини та тварини, які розвиваються на основі біологічних зако-

нів. Тобто економічний процес виробництва тісно переплітається з 

природним [4 с. 23]. 

Проте аграрне виробництво суттєво залежить від природно-

кліматичних ресурсів і має свої особливості стосовно раціонального 

використання земельного потенціалу. Отже, задля підвищення 

ефективності діяльності аграрних підприємств пропонуємо вжити 

наступні заходи:  

- провести модернізацію виробничого обладнання задля 

підвищення продуктивності використання природних ресурсів; 

- забезпечити реалізацію розробки наукових досліджень з 

виведення нових сортів культурних рослин, які були б більше 

адаптовані під кліматичні умови нашої країни та забезпечили б 

більший обсяг якісного врожаю; 

- доцільним вважаємо вдосконалити технологію збору вро-

жаю, що дозволить оптимізувати витрати часу на підприємствах; 

- забезпечити підприємство якісними матеріалами та умовами 

зберігання готової продукції, це знизить частку неякісної продукції; 

Висновки. Проведений детальний аналіз дає підстави 

свідчити що, підприємства аграрного сектору відіграють значну 

роль у розвитку економіки країни та мають значний потенціал до 

розвитку, а оптимізація їх діяльності наразі дозволить поліпшити 

економічні показники галузі в цілому. На нашу думку, 

впровадження вищезазначених заходів дозволить підприємствам 

аграрної галузі отримати нові шляхи розвитку та надасть можливість 

зміцнити їх конкурентні позиції на світовій арені. 

 
1. Підлісецький Г. М. Підвищення ефективності використання ресурсного 

потенціалу аграрного сектору / Г. М. Підлисецький, М. І. Толкач // Економіка 

АПК. – 2008. – №5. – С. 65–68. 

2. Маслов Д. Г. Проблемы выбора показателей устойчивости эколого-эконо-

мической системы региона / Д. Г. Маслов // Вестник Московского 

университета. – 2005. – №6. – С. 80– 88. 



Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

283 

3. Андрийчук В. Г. Еффективность использования производственного потенциала 

в сельском хозяйстве : монографія / В. Г. Андрийчук. – М. : Экономика, 

1983. – 207 с. 

4. Минаков И. А. Экономика сельского хазяйства : учеб. пособ. / И. А. Минаков, 

Л. А. Сабетова, Н. И. Куликов; под ред. И. А. Минакова. – М. : Колос, 

2004. – 328 с. 

 

 

УДК 331.5(477) 

Шубала І. В., к.е.н., доцент 

Луцький національний технічний університет 
 

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РУХУ  
РОБОЧОЇ СИЛИ В РЕГІОНІ 

 
У статті вивчено тенденції руху робочої сили на прикладі окремого регіону 

– Волинської області. 
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працівників, регіон, коефіцієнти руху робочої сили. 

 

Shubala I. 

ESTIMATION OF LABOR FORCE TRENDS 
 IN THE REGION 

 
The turnover of labor is characterized by indicators of movement for the 

acceptance and dismissal of staff, as well as the coefficient of turnover of personnel, 

which characterize the mobility of workers involved in the national economy. 

Therefore, there is a need to deepen scientific research in order to improve the 

processes of analysis and assessment of the movement of labor at the regional level. 

The purpose of the study is to analyze and evaluate labor force trends on the 

example of a separate region – the Volyn region. 

There is a tendency to decrease the average number of regular staff from 265.9 

thousand people in 2011 to 171.5 thousand people in 2017, or 35.5%. A particularly 

sharp decline in the number of personnel occurred after the crisis in 2008, when there 

was a significant depreciation of the national currency and the optimization of the 

number of personnel in most enterprises in the region. After 2014, the number of 

workers has somewhat stabilized at the level of 170–171 thousand people, and even in 

2017 it grew to 171.5 thousand people from 170.5 thousand people in 2016. The sharp 

decline in the growth rate occurred in the years of the economic crisis, which can be 

attributed to 2008 and 2013 and 2015, when this rate fell to the previous year. There 

was a tendency to prevail over the coefficient of release over the coefficient of staff 
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acceptance, although there is a decrease in the deviation between these indicators. the 

convergence of these indicators in 2017 can be considered a positive sign of possible 

further steady growth of the economy of the region, which will further increase the 

number of full-time employees of enterprises, reducing the share of employed in the 

shadow sector of the regional economy. 

The average number of regular staff in the reporting period tended to decrease 

- from 200.2 thousand people in 2010 to 171.5 thousand people in 2017. Accordingly, 

the decline in this indicator amounted to 14.3% to the level of 2017. On the other hand, 

there were changes in the average number of off-balance sheet employees. That is, 

employers in order to save money move from the practice of attracting external 

contractors to the practice of concluding fixed-term contracts of a civil nature, the 

advantage of which is the possibility of attracting employees to perform only certain 

work. 

Based on the analysis of the general trends in the number of workers in the 

region over a long period of time, it can be noted that this indicator is mainly 

negatively impacted by the predominance of personnel dismissal processes over exit 

processes, which was particularly evident during the years of economic crises and 

instability. It can be noted that there is a tendency for convergence of acceptance and 

dismissal rates to 2017, as well as a slight increase in the number of full-time 

employees in 2017 compared to the previous year. Prospects for further research in this 

area are associated with the need to justify the national strategy for reducing 

unemployment and the formation of effective economic mechanisms for its implementation. 

Key words: labor force, staff, number of employees, region, coefficients of 

labor movement. 

 

Шубала И. В. 

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ДВИЖЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕГИОНЕ 

 
В статье изучено тенденции движения рабочей силы на примере отдельного 

региона – Волынской области. 

Ключевые слова: рабочая сила, штатные работники, численность 

работников, регион, коэффициенты движения рабочей силы. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 
з важливими науковими і практичними завданнями. У сфері 
зайнятості постійно відбуваються зміни у чисельності, якісному 
складі та територіальному розподілі робочої сили, що безпосередньо 
впливає на зміну соціально-економічних показників розвитку як 
окремих регіонів, так і країни в цілому. Оборот робочої сили 
характеризується показниками руху по прийняттю та звільненню 
персоналу, а також коефіцієнтом плинності кадрів, які характе-
ризують мобільність працівників, які зайнятті у сфері національної 
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економіки. Тому виникає необхідність поглиблення наукових 
досліджень стосовно вдосконалення процесів аналізу та оцінки 
руху робочої сили на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Різноманітні питання, що стосуються руху 
робочої сили стали об’єктами дослідження багатьох вітчизняних 
учених: Білик О. М., Бублій М. П., Гальчинський А. С., Злупко С. М., 
Іванченко Є. А., Мімандусова Г. І., Мкртчян Н. В., Мочерний С.  В., 
Петюх В. М., Рибаковский Л. Л., Торгова Л. В., Юхименко П. І. та 
ін.  

Виходячи з теперішніх складних умов розвитку України та 
її регіонів виникає необхідність поглиблення дослідження, що 
стосуються проведення аналізу та оцінки руху робочої сили на 
регіональному рівні.  

Цілі статті: проведення аналізу та оцінки тенденцій руху 
робочої сили на прикладі окремого регіону – Волинської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналіз руху 
робочої сили на регіональному рівні повинен охоплювати багато 
різноманітних аспектів, що стосуються зміни чисельності штатних 
та позаштатних працівників підприємств, показників прийняття 
та звільнення персоналу, плинності кадрів тощо. 

Зміна середньооблікової чисельності шатних працівників у 
Волинській області за 2001–2017 рр. представлена рис. 1.  

Як бачимо з рис. 1, спостерігається тенденція до зменшення 
середньооблікової чисельності штатних працівників з 265,9 тис 
осіб у 2011 році до 171,5 тис осіб у 2017 році, або на 35,5%. 
Особливо різке зниження чисельності персоналу відбулося після 
кризового 2008 року, коли відбулося значне знецінення національної 
валюти та оптимізація чисельності персоналу на більшості 
підприємств регіону. Після 2014 року чисельність працівників 
певним чином стабілізувалася на рівні 170–171 тис осіб і навіть у 
2017 році відбулося її зростання до 171,5 тис осіб з 170,5 тис осіб 
у 2016 році. Різкі зниження темпів росту чисельності відбувалися 
у роки економічної кризи, до яких можна віднести 2008 рік та 
2013 рік й 2015 рік, коли цей показник різко знижувався до 
попереднього року. 

На наступному етапі аналізу вивчено зміну коефіцієнтів 
руху робочої сили у Волинській області за 2001–2017 рр. (рис. 2). 
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Рис. 1. Зміна середньооблікової чисельності штатних праців-

ників у Волинській області за 2001–2017 рр. 

Примітка. Сформовано на основі даних джерел: [1–5]) 

 

 
Рис. 2. Зміна коефіцієнтів руху робочої сили у Волинській 

області за 2001–2017 рр. 

Примітка. Сформовано на основі даних джерел: [1–5]) 
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Загалом протягом аналізованого періоду спостерігалася 

тенденція до переважання коефіцієнта звільнення над коефіцієнтом 

прийняття персоналу, хоча спостерігається зменшення відхилення 

між цими показниками. Наприклад у 2001 році коефіцієнт 

звільнення становив 24,6%, а коефіцієнт прийняття – 16,6%, тоді 

як у 2017 році вони були практично однакові, відповідно 30,3% та 

30,1%. Таке зближення було також характерним у роки 

відновлення економіки, що відбувалося у 2004-2007 рр., але після 

економічної кризи 2008 року відбулося переважання процесів 

звільнення над прийняттям. Тому зближення цих показників у 

2017 році можна рахувати позитивною ознакою можливого 

подальшого стійкого зростання економіки регіону, що дозволить 

надалі збільшували чисельність штатних працівників підприємств, 

зменшуючи частку зайнятих у тіньовому секторі регіональної 

економіки. 

Надалі вивчено динаміку зміни кількості працівників у 

Волинській області за 2010-2017 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка кількості працівників у Волинській області  

за 2010–2017 рр., осіб 

Показники 
Роки 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників  
200185 180459 181755 170644 170478 171522 

2017 рік у % до відповідних 

років 
85,7 95 94,4 100,5 100,6 100 

Середня кількість працівників 

позаоблікового складу: 
      

Працювали за договорами 

цивільно-правового характеру 
3499 4301 3855 5520 6980 4536 

2017 рік у % до відповідних 

років 
129,6 105,5 117,7 82,2 65 100 

зовнішні сумісники 5257 3896 4304 4802 4900 4158 

2017 рік у % до відповідних 

років 
79,1 106,7 96,6 86,6 84,9 100 

Примітка. Сформовано на основі даних джерел: [1–5]) 

 

Як бачимо з даних табл. 1, середньооблікова чисельність 

штатних працівників у звітному періоді мала тенденцію до 

зменшення – з 200,2 тис осіб у 2010 році до 171,5 тис осіб у 2017 
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році. Відповідно зниження цього показника становило 14,3% до 

рівня 2017 року. З іншого боку, відбувалися зміни середньої 

кількості працівників позаоблікового складу. Зокрема, зросла 

кількість працюючих за договорами цивільно-правового характеру з 

3,5 тис осіб у 2010 році до 4,5 тис осіб у 2017 році, або на 29,6%. 

Поряд з цим, кількість зовнішніх сумісників за цей період 

зменшувалася – з 5,3 тис осіб у 2010 році до 4,2 тис осіб у 2017 

році, або на 10,9%. Тобто, роботодавці з метою економії коштів 

переходять від практики залучення зовнішніх сумісників до 

практики укладення строкових договорів цивільно-правового 

характеру, перевагою яких є можливість залучення працівників 

для виконання лише певної роботи. 

Висновки. Отже, на основі аналізу загальних тенденцій 

зміни чисельності працівників у регіоні за тривалий період можна 

відмітити переважно негативне зниження цього показника через 

переважання процесів звільнення персоналу над процесами 

вибуття, що особливо чітко проявлялося у роки економічних криз 

та нестабільності. Як певний позитив можна відмітити тенденцію 

до зближення коефіцієнтів прийняття і звільнення персоналу до 

2017 року, а також досягнення незначного зростання чисельності 

штатних працівників у 2017 році порівняно з попереднім роком. 

Перспективи подальших наукових досліджень у цій сфері пов’я-

зуються з необхідністю обґрунтування національної стратегії 

зниження рівня безробіття та формування дієвих економічних 

механізмів її реалізації.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ТА НАПРЯМИ  

ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У РЕГІОНІ 

 
У статті вивчено тенденції зміни та обґрунтовано напрями підвищення 

трудового потенціалу сфери охорони здоров’я у Волинській області. 

Ключові слова: охорона здоров’я, трудовий потенціал, медичні кадри, 

лікарі, регіон. 

 

Shubalyi O., Zimych R. 

TRENDS IN CHANGE AND TRENDS  
IN INCREASING THE LABOR POTENTIAL  

OF HEALTH CARE IN THE REGION 
 
The purpose of the study is to study the trends of change and justification of 

the directions of increasing the labor potential of health care in the Volyn region. 

Changes in the main indicators of the labor potential of the health sector at the 

regional level are taking place in order to ensure that the actual number of the main 

categories of medical personnel of normative size is in line with the actual numbers. It 

takes into account the needs of the population; formation of the necessary professional 

qualification structure of personnel, an important factor of rationalization of which 

should be raising the level of remuneration; increase in the amount of the additional 

wage fund intended for payment of allowances for salaries, additional payments, 

bonuses, etc.; the creation of a flexible system of labor valuation of medical personnel 

that would meet the specific conditions of its work, ensured the introduction of new 

forms of service of the population and organization of work. The outflow of medium-

qualified medical personnel has a greater negative impact on overall health outcomes 

than reducing the number of physicians, since most of the observations and 

consultations are conducted by the average medical staff, and therefore the tendency 

for doctors to increase is not so positive. The employment of medical personnel 

according to organizational formats says that the largest labor potential is concentrated 

in communal property institutions – 92.8%, that is, salary payments for the majority 

are made from state and local budgets, and therefore wages will be extremely low and 

limited possibilities for payment of bonuses. In order to increase the level of 

knowledge and professional experience of physicians it is expedient to organize 
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medical conferences more often in institutions of postgraduate education and health 

care institutions of the Volyn region, for which the employees could receive 

compulsory non-material rewards determined by the management of the hospital. 

It is also suggested that at the level of the region and individual institutions the 

negotiations on organizing international internships be made, additional funds 

allocated from the regional budget for internships for masters of students should be 

made for the purpose of more effective formation and acquisition of labor potential, so 

that they will receive wider ideas in practice about its use. According to the indicators 

of the analysis of the movement of personnel, the turnover of staff is reduced, which is 

explained by the gradual increase in the size of the minimum wage, the maximum of 

which took place in 2016. According to the structure of distribution of medical 

personnel, the most concentrated labor potential in regional institutions of health care 

institutions, which indicates a high centralization of logistics and highly skilled 

personnel. In general, the main indicators of the labor potential of the healthcare sector 

are mainly in the negative side, and therefore, without the implementation of reforms, 

increasing funding and providing rayon institutions with new technical medical 

equipment, existing problems will only accumulate. Increasing the labor potential of 

the healthcare sector and its effective use will contribute to strengthening the labor 

potential of the region, which will contribute to solving its socio-economic problems in 

general. 

Key words: health protection, labor potential, medical personnel, doctors, region. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
 

В статье изучено тенденции изменения и обоснованы направления 

повышения трудового потенциала сферы здравоохранения в Волынской области. 

Ключевые слова: здравоохранение, трудовой потенциал, медицинские 

кадры, врачи, регион. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 

з важливими науковими і практичними завданнями. Одним із 

способів покращення показників діяльності сфери охорони здоров’я 

є підвищення ефективності використання трудового потенціалу. 

Недостатня увага до вирішення кадрових питань в медицині 

призводить до відтоку кадрового потенціалу з галузі. На зміну 

трудового потенціалу сфери охорони здоров’я на регіональному 

рівні впливають багато чинників, основними з яких є рівень оплати 

парці та рівень життя населення відновного регіону. Оскільки, 

забезпечення зростання трудового потенціалу сфери охорони 
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здоров’я є досить важливим завданням, доцільно вивчити тенденції 

його зміни та обґрунтувати напрями підвищення на прикладі 

окремого регіону. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Дослідженням сутності поняття трудового 

потенціалу навіть за останній час приділяло увагу багато вчених, а 

саме: А. Томашевська, О. Ільчук, С. Заставна, Л. Войнича, Б. Генкін, 

Сімчера О. В., Гребенюк Г. М., Мартіянова М. П., Яцун Я. С., 

Родіонов О. В., Білоус Т., Мазур Н.А., Мельничук О.П., Грішнова 

О.А., Салтан П., Сергєєва Г., Костаков В., Хомра О., Пирожков 

С., В. Онікієнко, В. Піскунов, І. Лукінов, Плєтникова І.Л., 

Зубрицька Я.О., Череп А.В., Гребенюк Г.М., Родіонов С.О, Мазур 

Н.А., Дуда Г.Б. та інші [3; 6]. 

Цілі статті: вивчення тенденцій зміни та обґрунтування 

напрямів підвищення трудового потенціалу сфери охорони 

здоров’я у Волинській області. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Трудовий 

потенціал сфери охорони здоров’я у Волинській області забезпечує 

стабільне функціонування цієї галузі, виконуючи основні завдання, 

що на неї покладені, тобто виконують функції запобігання, профі-

лактики, лікування та реабілітації певних випадків зі здоров’ям 

жителів регіону, використовуючи свої набуті знання, досвід, вміння 

та навички, з забезпеченням максимально високих показників 

рівня здоров’я населення зберігаючи цим людські життя, а отже й 

трудовий потенціал інших галузей регіону. 

Охорона здоров’я – це особлива сфера діяльності, яка істотно 

відрізняється від інших видів діяльності, зокрема тим, що повинна 

мати високу спеціалізацію основної діяльності, котра часто має 

терміновий та невідкладний характер, а також потребує великої 

відповідальності персоналу, тут фахівець не має права на 

невизначеність та помилку, яка може коштувати людині життя [3].  

Ефективність функціонування установ охорони здоров’я 

залежить від якості трудових ресурсів, а також ефективності 

використання трудового потенціалу й професіоналізму працівників. 

Відповідно до розміру території, густоти населення та розміщення 

населених пунктів медичні працівники розподілені по установам 

охорони здоров’я, що забезпечує ефективніше використання 
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трудового потенціалу та економію матеріальних ресурсів та часу. 

Дані установи підпорядковуються Волинському обласному 

управлінню охорони здоров’я. Для характеристики трудового 

потенціалу досліджуваної галузі доцільно розглянути мережу та 

кадри закладів охорони здоров’я, що зображено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількість закладів та зайнятих  

в сфері охорони здоров’я регіону 
                      Роки 

 

 

Показники 

2014 2015 2016 

Відхилення 

2016 р.  

до 2015 р. 

2015 р.  

до 2014 р. 

2016 р.  

до 2014 р. 

абс. відн. абс. відн. абс. відн. 

Кількість лікарів усіх 

спеціальностей 
3900 3917 3933 16 0,41 17 0,44 33 0,9 

Кількість середнього 

медичного персоналу 
10858 10795 10598 -197 -1,82 -63 -0,58 -260 -2,4 

Кількість лікарняних 

закладів 48 48 48 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

У них лікарняних ліжок 8409 8349 7556 -793 -9,50 -60 -0,71 -853 -10,1 

Кількість лікарських 

амбулаторно-

поліклінічних закладів 

205 213 214 1 0,47 8 3,90 9 4,4 

Примітка. Сформовано автором на основі даних джерела: [5] 

 

Проаналізувавши дані табл. 1, бачимо, що кількість лікарів 

усіх спеціальностей у 2016 році збільшилась на 16 осіб порівняно 

з 2015 роком (або на 0,41%) і на 17 осіб у 2015 році порівняно з 

2014 роком (або на 0,44%). Тоді як кількість середнього медичного 

персоналу зменшилась у 2016 році на 1,82% (197 осіб) порівняно 

з 2015 роком, і на 2,39% (260 осіб) порівняно з 2014 роком. 

Кількість лікарняних закладів Волинської області протягом 2014–

20 16 років не змінювалась і становить 48 установ. 

В процесі своєї діяльності, кадри охорони здоров’я 

піддаються певним чинникам впливу, які супроводжуються змінами 

показників трудового потенціалу, які найбільш зумовлені умовами 

праці, затратами часу на виконання своїх обов’язків та рівень 

заробітної плати. Для розгляду показників, що характеризують 

плинність кадрів та зміну трудового потенціалу в сфері охорони 

здоров’я, використаємо дані, наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Рух персоналу сфери охорони здоров’я  

у Волинській області за 2014–2016 роки 
              Роки 

 

 

Показники 

2014 2015 2016 

Відхилення 

2016 р.  

до 2015 р. 

2015 р. 

 до 2014 р. 

2016 р.  

до 2014 р. 

абс. відн. абс. відн. абс. відн. 

Прийнято, всього: 2436 2186 2207 21 0,9 -250 -10,2 -229 -9,4 

з них жінок 1562 1462 1514 52 3,6 -100 -6,4 -48 -3,0 

Із загальної кількості 

прийнято на новостворені 

робочі місця 

26 0 0 0 0,0 -26 0 -26 0 

Вибуло, всього: 2498 2631 2814 183 6,9 133 5,3 316 12,6 

з них жінок 1634 1830 1956 126 6,9 196 12,0 322 19,7 

Вибуло за причинами:           

скорочення штатів 

працівників, всього: 
7 43 9 -34 -79,0 36 0,0 2 28,6 

з них жінок 4 39 5 -34 -87,2 35 875,0 1 25,0 

плинності кадрів 2355 2525 2695 170 6,7 170 7,2 340 14,4 

Примітка. Сформовано автором на основі даних джерел: [1; 2] 

 

З наведеної табл. 2 можна зробити висновки про те, що 

найбільше було прийнято працівників у 2014 році – 2436 осіб (з 

них жінок -1562 осіб), а у 2015 році на 250 осіб менше порівняно 

з попереднім роком (з них жінок – на 100 осіб), у 2016 році на 21 

особу більше порівняно з 2015 роком (з них жінок – на 52 особи). 

Розглядаючи кількість прийнятих працівників у трудовому потен-

ціалі медицини, можна стверджувати, що більшу частину персоналу 

займають жінки, це відображає велику статеву розбіжність в 

структурі  медпрацівників. Оскільки у 2014 році на новостворені 

робочі місця було прийнято 26 осіб, а у 2015–2016 роках не було 

прийнято жодного працівника, це свідчить про те, що рух трудового 

потенціалу медичної галузі Волинської області залишався на 

одному рівні, а також спостерігається тенденція щодо зниження 

новостворених робочих місць. Найбільше вибуло працівників у 

2016 році – 2814 осіб, (з них жінок – 1956 осіб), тоді як у 2015 році 

вибуло на 183 особи менше ніж у 2016 році ( з них жінок –126 

осіб), у 2014р. на 133 особи менше порівняно з попереднім роком 

(з них жінок – на 196 осіб). Найбільше скорочення працівників 

відбулось у 2015 році – 43 особи (з них 39 жінок). Проте, у 2016 
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році скорочення робочих місць зменшилось на 79% порівняно з 

попереднім роком і збільшилось на 28,6% порівняно з 2014 роком. 

Найбільша плинність трудового потенціалу медичної галузі 

Волинської області спостерігалась у 2016 році і зросла на 6,7% 

порівняно з попереднім роком і на 14,4% порівняно з 2014 роком. 

Структура лікарів усіх спеціальностей у містах і районах 

Волинської області відображає розподіл спеціалістів по районах і  

їхню затребуваність населенням, що характеризує заселеність даних 

регіонів та частоту випадків захворювань. Дані щодо розподілу 

лікарів у Волинській області за 2014–2016 роки наведено в 

табл. 3.  

Таблиця 3 

Кількість лікарів усіх спеціальностей у містах і районах 

Волинської області за 2014–2016 роки 

Райони  

та міста 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення 

2016 р.  

до 2015 р. 

2015 р.  

до 2014 р. 

2016 р.  

до 2014 р. 

абс. відн. абс. відн. абс. відн. 

Волинська область 3900 3917 3933 16 0,41 17 0,44 33 0,85 

м. Луцьк 860 868 878 10 1,15 8 0,93 18 2,09 

м. Нововолинськ 182 196 177 -19 -9,69 14 7,69 -5 -2,75 

Обласні установи 

районів 
1056 1052 1082 30 2,85 -4 -0,38 26 2,46 

Володимир-

Волинський 
174 184 185 1 0,54 10 5,75 11 6,32 

Горохівський 118 123 123 0 0,00 5 4,24 5 4,24 

Іваничівський  68 70 69 -1 -1,43 2 2,94 1 1,47 

Камінь-Каширський 129 131 133 2 1,53 2 1,55 4 3,10 

Ківерцівський 134 126 123 -3 -2,38 -8 -5,97 -11 -8,21 

Ковельський 360 352 356 4 1,14 -8 -2,22 -4 -1,11 

Локачинський 42 43 39 -4 -9,30 1 2,38 -3 -7,14 

Луцький 140 130 126 -4 -3,08 -10 -7,14 -14 -10,0 

Любешівський 81 82 81 -1 -1,22 1 1,23 0 0,00 

Любомльський 112 110 100 -10 -9,09 -2 -1,79 -12 -10,7 

Маневицький  111 113 115 2 1,77 2 1,80 4 3,60 

Ратнівський 109 115 117 2 1,74 6 5,50 8 7,34 

Рожищенський 87 88 85 -3 -3,41 1 1,15 -2 -2,30 

Старовижівський  65 66 65 -1 -1,52 1 1,54 0 0,00 

Турійський  56 55 58 3 5,45 -1 -1,79 2 3,57 

Шацький  16 13 21 8 61,54 -3 -18,7 5 31,25 

Примітка. Сформовано на основі даних джерел: [1; 2] 
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Проаналізувавши дані табл. 3 можна стверджувати, що 
найбільше лікарів знаходиться в обласних установах регіону – 
(від 1052 до 1082 осіб), в м. Луцьк (від 860 до 878 осіб), м. Ковель 
(від 352 до 360 осіб), тоді як найменше в Локачинському (від 39 
до 43 осіб) та Шацьких районах (від 13 до 21 особи) протягом 
2014–2016 років. Найбільші зміни кількості кадрів спостерігались 
в обласних закладах і в порівнянні 2016 до 2014 років і склали 26 
осіб, або 2,46% від середньооблікової чисельності, так як були 
прийняті нові працівники. Найбільша негативна тенденція 
спостерігалась між 2016 та 2015 роками в місті Нововолинськ і 
склала 19 осіб, або 9,69% від середньооблікової чисельності за 
рахунок звільнених з різних причин. 

Висновки. Отже, зміни основних показників трудового 
потенціалу сфери охорони здоров’я на регіональному рівні відбу-
ваються в напрямі забезпечення відповідності фактичної чисель-
ності основних категорій медперсоналу нормативній чисельності. 
При цьому враховуються потреби населення; формування необ-
хідної професійно-кваліфікаційної структури кадрів, важливим 
чинником раціоналізації якої має стати підвищення рівня оплати 
праці; збільшення обсягу фонду додаткової оплати праці, призна-
ченого для виплат надбавок до посадових окладів, доплат, премій 
тощо; створення гнучкої системи нормування праці медичного 
персоналу, котра відповідала б конкретним умовам його роботи, 
забезпечувала впровадження нових форм обслуговування населення 
та організації праці.  

Відтік середньокваліфікованих медичних кадрів має більший 
негативний вплив на загальні результати діяльності охорони 
здоров’я, ніж зменшення чисельності лікарів, адже більшість 
спостережень та консультацій проводить саме середній медичний 
персонал, а тому тенденція збільшення лікарів не є настільки 
позитивною. Зайнятість медичних кадрів за організаційними фор-
мати говорить, що найбільше трудового потенціалу зосереджено 
в закладах комунальної власності – 92,8%, тобто виплати заробітних 
плат для більшості здійснюються з державного та місцевих 
бюджетів, а тому заробітні плати будуть вкрай низькими та 
обмежені можливості у виплаті премій. Задля підвищення рівня 
знань та професійного досвіду лікарів доцільно частіше 
організовувати лікарські конференції у закладах післядипломної 
освіти та установах охорони здоров’я Волинської області, за виступи 
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на яких працівники могли б отримувати обов’язкові нематеріальні 
винагороди, визначені керівництвом лікарні. 

Також пропонується проводити на рівні регіону та окремих 

закладів перемовини щодо організації міжнародного стажування, 

виділити з обласного бюджету додаткові кошти на стажування 

студентів-магістрів задля більшої ефективності формування та 

набуття трудового потенціалу, щоб вони отримали ширші уявлення 

на практиці щодо його використання. Згідно показників аналізу 

руху кадрів плинність кадрів скорочується, що пояснюється 

поступовим збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, 

максимум якого відбувся у 2016 році. За структурою розподілу 

медичних кадрів, найбільше зосереджено трудового потенціалу в 

обласних установах закладів охорони здоров’я, що свідчить про 

високу централізованість матеріально-технічного забезпечення та 

висококваліфікованих кадрів. 

В цілому основні індикатори трудового потенціалу сфери 

охорони здоров’я змінюються переважно в негативну сторону, а 

тому без провадження реформ, підвищення фінансування та 

забезпечення районних установ новим технічним медичним 

оснащенням існуючі проблеми лише накопичуватимуться. 

Потенційні результати запланованої реформи охорони 

здоров’я [4] трактуються в основному як зміна структури нараху-

вання та підвищення заробітної плати лікарів, впровадження 

сімейної медицини з врахуванням зарубіжного досвіду. Це дійсно 

призведе до зменшення плинності кадрів після повного впровадь-

ження реформи після 2020 року, але до встановлення основних 

засад нового функціонування медицини не спостерігатиметься 

суттєвого зменшення плинності кадрів. Адже реформа не зачіпляє 

такої складової, як оновлення матеріально технічної бази установ 

і лікарень, тому пропонується розглянути основні пункти реформи і 

винести на обговорення підвищення існуючого рівня фінансування 

матеріально технічного забезпечення. В майбутньому це призведе 

до нарощення та підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу та якості надаваних послуг. 

Таким чином, підвищення трудового потенціалу сфери 

охорони здоров’я та його ефективне використання сприятиме 

зміцненню трудового потенціалу регіону, що сприятиме розв’я-

занню його соціально-економічних проблем в цілому. 
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У статті обумовлюється важливість розвитку поглибленої лісопереробки; 
досліджено основні проблеми, що стримують розвиток переробних виробництв на 
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The article states that in Ukraine, at the present stage, it is most expedient to 

develop in-depth processing of natural resources in the field of forestry. The potential 
of this area of the economy is very large, but not fully used, which is manifested in the 
inappropriate use of forest resources. Stimulating the development of forest resources 
is becoming today the most important task of management in all spheres of the economy.  

                                           
Шубалий О. М., Косінський П. М. 

http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668985
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668985


Зб. наук. пр. «Економічні науки». –  
Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). 

298 

In order to implement effective tools for economic stimulation of the 
development of processing industries on the basis of the forest complex, problems that 
hamper their development were considered. For this purpose, an analysis of the works 
of scientists engaged in research in this field was conducted.  

Proceeding from the existing problems, the instruments of economic 
stimulation of in-depth forest processing in our country were proposed.  

Key words: forest resources; forest complex; wood processing, in-depth 
processing; economic stimulation. 

 
Шубалый А. М., Косинский П. М. 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

УГЛУБЛЕННОЙ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ 
 
В статье объясняется важность развития углубленной лесопереработки; 

исследованы основные проблемы, сдерживающие развитие перерабатывающих 
производств на базе лесного комплекса; на их основе предложены инструменты 
экономического стимулирования. 

Ключевые слова: лесные ресурсы; лесной комплекс; лесопереработка, 
углубленная переработка; экономическое стимулирование. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 
з важливими науковими і практичними завданнями. Значна 
частина території України вкрита лісами. Це посприяло форму-
ванню потужного лісового комплексу, який має величезний еко-
номічний потенціал розвитку. Але, сьогодні, багато «продуктів» лісу 
у великих обсягах експортуються за кордон у сирому вигляді, а 
потім повертаються на територію нашої держави у переробленому 
вигляді зі значно вищою доданою вартістю. До того ж, застарілі 
технології та технічне забезпечення заважають раціонально та 
ефективно використовувати лісові ресурси для подальшої їх 
переробки, сьогодні багато лісових ресурс. Щоб якомога раціо-
нальніше використати лісоресурсний потенціал регіону, сприяти 
його збереженню, забезпечити місцеве населення робочими міс-
цями, формувати інфраструктуру країни, а також з метою отри-
мання максимальних прибутків важливо розвивати поглиблену 
переробку лісових ресурсів в межах держави. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 
вирішення проблеми. Дослідженнями лісового комплексу України 
займались низка вітчизняних вчених, зокрема: Голян В. А., Шу-
балий О. М., Василик Н. М., Хвесик М. А., Шестак М. Л., Кар-
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пук А. І., Мішеніна Г. А., Гончаренко Т. П., Голуб О. А., Дяче-
ко Я. Я., Рошкевич В. Ф. [1–14] та ін. У своїх роботах вони 
розглядали механізми стимулювання комплексного використання 
та поглибленої переробки лісових ресурсів; механізми регулювання 
лісопереробної сфери; тенденції та перспективи розвитку лісо-
переробної сфери та інші питання. 

Цілі статті: виявлення основних проблем, що блокують 

розвиток лісопереробної сфери; визначення заходів економічного 

стимулювання розвитку переробних виробництв на базі лісового 

комплексу.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Лісовий 

комплекс охоплює галузі виробництва з вирощування, заготівлі, 

обробки і всесторонньої переробки лісової сировини. 

В Україні, на сучасному етапі, найбільш доцільно розвивати 

поглиблену переробку природних ресурсів в сфері лісового гос-

подарства. Потенціал цієї сфери господарства є дуже великим, а 

використовується не в повній мірі, що виражається у нераціо-

нальному використанні лісових ресурсів, на які існує  постійний 

попит і, котрі виступають основним джерелом фінансового над-

ходження до бюджету країни та місцевих регіональних бюджетів. 

Стимулювання розвитку лісоресурсної сфери стає сьогодні 

найважливішим завданням управління у всіх сферах економіки. 

На думку вчених, найбільший економічний ефект (прибутки) можна 

досягти від відновлення виробництв, що здатні забезпечити 

комплексне використання лісоресурсного потенціалу в умовах 

ринкових відносин. Внаслідок цього, можна буде отримати 

додаткові прибутки за рахунок раціоналізації лісокористування, а 

також отримати позитивний сенергетичний ефект в інших сферах 

діяльності [1]. 

Вважаємо за доцільне визначити проблеми, що блокують 

активний розвиток переробних виробництв на базі лісових ресурсів 

у нашій країни, щоб зрозуміти, які заходи економічного стимулю-

вання будуть ефективними в сфері лісопереробки.  

При виявленні проблем економічного стимулювання розвитку 

лісового комплексу потрібно визначити чинники, що їх викликають.  

Проаналізувавши праці вчених, які займались дослідженнями 

розвитку лісопереробної сфери [2; 3; 7–10; 12; 15], дійшли висновку, 
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що основними проблемами розвитку переробних виробництв на 

базі лісового комплексу є: відсутність ефективного фінансово-

економічного механізму стимулювання глибокої переробки дере-

вини до стадії продукції з високою доданою вартістю; експорту-

вання у великих об’ємах необробленої деревини та інших лісових 

ресурсів (плодів, ягід, грибів); відсутність нормативно-правового 

механізму, який би сприяв розвитку переробних виробництв на 

базі лісового природно-ресурсного комплексу.  

Дані проблеми, в свою чергу,  породжують проблеми соціа-

льно-економічного та еколого економічного характеру (рис. 1).  

Тому, потрібно розробити такий організаційно-економічний 

механізм, який би забезпечив комплексне вирішення даних проблем. 

Як зазначають експерти в лісовій галузі, «зелене» багатство, 

в теперішній час, використовується зовсім неощадливо. Всупереч 

традиційному правилу садити ліс для майбутніх поколінь його 

ресурси вже позичаємо в наших нащадків. На Поліссі, зокрема, 

масиви насаджень скорочуються, а самі лісівники зізнаються, що 

відходи, які можна переробляти після заготівлі деревини, просто 

спалюють [15]. 

Відсутність деревообробних виробництв із сучасною техніко-

технологічною базою, посприяла експортуванню в великих об’ємах 

необробленої деревини, що спричинило виведення доданої вартості 

за межі країни, а також звузило інвестиційні можливості відтво-

рення, відновлення та охорони лісоресурсного потенціалу та 

модернізації лісогосподарської інфраструктури [12]. 

Чим довшим є процес (етапи) переробки, тим краще, адже 

завдяки цьому стає довшим «ланцюг доданої вартості», що збільшує 

надходження до місцевого та державного бюджетів, збільшується 

кількість робочих місць, на кожному новому етапі переробки 

зменшується кількість відходів виробництва тощо (рис. 2). 

Через недостатнє фінансування з державного бюджету, 

лісогосподарські підприємства повинні самостійно забезпечувати 

себе фінансовими ресурсами. Вважаємо, що суттєво збільшити 

прилив фінансових ресурсів можливо внаслідок розвитку поглиб-

леної переробки лісових ресурсів. Але для цього потрібно створити 

сприятливе середовище для вітчизняних та закордонних інвесторів 

і використовувати дієві інструменти фінансово-економічного 

фінансування. 
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Рис. 1. Основні проблеми розвитку переробних виробництв 

на базі лісового комплексу 
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Рис. 2. Вплив збільшення стадій переробки лісових ресурсів 

на збільшення ланцюга доданої вартості 
 

На думку Шестака М. [8], значного прориву у лісовому 

господарстві можна досягти за рахунок формування державно-

приватних партнерств. Зокрема, це стосується сфери переробки 

лісосічних та кускових відходів, збору та переробки другорядних 

лісових матеріалів і недеревної сировини, використання несиро-

винних якостей лісу та ведення мисливського господарства. 

Річ у тім, що в нашій державі в наслідок діяльність 

лісогосподарських підприємств утворюється значний об’єм 

деревинних відходів (стружка, гілки, кора, щепки тощо). Дані 

відходи утилізуються (спалюються, закопуються), або піддаються 

природним процесам (гниттю). Проте їх ще можна використати 

для виробництва певної продукції, наприклад тирсоплит, паливних 

палетів і т.д. 

До того ж, формування державного-приватного партнерства 

спричинить залучення додаткових фінансово-інвестиційних ресурсів 

(від приватних структур підприємництва), що покращать умови 

лісогосподарювання [9; 10]. 
Прихильники ідеї формування нової моделі фіскального 

регулювання природокористування вважають, що необхідні допов-
нення існуючої інструментальної бази фіскального регулювання 
природокористування важелями, що стимулюватимуть господарські 
формування та фізичних осіб активніше переробляти відходи 
природної сировини й упроваджувати ресурсозберігаючі технології. 
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Вагомим стимулом до нарощення обсягів вторинної переробки та 
застосування технологій, які сприяють економії природної сиро-
вини, стало б суттєве збільшення нормативів плати за спеціальне 
використання природних ресурсів [7]. 

Щоб стимулювати розвиток поглибленої переробки лісових 
ресурсів, вважаємо доцільним застосування таких економічних 
інструментів: 

- заборонити експорт продукції лісового господарства у 
сирому вигляді та суттєво обмежити вивіз за кордон продукції, 
що пройшла первинну обробку; 

- інвестувати кошти в розвиток переробних виробництв з 
державного і місцевого бюджетів, а також за рахунок індивідуаль-
них інвесторів, попередньо створивши для них оптимальний інвес-
тиційний клімат; 

- підвищити плату за використання природних ресурсів, 
зробити їх вартість оптимальною – так, щоб ціна на них формува-
лась, виходячи із витрат на догляд та відновлення лісових ресурсів; 

- створити певні норми, обмеження на використання лісових 
ресурсів в середині країни, підвищити екологічні податки та збори, 
щоб забезпечити використання ресурсозберігаючих технологій у 
процесі їх поглибленої переробки; 

- інвестування в інноваційну діяльність переробних під-
приємств (нове ресурсо- і енергозаощадливе обладнання, технології, 
підготовка кадрів тощо); 

- виділення державою чи, наприклад, екологічними фондами, 
фінансових коштів цільового характеру на розвиток переробних 
підприємств в лісоресурсній сфері, що передбачають раціональне 
використання лісових ресурсів та екологізацію навколишнього 
середовища; 

- розробка ефективного механізму лісокористування; 
- встановлення пільгового режиму оподаткування підпри-

ємств з іноземними інвестиціями; 
- державна підтримка та супровід проектів у сфері енерго- 

та ресурсозбереження; 
- спрощена система, що забезпечить прозорість процесу 

реєстрації та отримання дозволів на діяльність, пов’язану з 
поглибленою переробкою лісових ресурсів, що передбачатиме їх 
раціональне використання; 

- прийняття законів, які б сприяли залученню значних коштів, 
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як вітчизняних, так і іноземних інвесторів, у розвиток переробних 

підприємств на базі лісового комплексу; 

- зараховувати податки переробних підприємств до бюджетів 

відповідних територіальних громад для підвищення їх зацікав-

леності у прозорості даного виду діяльності; 

- заборонити експорт продукції лісового господарства у 

сирому вигляді та суттєво обмежити вивіз за кордон продукції, 

що пройшла первинну обробку; 

- посилити громадський контроль суб’єктів господарської 

діяльності в сфері лісового господарства та лісопереробки з боку 

територіальних громад з метою легалізації робочої сили, обсягів 

заготівлі деревини, своєчасної та повної сплати податків тощо. 

Висновки. Таким чином, розвиток поглибленої лісопере-

робки є потенційно важливим напрямом розвитку національної 

економіки. Щоб вибрати ефективні інструменти економічного 

стимулювання активного розвитку переробних виробництв на базі 

лісових ресурсів, доцільним є визначення чинників, що викликають 

проблеми розвитку даних виробництв.  

Визначено, що основними проблемами розвитку переробних 

виробництв на базі лісового комплексу є: відсутність ефективного 

фінансово-економічного механізму стимулювання глибокої пере-

робки деревини до стадії продукції з високою доданою вартістю; 

експортування у великих об’ємах необробленої деревини та інших 

лісових ресурсів (плодів, ягід, грибів); відсутність нормативно-пра-

вового механізму, який би сприяв розвитку переробних виробництв 

на базі лісового природно-ресурсного комплексу. Тому, потрібно 

застосовувати такі інструменти економічного стимулювання, які б 

запобігали даним проблемам. 
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