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Секція 1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ  

 

Агу Боклі Чебуіке, аспірант 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Зубков С.О. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку сьогодні 

найважливішого значення набуває вміння підприємств 

пристосовуватися до технологічних, кон'юнктурних та інших змін. 

Прагнучі зменшити рівень невизначеності зовнішнього середовища 

малі підприємства можуть пристосуватись до змін завдяки створенню 

гнучких організаційних структур з високим рівнем децентралізації 

влади.  

У сьогоднішніх умовах кризи малим підприємствам слід 

використовувати можливості, що відкриваються внаслідок великої 

гнучкості та знижувати вплив загроз бізнесу. До основних загроз 

діяльності малих підприємств належать: низька купівельна 

спроможність, а як наслідок низький попит на продукцію малих 

підприємств; значна інфляція, високі процентні ставки; складність та 

нестабільність системи оподаткування, регуляторного клімату, нерівні 

умови конкуренції; складний доступ до зовнішнього фінансування, 

висока вартість капіталу, недостатньо розвинуті фінансові ринки.  

З точки зору конкурентних стратегій у таких умовах зможе 

вижити лише те підприємство, яке має виражені конкурентні переваги: 

найнижчі витрати, значна диференціація, фокусування на витратах або 

на диференціації. Стратегії малих підприємств направлені на 

мінімізацію конкурентної боротьби з великими і середніми фірмами та 

на максимальне використання переваг малого бізнесу, особливо в 

плані гнучкості. Зокрема малі підприємства можуть використовувати: 

стратегію копіювання (випуск малим підприємством товару, який 

копіює відомий марочний продукт, з розкрученим брендом і який, 

внаслідок, продається по вищих цінах), стратегію оптимального 

розміру (випуск продукції малими партіями, виграючи у оперативності 

та гнучкості), стратегію участі у виробництві товару великої 

організації (кооперація з великим підприємством, використовуючи при 

цьому його переваги), стратегію використання переваг великої 

організації (франчайзинг).  

Стверджувати, що на практиці слід застосовувати один метод, 

єдиновірний для всіх, неможливо. У даній ситуації найкращим є 

індивідуальний підхід, із застосуванням різних правил і моделей. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ В НОВИХ УМОВАХ  

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

Астахова С.В., магістрант 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ярова В.В. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

 

Аграрні підприємства створюють 10% валового внутрішнього 

продукту України, це галузь, яка здатна генерувати прибуток. В цей же 

час, бюджетом на 2016 р. на їх розвиток заплановано лише 0,05% 

витрат. Закон України «Про внесення змін у Податковий кодекс 

України і деякі законодавчі акти України відносно забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (№3688) 

передбачає нововведення по податку на додану вартість (далі ПДВ) 

для АПК. 

Так, потрапляють під сплату ПДВ операції із зерновими 

культурами, які раніше від цього податку були звільнені. Мова йде про 

товарні позиції 1001-1008 (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, 

рис, сорго, гречка і просо), а також 1205 (насіння ріпаку) і 1206 

(насіння соняшнику). Сплачувати ПДВ будуть змушені всі продавці, 

неважливо, це виробник або посередник. Дія норми відстрочено до 

2018 року. Крім того, в якості послаблення, для трейдерів лише зняли 

обмеження на бюджетне відшкодування при експорті зерна. 

У 2016 р. спеціальний режим ПДВ для сільгоспвиробників ще 

діятиме, але із застереженнями. При операціях із зерновими та 

технічними культурами платник податку тепер буде 85% податку 

перераховувати в бюджет, і лише 15% ПДВ залишиться в його 

розпорядженні. Для компаній у сфері тваринництва співвідношення 

становить - 20% на користь бюджету і 80% - платнику податків. По 

іншим операціям сплата податку буде ділитися в пропорції 50% на 

50%. Якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності (як в 

сфері АПК, так і паралельно в інших галузях), то підсумкові суми, що 

підлягають розподілу, розраховуються виходячи з питомої ваги 

кожного виробничого напряму. 

Спеціальний режим оподаткування для аграріїв щорічно 

забезпечував підприємців додатковими фінансовими ресурсами, які 

акумулювалися на спеціальному рахунку і використовувалися для 

розвитку підприємств і сільського господарства в цілому. Тому існує 

об’єктивна необхідність повернення спеціального режиму 

оподаткування діяльності в сфері сільського господарства. 

 



 5 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Бабаев М., гр. ЭП-41 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Халина В.Ю. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Важной тенденцией развития отрасли строительства можно 

назвать рост на протяжении последних лет доли убыточных 

предприятий в общем количестве строительных организаций. 

Неблагоприятная для всех участников инвестиционного процесса 

современная экономическая ситуация негативно сказалась на 

финансовом состоянии предприятий и организаций строительной 

отрасли. Среднее значение доли убыточных предприятий в общем 

количестве строительных организаций за последние 6 лет составило 40 

%. Такая убыточность сегодня связана с высоким уровнем затрат на 

строительно-монтажные работы, низкой окупаемостью техники и 

инвестиционных проектов.  

Таким образом, основными причинами, которые негативно 

влияют на финансовые результаты деятельности строительных 

предприятий, следует считать: высокие инвестиционные риски, 

нестабильное финансовое состояние значительного количества 

предприятий и, как следствие, низкая привлекательность вложений в 

производственную сферу для инвесторов; кредитную политику, что 

породила отсутствие интереса и стимулов к вложению банковского 

капитала и капитала других финансовых структур в развитие 

производственного потенциала Украины. 

Обобщение информации относительно состояния строительной 

отрасли позволило выделить такие факторы макросреды структурных 

изменений: распад строительного комплекса; налоговая и 

амортизационная политика; кредитная политика; качество 

инвестиционного процесса и инвестиционный климат; формирование 

новых рыночных ниш. К факторам внутренней среды, которые 

объективно определяют целесообразность и необходимость 

структурных изменений на предприятиях строительной отрасли, 

отнесены: неудовлетворительное финансовое состояние значительного 

числа предприятий; конфликты корпоративных интересов; система 

планирования деятельности; использование устаревших технологий; 

отсутствие финансирования собственных технологий для освоения 

крупных проектов; устаревшая материально-техническая база, 

нехватка оборотных средств. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

У ВІТЧИЗНЯНІ БІЗНЕС-ПРАКТИКИ 

 

Баляба В.О., гр. ЕП-41  
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Розуміння соціальної відповідальності бізнесу як концепції, яка 

спонукає підприємства брати на себе зобов’язання з реалізації 

значущих внутрішніх і зовнішніх соціальних програм, результати яких 

сприяють його розвитку, підвищуючи стійкість у довгостроковій 

перспективі та поліпшуючи репутацію й імідж як соціально 

відповідального суб’єкта, а також сприяють розвитку суспільства в 

соціальній, економічній та екологічній сферах, дозволяє внести 

докорінні зміни в базис ведення бізнес-діяльності вітчизняних агентів 

економіки. Вважаємо, що головною причиною соціально-економічної 

кризи є порушення ієрархії відповідальності в Україні. В цій категорії 

слід відмітити обов’язкові (дотримання законодавства в сфері 

податків, праці, екології) та добровільні складові. Авторське бачення 

соціально відповідальних дій схиляється до більш широкого 

розуміння: ведення діяльності не лише за законом (обов’язковий 

рівень), а й понад встановлені норми, правила, закони. Необхідно 

вести пропаганду впровадження принципів соціальної 

відповідальності шляхом роз’яснень переваг, які вона забезпечує в 

аспекті стійкого розвитку.   

В епоху економіки знань перспективи впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності набувають особливої 

значущості, та криза останніх років негативно вливає, як на саму 

перспективу, так і на приєднання підприємств до глобального 

договору ООН. Очікування у стратегії підприємств, які покладають на  

корпоративну соціальну відповідальність наступні: поліпшення 

ставлення персоналу до підприємства – 75%; суспільна користь – 67%; 

покращення репутації (іміджу) підприємства – 53%; покращення 

економічних показників – 51% респондентів. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 

Бєлоконь О.Г., гр. Е-23 

Науковий керівник  канд. екон. наук, доц. Смольнякова Н.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Закордонний та вітчизняний ритейл для свого розвитку 

намагається використовувати найсучасніші технології та процеси. 

Найбільш вірогідними інноваційними змінами найближчим часом 

стануть: надання покупцям більшої кількості способів оплати покупок; 

підвищення ролі мобільних пристроїв у здійсненні інтернет-покупок 

звичайних магазинів; збільшення кількості рітейлерів, які сумісно 

аналізуватимуть дані традиційних та електронних торговельних 

майданчиків з метою отримання найбільш повної картини поведінки 

споживачів на ринку; подальше спрощення процесу покупки 

(здійснення замовлення; отримання пропозицій щодо знижок, акцій, 

купонів; оплата); використання стаціонарними магазинами мобільних 

пристроїв (mPOS-терміналів і планшетних ПК), що дозволяє 

підвищити якість обслуговування покупців та пришвидшити процес 

купівлі товару; впровадження замість традиційних програм лояльності 

нових, які базуються на мобільних технологіях, спрощують процес 

отримання бонусів і збагачують досвід взаємодії покупця з продавцем; 

подальший розвиток омніканальної схеми взаємодії обох сторін 

торговельного процесу, тобто поєднання систем традиційних та 

електронних магазинів для обслуговування покупців нового типу; 

активне впровадження «хмарних» технологій і рішень, які дозволяють 

спростити облік, аналіз та контроль різних аспектів бізнесу і зробити 

управління ним більш гнучким та ефективним; створення 

універсальної системи безпеки, яка охоплює різні канали збуту товару 

і здатна підвищити безпеку здійснення покупок клієнтами; зростання 

ролі соціальних мереж у здійсненні покупок (Instagram, Facebook, 

Twitter та Pinterest запровадили власні сервіси покупок), що гарантує 

інвестиційні вкладення рітейлерів в соціальні сервіси; створення 

рітейлерами спеціальних служб, які спрощують покупцям процеси 

пошуку та вибору, економлять їхній час пропонуючи найкращі товари 

та найвигідніший спосіб доставки товару; поширення використання 

технологій Інтернету речей для поліпшення враження клієнтів, 

отриманих від процесу покупки. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Білоус В.О., гр. ЕП-50  
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Смачило В.В. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

Авторське дослідження в сфері дефініції людини в процесі 

праці, дозволило встановити різницю між трьома соціально-

економічними категоріями: «людський потенціал», «трудовий 

потенціал», «кадровий потенціал» та зробити висновок про не 

ідентичність вказаних понять. Лише в процесі праці людський 

потенціал набуває властивостей трудового потенціалу та кадрового 

відносно його використання на підприємстві. При цьому, 

співвідношення кадрового та трудового потенціалу підприємств слід 

розглядати як ціле та часткове, а їх різниця кількісно може 

визначатися як резерв зростання кадрового потенціалу.  

З метою нарощення кадрового потенціалу підприємства 

доцільно проводити ряд заходів, які повинні носити систематичний та 

комплексний характер. Їх якість визначається ефективністю 

функціонування кадрової служби підприємства та стратегією його 

розвитку. Перелік та послідовність дій щодо виявлення та розвитку 

кадрового потенціалу представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Управління розвитком кадрового потенціалу 

 

З рис. 1 очевидно, що суб’єкт управління впливає на трудовий 

потенціал підприємства з метою підвищення його якісних 

характеристик та переведення до категорії кадрового потенціалу. 

Взаємодія із зовнішнім ринком праці дозволяє кількісно та якісно 

також впливати на кадровий та трудовий потенціали підприємства, 

тим самим забезпечуючи його розвиток. 

Об’єкт управління 

трудовий потенціал 

Об’єкт управління – 

кадровий потенціал 

Суб’єкт управління кадровим потенціалом 

Управлінська дія 

Зовнішній ринок праці 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Боровков О.В., гр. Е-23 

Науковий керівник  ст. викл. Волосов А.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Роздрібна торгівля, як і всі інші галузі економіки в світі, 

знаходиться під певним впливом державного втручання. Європейські 

країни починаючи з 70-х років ХХ-го сторіччя законодавчо 

обмежують, в першу чергу, намагання провідних рітейлерів досягти 

монопольного становища на споживчому ринку. Це стосується 

наступних аспектів функціонування роздрібної торгівлі: 

- часу роботи мережевих магазинів (супермаркети в більшості 

країн Західної Європи працюють у робочі дні з 8 до 20, в суботу з 9 до 

14 годин, а в неділю і свята – не працюють); 

- розміру торговельної площі (встановлюється максимальна 

площа магазину в міській зоні або максимально припустима 

концентрація для одного рітейлера – 20-35% роздрібного 

товарообороту району); 

- регулювання асортименту з боку місцевої влади (передбачає 

спеціальні вимоги до асортименту, які гарантують збут місцевим 

виробникам); 

- регулювання цін (в більшості країн ЄС мережам заборонено 

продавати основні продовольчі товари нижче собівартості); 

- взаємовідносин з постачальниками. Єдиної 

загальноєвропейської практики не має. Проте обмежуються 

відтермінування оплати за поставлений товар (30-60 днів). В більшості 

країн також обмежується система бонусів і маркетингових платежів; 

- реклами. Законодавчо прописана система ціноутворення, 

реклами й проведення акцій. Окремо регламентуються акції – знижки з 

реально діючої ціни не менше певного терміну часу (від декілька днів 

до декількох тижнів). 

Загалом європейський досвід за даною проблемою можна 

охарактеризувати як своєчасне, гнучке, досить жорстке, зрозуміле й 

прозоре регулювання діяльності торговельних мереж, яке сприяє: 

покращенню їх співпраці з постачальниками; збереженню конкуренції 

між мережами; збереженню дрібної немережної торгівлі; підтриманню 

та підвищенню рівня доходів місцевого населення, яке задіяне в 

торгівлі або місцевому виробництві; незначному зростанню цін на 

товари. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Брижань І.А., Жудова І.В., гр. ФК-14 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Алексєєва Т.І. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

В теперішній час економічне середовище в Україні є нестійке. 

Значно підвищився рівень невизначеності і ризики, що ускладнюють 

діяльність підприємств на внутрішньому ринку. Як відомо зі світової 

практики, до такого середовища адаптується підприємство, яке має 

чіткі орієнтири на майбутнє і направляє свої зусилля на пошук 

довгострокових конкурентних переваг. 

Вивченням конкурентоспроможності підприємства на ринку 

займалися такі закордонні та вітчизняні вчені, як Г. Ассель, І. Ансофф, 

Ф. Котлер, Г. Минцберг, М. Портер, Ф. Тейлор, А. Сміт, А. Файоль, Р. 

Фатхутдинов, А. Юданов та інші.  

Для підвищення конкурентоспроможності необхідно ефективно 

розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах 

конкурентного ринку.  

На нашу думку основними критеріями для оцінки та аналізу 

конкурентних переваг підприємства є: потенціал розвитку 

підприємства, забезпечення ресурсами, їх якість, наявність ділової 

репутації підприємства, наявність інновацій як у виробництві, так і в 

управлянні, ефективне донесення інформації до споживача, 

відповідність обраній конкурентній стратегії. 

Тому для підвищення конкурентоспроможності підприємства 

можна виділити наступні шляхи: 

 ґрунтовне вивчення потреб споживачів і аналіз конкурентів, 

ефективна рекламна політика;  

 розробка нової продукції (активізація інноваційної діяльності); 

 модернізація обладнання;  

 підвищення якості продукції;  

 автоматизація всіх виробничо-господарських процесів;  

 усебічне зниження витрат; 

Отже, для забезпечення стійкої конкурентної позиції на ринку, 

підприємству, в першу чергу, треба раціонально використовувати всі 

свої ресурси та можливості, а вдале управління конкурентною 

політикою дає можливість сформувати загальну стратегію та 

прорахувати перспективні напрями розвитку підприємства. 
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АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Бугаєнко О.В., гр. ЕП-12 

Науковий керівник – ст. викл. Роженко О.В. 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

 Невід’ємною частиною функціонування національної економіки 

будь-якої держави є мале підприємництво. Малі підприємства 

створюють гідне конкурентне середовище, тому їх діяльність дуже 

важлива для ринку загалом. Актуальним залишається аналіз діяльності 

підприємств України в ринкових відносинах. 

 По даним Держстату України загальний фінансовий результат 

(сальдо) у 2014 р. виступає як збиток -175262,4 млн. грн., темп зміни, в 

порівнянні з 2013 р. складає 699,4%, що на 150204,5 млн. грн. більше. 

Підприємства, які отримали збиток займають меншу частку, ніж 

підприємства, які отримують прибуток в загальній кількості малих 

підприємств. Але в той же час, менша кількість підприємств, які 

одержують збиток отримують більший фінансовий результат, ніж 

підприємства, які отримують прибуток. Графічна інтерпретація 

тенденцій змін фінансового результату до оподаткування та 

співвідношення прибутку і збитку малих підприємств у 2010-2014 рр. 

наведена на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Співвідношення прибутку і збитку малих підприємств 

  

Таким чином, теперішнє становище господарської діяльності 

малих підприємств потребує виявлення та глибокого вивчення 

проблем що існують. Для цього доречним було б заподіяти заходи 

щодо стратегічних та поточних змін розвитку даного сектору 

національної економіки на макро- та мікрорівнях, що призвели б до 

підвищення рентабельності малих підприємств. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

 

Виноградова А.С., Поволоцкий В.О., гр. ЭП-15 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Матвеев С.П. 

Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ 

 

В условия рыночной трансформации экономики Украины 

развитие предпринимательства, а именно малого бизнеса, должен 

стать одним из важнейших факторов социально-экономического роста. 

Осознавая новаторскую роль предпринимательства, государство 

должно предоставлять ему всесторонней поддержки. 

В Украине приняты и действуют ряд нормативных актов, 

которые заложили фундамент для формирования и развития 

предпринимательства. Согласно с этим, государственная поддержка 

предпринимательства направлена на создание благоприятных условий 

для его развития. 

Благодаря принятым нормативным актам, государственной 

поддержки развития предпринимательской деятельности в Украине 

состоянием на 2015 год действовало 324 тыс. малых предприятий это 

на 50 тыс. меньше чем в 2014 году. Как показывает анализ, уровень 

развития предпринимательства, особенно малого бизнеса, и его 

государственной поддержки ещё не есть достаточной для дальнейшего 

развития отечественной экономики и не отвечают её возможностям. 

В Украине на начало 2015 года такой показатель, как количество 

субъектов предпринимательской деятельности на тысячу человек был 

в 10 раз меньше, чем в развитых европейских странах. А вклад малых 

предприятий в валовый внутренний продукт составлял 10%, это в 3 – 4 

раза меньше, чем в большинстве европейских стран. 

Особенно негативным явлением стало то, что значительная 

часть зарегистрированных малых предприятий не действует, а 

большая часть действующих предприятий занимается такими быстро 

прибыльными видами хозяйственной деятельности, как торговля и 

посреднические услуги. Это объясняется тем, что субъекты малого 

предпринимательства развиваются в условиях неблагоприятного 

инвестиционного климата, что делает невыгодным долгосрочные 

производственные вложения. 

Анализ предпринимательской деятельности в Украине 

показывает, что сектор малого и среднего бизнеса нуждается в 

эффективной финансовой поддержки как на общегосударственном, так 

и региональном уровнях. 
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СУЧАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ 

СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Горун Д.Г., гр. ТТ-22 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мартин О.М.  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Сучасна концепція соціально-економічного розвитку як в 

Україні, так і у світі передбачає формування  нової креативної 

економіки (creative economy), яка поєднує інноваційні процеси та 

креативність, остання передбачає, що центральне місце в сучасній 

науці, інноваційній політиці, технічному прогресі займає культура. 

Взаємодія і взаємозалежність інноваційних змін, економічного 

розвитку, культури і творчості сприяє особистому і професійному 

розвитку людей, соціальній взаємодії. Креативна економіка сприяє 

створенню творчого середовища у суспільстві, а відповідно і на 

підприємстві, забезпечує розвиток інноваційного і інтелектуального 

потенціалу підприємства, підвищує його конкурентоздатність на 

ринку, тобто креативна модель економічного розвитку підприємства 

спрямована на вирішення економічних, соціальних та культурних 

проблем, на формування творчого середовища, розвиток нових 

інноваційних технологій та формування інтелектуальної власності, 

створення нових товарів і послуг.       

Творчий потенціал менеджерів на підприємстві фактично 

сьогодні є необмеженим джерелом економічного розвитку. 

Креативність управлінців, яка проявляється у генеруванні нових ідей, 

які можна реалізувати і комерціалізувати, фактично забезпечує 

успішне поточне виробництво, а також стратегічний розвиток, 

причому розширення виробництва можливе без залучення додаткових 

обсягів як капіталу, так і праці. Відповідно, ті підприємства, які мають 

високий інтелектуально-креативний потенціал не тільки менеджерів, 

але і працівників у цілому, будуть конкурентоздатними на ринку і 

будуть розвиватися високими темпами. 

Чинниками, які визначають особливості та рівень креативності 

розвитку підприємства, на наш погляд, є: 

– здатність керівництва підприємства швидко адаптуватися до 

нових ринкових умов та генерувати нові ідеї; 

– рівень творчого потенціалу та культури працівників; 

– забезпечення захисту інтелектуальної власності; 

– рівень розвитку ринку освітніх послуг та ринку інновацій у 

державі.  
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РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

Грабовенська С.П., аспірант 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гукалюк А.Ф. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Конкурентоспроможність є категорією динамічною, причому ця 

динаміка обумовлена, перш за все, зовнішніми факторами, значна 

частина яких може визнаватися як керовані параметри. І якщо раніше 

конкурентоспроможність території в значною мірою залежала від 

наявності в ній трьох основних факторів виробництва - 1) природних 

ресурсів; 2) трудових ресурсів, 3) капіталу, то з розвитком 

виробництва і технічним прогресом конкурентоспроможність стали 

визначати фактори вищого рівня, насамперед, інфраструктура, 

науковий потенціал і рівень освіти населення. Проектування і 

функціонування ефективної системи забезпечення 

конкурентоспроможності об'єкта вимагає оптимального поєднання 

економічних, технологічних і правових передумов. Недооцінка цих 

факторів стримує розвиток конкуренції, що веде до застою в 

економіці, зниження її ефективності, зниження життєвого рівня 

населення країни .  

На рівні країни пропонуємо використовувати такі принципи 

оцінки конкурентоспроможності туристичних послуг та продуктів :  

1. Застосування переважно кількісних методів оцінки, 

використання статистичних даних країни і міжнародних організацій; 

2. Включення в оцінку конкурентоспроможності туристичних 

послуг показників, що відображають природні конкурентні переваги, 

які не повинні залежати від розміру країни і чисельності її населення;  

3. Структура формули оцінки конкурентоспроможності країни 

повинна бути ідентична структурам формул оцінки туристичних 

послуг та організації з визначенням вагомості приватних показників 

конкурентоспроможності; 

4. Застосування при оцінці показників комплексного підходу 

(оцінка конкурентоспроможності з урахуванням політичного, 

соціального, духовного, екологічного, технічного, економічного 

розвитку країни). Застосування показників в динаміці, минуле, 

сьогодення і майбутнє країни;  

5. Оцінка конкурентоспроможності країни повинна проводитися 

періодично (щорічно) за результатами якої повинні бути встановлені 

щорічні міжнародні відзнаки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО 

ЕЛЕКТРИЧНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Губарєва А.М., гр. Е-25пр 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кушнір Т.Б. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток міського електричного пасажирського транспорту 

важливий з точки зору забезпечення життєдіяльності населення міст, 

де він функціонує. На сьогодні галузь переживає кризові часи, що 

виражається у невідповідності його високої екологічної, соціальної та 

економічної значущості фактично низькому рівню технічного та 

економічного розвитку. Результати дослідження проблем у роботі 

міського електротранспорту довели тенденції зменшення обсягу 

перевезень пасажирів і погіршення якості та безпеки їх транспортного 

обслуговування, що спричинено значним фізичним зносом рухомого 

складу, не повним відшкодуванням вартості транспортних послуг для 

льотних категорій пасажирів державою. 

Вирішуючи окреслені проблеми та розглядаючи можливі 

напрямки стратегічного розвитку, науковці, які займаються розвитком 

галузі, одностайно схиляються до думки, що держава має допомагати, 

субсидувати підприємства МЕТ. Це зрозуміло не тільки науковцям, а і 

власно державним та місцевим органам регулювання галузі.  

Для стабілізації роботи МЕТ необхідно реалізувати комплекс 

заходів, який створить умови для їх беззбиткової діяльності, залучення 

додаткових інвестицій. Саме інвестиційна активність може дозволити 

підприємствам і поліпшити якість рухомого парку, і субсидувати 

пільгові верстви населення, і вивести підприємства на рентабельний 

рівень функціонування. 

З цією метою науковці пропонують низку термінових та 

необхідних до запровадження заходів, як то: адресне субсидіювання 

пасажирів; автоматизовану системи контролю проїзду та 

диспетчеризації; формування економічно обґрунтованих тарифів на 

послуги; реорганізацію підприємств з комунальної форми власності у 

відкриті акціонерні товариства; розширення мережі; підвищення якості 

наданих послуг, що сприятиме беззбитковій роботі МЕТ.  

Тільки комплексний підхід до вирішення сукупності проблем на 

основі кардинальних рішень спроможний реально виправити ситуацію, 

сприяти поліпшенню становища та роботи підприємств МЕТ України, 

а відповідно і рівню задоволення потреб населення в отриманні 

транспортної послуги. 
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СУЧАСНІ ФОРМАТИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  

ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

 
Даниленко О.А., гр. Е-31с  

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Дядюк М.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сучасні тенденції розвитку міжнародного ресторанного бізнесу 

вказують на те, що конкурентоспроможність підприємств 

ресторанного господарства значною мірою пов’язана із підвищенням 

їхньої здатності до гнучкого пристосування до попиту та можливостей 

впливати на споживачів. Особливо актуальними в даний час є 

підприємства ресторанного господарства в форматі «міське кафе».  

Такий заклад повинний відображувати певні особливості міста 

та орієнтуватися на середньостатистичного міського жителя. Це дає 

можливість добитися масовості відвідувань шляхом наступних 

заходів: кухня – змішана і різноманітна (європейська, 

інтернаціональна). Вона повинна бути смачною, відносно швидкою, 

має регулярно оновлюватися, мати різні спеціальні пропозиції і 

сезонні меню; ціни – доступні, повинні резонувати із середнім рівнем 

доходу; інтер'єр – сучасний, з достатньою кількістю вільного простору, 

не обов'язково кібернетичний, але і не пенсійний, піонерський або 

сільський; місце розташування – на перетині універсальних, усталених 

в робочі години закладу потоків людей високої щільності. Кращим 

місцем розташування є центр міста, але це не є обов’язковою умовою. 

Прикладами успішних рішень «міського кафе» є: кафе, що 

відбиває специфіку певної історичної події або історичного місця з 

власним кондитерським цехом і великим вуличним баром в літній 

період; кафе з оригінальною кухнею і бізнес-аудиторією; цілодобовий 

гастрономічний та спортивний паб зі стейк- і гріль- меню, з кращими 

бізнес-ланчами, прямими трансляціями популярних матчів із 

залученням професійних коментаторів, зображенням з ефектом 3D; 

тусовочне кафе з великою коктейльною картою та цілодобовими 

сетами ді-джеїв; затишний італійський сімейний ресторан, який 

практикує бездоганний стиль «аль денте» в своєму меню; кафе з 

відмінною репутацією дуже гарної кухні, яке використовує технологію 

відкритого вогню, що має всесезонну веранду; цілодобовий ресторан з 

резервуванням столиків, недорогою кухнею, недільними сімейними 

бранчами і дитячими виставами. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  

ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 

Дорошенко А.О., гр. МОз – 15(с) 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткаченко О.П. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У сучасних умовах підвищується цінність людських ресурсів у 

забезпеченні ефективного функціонування організації. На 

сьогоднішній день багато українських компаній практично не 

приділяють уваги своїм співробітникам і не намагаються їх утримати, 

а існуючи системи управління персоналом, які використовуються, не 

відповідають сучасним вимогам. Серед основних причин, що 

зумовлюють трансформаційні процеси у системі управління 

персоналом практичні фахівці з управління персоналом 

виокремлюють:  

 підвищення ролі кожного співробітника, що вимагає 

перегляду існуючої системи винагородження із зміщенням акценту на 

оцінку індивідуальної ефективності і результативності кожного 

співробітника; 

 утримання ключових співробітників та заповнення 

внутрішніми кандидати ключових управлінських посад – вимагає 

розробки і впровадження інструментів оцінки потенціалу 

співробітників та ступеня їх готовності до 

вертикальної/горизонтальної ротації; 

 невідповідність існуючих систем навчання та розвитку 

потребам сучасних бізнес-напрямків організації – вимагає її 

перебудови на основі моделі компетенцій; 

 побудова нової стратегії роботи з персоналом і 

впровадження прогресивних методик – вимагає оновлення системи 

оцінки і контролю діяльності персоналу; 

 зміна стратегії розвитку організації – вимагає розробку 

нових мотиваційних програм. 

З метою усунення виявлених розривів і досягнення позитивних 

результатів в управлінні персоналом необхідно створення системи 

управління ефективністю діяльності співробітників яка містить 

наступні етапи: 

1. Розробка концепції. Розробка комплексного підходу до 

річної оцінки персоналу з урахуванням компетенцій. 

2. Впровадження. Навчання процесам управління діяльністю 

персоналу. Комунікації. 

3. Річна оцінка. Форуми з оцінки кадрового потенціалу. 

Відгуки учасників. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дубок А.Ю., гр. 17 

Науковий керівник  канд. екон. наук, доц. Нагорнюк О.В. 

Київський національний торговельно-економічний університет  

 

В загальному вигляді покращення фінансового стану 

підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення 

вихідних грошових потоків. Підвищення обсягів вхідних грошових 

потоків можливе шляхом збільшення виручки від реалізації, продажу 

частини основних засобів, рефінансування дебіторської 

заборгованості. Скорочення вихідних грошових потоків можливе за 

рахунок: зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції, 

зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку.  

Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення 

виручки від реалізації. В свою чергу, розмір виручки від реалізації 

залежить від обсягів реалізації продукції та ціни одиниці продукції, що 

реалізується. Для збільшення обсягів реалізації продукції необхідно 

вдосконалити політику збуту підприємства.  

Доцільно звернути увагу на мобілізацію внутрішніх резервів 

підприємства, що передбачає проведення реструктуризації активів 

підприємства; сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та 

складу активів балансу; перетворення в грошову форму наявних 

матеріальних та фінансових активів підприємства.  

 Одним з основних напрямів пошуку резервів є зменшення 

вихідних грошових потоків через зниження собівартості продукції та 

витрат, джерелом покриття яких є прибуток. Зниження собівартості 

продукції досягається шляхом впровадження нових технологій, 

раціональнішого використання усіх наявних ресурсів, зменшення 

питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції тощо.  

Отже, фінансовий стан підприємства – важлива характеристика 

діяльності кожного підприємства, яка залежить від результатів його 

виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. 

Покращення фінансового стану підприємства можливе шляхом 

підвищення результативності розміщення та використання ресурсів 

підприємства, що  призводить до розвитку підприємства на основі 

зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності та 

кредитоспроможності. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ  

ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ УКРАЇНИ 

 

Євченко О.Ю., гр. Ез-31 

Науковий керівник  канд. екон. наук, доц. Смольнякова Н.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Кризові явища в економіці негативно впливають на різні 

сторони суспільно-економічного життя країни: зростають безробіття й 

інфляція, зменшуються реальні доходи населення, звужуються 

можливості отримання споживчих кредитів, падає купівельна 

спроможність, посилюється соціальна напруга. Результатом вказаних 

впливів стають: зменшення активності покупців на споживчому ринку, 

економія споживчих витрат, відмова від деяких товарів (послуг), 

переключення попиту, структурні зміни на всіх без винятку сегментах 

споживчого ринку. Не є винятком в цьому сенсі й ринок побутової 

техніки та електроніки України.  

Впродовж 2013-2015 рр. в країні спостерігалось абсолютне 

зменшення кількості придбаної побутової техніки з 51 до 29 млн. 

одиниць, тобто на 43,1%. У вартісному вимірі обсяг ринку побутової 

техніки за цей період збільшився на з 44 до 45 млрд. грн. (2,3%). Це 

пояснюється суцільним зростанням цін. Так, наприклад, на 

холодильники ціна у 2015 р. зросла у 2,0-2,6 рази, а сегмент 

найдешевшої пропозиції від донецької компанії Nord фактично зник. 

Підвищення цін змінює поведінку покупців, що призводить до 

структурних зрушень на цьому ринку. Найбільшого падіння за 

кількістю проданого товару зазнав сегмент великої побутової техніки – 

на 1,2 млн. од. або на 41,4%. Вітчизняні споживачі стали менше 

купувати не тільки холодильників, але й інших видів побутової 

техніки: телевізорів, пральних машин, кухонних плит, комп’ютерів, 

ноутбуків, планшетів.  

Однією з важливих тенденцій минулого року стало збільшення 

звернень громадян до сервісних центрів з обслуговування крупної 

побутової техніки, тобто замість заміни на нові сучасні моделі, як було 

до 2015 р., зростає кількість її ремонтів. Також останнім часом 

спостерігається відсутність попиту на пароварки, фритюрниці, 

хлібопічки. Населення більше купує недорогої дрібної техніки: 

чайники, фени. Після піку продажів мультиварок у 2014 р., їх 

реалізація наступного року знизилась вдвічі у натуральному обсязі і на 

чверть у вартісному. Перспективи зростання даного ринку залежать 

від покращення загальної економічної ситуації в країні. 
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РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 

 

Заярний О.А., гр. Е-22 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Бугріменко Р.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Одним із найбільш помітних явищ в економіці України 

останніми роками стало масове створення акціонерних товариств. Так, 

зокрема, переважна частина комерційних банків України має саме таку 

організаційно-правову форму. До того ж у ході приватизації середні та 

великі підприємства перетворюються в акціонерні товариства з 

подальшим продажем акцій фізичним і юридичним особам. 

Як свідчить світовий та певною мірою і вітчизняний досвід, 

корпорації домінують серед усіх інших організаційно-правових типів 

підприємств. Так, наприклад, частка продукції корпорацій у валовому 

внутрішньому продукті США становить приблизно 90%. 

У Україні на початок 1998 року акціонерні підприємства 

виробляли 56% загального обсягу промислової продукції. При 

порівнянні треба враховувати перехідний стан української економіки, 

а також ті, що питома вага акціонерних товариств у національному 

продукті України постійно підвищується, а тому є всі підстави 

вважати, що й в Україні в найближчому майбутньому остаточно 

визначиться вирішальний вплив результатів діяльності акціонерних 

товариств на стан та динаміку національної економіки. 

У Україні держава залишила за собою пакети акцій певної 

частини приватизованих підприємств. Як правило в акціонерних 

товариствах, у яких держава зацікавлена, вона залишила у своїй 

власності пакети акцій у розмірі 26% статутного фонду. Володіння 

такими пакетами дає можливість блокувати небажані зміни в статуті 

акціонерного товариства, проведення його реорганізації. Тобто в 

держави залишилися певні важелі реального впливу на діяльність 

акціонерного товариства. 

Але враховуючи економічну реальність слід констатувати, що 

держава в Україні е поки ще не пасивним акціонером. До цього часу не 

створено механізму ефективного управління державними частками 

корпоративної власності. 

Держава має чітко визначити, хто та на яких умовах буде 

управляти державними пакетами акцій. Без досягнення якісно нового 

рівня корпоративного управління неможливо розраховувати на 

досягнення істотних результатів ринкових перетворень, подальший 

прогрес української економіки. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ  

«ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ» 

 

Ігнатов В.Ю., гр. ЕП-41 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Халіна В.Ю. 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

В сучасній економічній науці існує безліч підходів до 

визначення категорії «інвестиційна привабливість». За довгий час 

накопичений великий арсенал різноманітних поглядів на сутність 

даного поняття. В таблиці 1 представлені основні з них. 
 

Таблиця 1 – Визначення категорії «інвестиційна привабливість» 

Автор Визначення 

Стеченко Д.  Надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі 

економічних результатів діяльності виробництва, у яке 

здійснюються інвестиції.  

Петкова Л. Сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють 

або перешкоджають процесу інвестування національної 

економіки на макро-, мезо- і макрорівнях 

Асаул А. Становище регіону в той чи інший момент часу, тенденції 

його розвитку, що відображаються в інвестиційній 

активності  

Семина Л. 

 

Система або поєднання різних об’єктивних ознак, засобів, 

можливостей, що обумовлюють у сукупності потенційний 

платоспроможний попит на інвестиції в даній країні, 

регіоні, галузі. 

 

Економічна категорія «інвестиційна привабливість» тісно 

пов’язана з поняттями «інвестиційний потенціал» та «інвестиційний 

ризик». Інвестиційний потенціал зменшений на величину 

інвестиційного ризику дає величину інвестиційної привабливості. 

Мінімізація ризиків дає можливість більш повної реалізації 

інвестиційного потенціалу.  

Вивчення попереднього досвіду щодо трактування сутності 

поняття «інвестиційна привабливість» надало можливість авторам 

даного дослідження презентувати власне бачення його семантики. 

Отже, інвестиційна привабливість – це здатність суб’єкта 

господарювання залучати фінансові ресурси через відповідність 

певним вимогам потенційних інвесторів та шляхом задоволення 

критерію раціонального співвідношення «прибутковість-ризиковість». 
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МОНІТОРИНГ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО 

БУДІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Кемечеджеєва М.В., аспірант 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Момот Т.В. 

Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Аналіз основних тенденцій розвитку підприємств будівельної 

галузі в Україні вказує на відсутність достатнього фінансування 

будівельної галузі, що приводить до консервації великої кількості 

незавершених об’єктів, зростання незавершеного будівельного 

виробництва. За цих умов виникає потреба в забезпеченні ефективного 

управління та контролю за будівельним процесом, що може бути 

забезпечено за рахунок моніторингу діяльності будівельних 

підприємств.  

Під моніторингом слід розуміти систему заходів, які спрямовані 

на контроль ефективного цільового використання інвестиційних 

коштів, виявлення реального стану виконання будівельного проекту, 

визначення потенційних ризиків, пов’язаних із будівництвом.  

Фінансово-технічний моніторинг будівництва доцільно 

проводити відповідно до основних стадій будівельного процесу за 

наступними етапами: 1) Моніторинг підготовчої стадії будівництва;  

2) Моніторинг початкової стадії будівництва; 3) Моніторинг основної 

стадії будівництва; 4) Моніторинг завершальної стадії будівництва.  

В процесі моніторингу необхідним є визначення параметрів 

оцінки ефективності та надійності будівництва (показники поточної 

результативності і стратегічні показники та інтегральний показник 

оцінки надійності будівельного підприємства).  

Основним завданням моніторингу діяльності будівельних 

підприємств є своєчасне виявлення можливостей настання різного 

роду ризиків для забезпечення можливості оперативно реагувати на 

них та сприяти виконанню стратегічних завдань будівельного 

підприємства. 

Зважаючи на особливості діяльності підприємств будівельної 

галузі, основними завданнями моніторингу об’єктів незавершеного 

будівництва є: по-перше, не допустити перевищення фактичної 

собівартості будівництва над кошторисною на кожному з етапів 

будівництва, і як наслідок, скоригувати ціну продажу відповідно до 

фактичних даних та планової рентабельності діяльності; по-друге – 

визначити оптимальну кількість та вартість об’єктів незавершеного 

будівництва для забезпечення ефективної роботи підприємства. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
  

Киреєв І.В., гр. АМ-1 

Науковий керівник – д-р фарм. наук, проф. Сагайдак-Нікітюк Р.В. 

Національний фармацевтичний університет 

 

В Україні сьогодні спостерігається насичення ринку імпортними 

товарами. Вітчизняні виробники виявилися не в змозі успішно 

конкурувати з іноземними внаслідок різноманітних зовнішніх і 

внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносяться загальний 

нестабільний економічний стан, фінансова нестабільність, високі податки, 

високі тарифи на транспортні послуги, електроенергію й сировину. 

Внутрішні фактори обумовлені застарілою технологією виробництва й 

неефективною системою управління підприємством, а в першу чергу, 

неефективним управлінням персоналом підприємства. Таким чином, 

необхідна реорганізація системи управління персоналом підприємства. 

Управлінська праця у порівнянні з працею робітників має свої 

суттєві особливості. Насамперед це переважно розумова праця. 

Закономірності управління становлять центральну ланку вітчизняної теорії 

управління. Пізнання закономірностей управління на основі теоретичного 

аналізу й практичного досвіду дозволяє: об'єктивно оцінювати її стан; 

повною мірою врахувати фактор часу при вдосконалюванні управління й 

рівень розвитку управляючої системи; належною мірою врахувати 

суб'єктивні фактори управління, відмежувати їх від об'єктивних факторів і 

встановити найбільш раціональне співвідношення науки й мистецтва 

управління. Усі цілі і завдання системи управління персоналом в організації 

досягаються шляхом реалізації визначених принципів та методів 

проектування системи управління персоналом. 

Проектування системи управління персоналом в організації 

передбачає таку послідовність використання методів проектування:              

1. Методи планування ресурсів організації. 2. Методи набору персоналу.           

3. Методи відбору персоналу. 4. Методи визначення заробітної плати і пільг 

співробітників організації. 5. Профорієнтація й адаптація. 6. Навчання.         

7. Методи оцінки трудової діяльності персоналу. 8. Підвищення, зниження, 

переміщення, звільнення. 9. Підготовка керівних кадрів, управління 

просуванням по службі. 

Таким чином, використання сучасних досягнень науки і техніки, 

застосування автоматизованих інформаційних систем у процесі 

управління персоналом, дозволить поліпшити не тільки якість управління, 

але й підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Кириченко А.В., гр. ТР-12-1 

Науковий керівник – ст. викл. СкоробогатоваТ.І. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Інвестування галузі туризму передбачає сукупність умов, 

ресурсів і заходів, необхідних для здійснення інвестиційного процесу. 

Оцінка інвестиційного забезпечення за джерелами інвестування 

характеризується інвестиційним забезпеченням, а також  розвитком 

туристичної галузі  до якої слід відносити: вкладення в туристичні 

підприємства іноземного та вітчизняного капіталу; кредитні фінансові 

ресурси; внутрішні інвестиційні джерела підприємств; заощадження 

населення. 

Метою реалізації такої програми має бути створення умов для 

припливу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у туристичну сферу. Для 

формування сприятливого інвестиційного клімату важливе значення 

має нормативно – законодавча база, яка і дає поштовх до розвитку і 

оцінки інвестиційної привабливості туристичної галузі. 

Одним із важливих чинників привабливості інвестицій в 

діяльність туристичної галузі є розроблення чіткої стратегії 

конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі, але ситуація 

ускладнюється низьким іміджем України на світовому інвестиційному 

ринку. У всіх рейтингах вона посідає останні місця за привабливістю 

інвестиційного клімату і перші – за ризиками інвестування. 

Шляхи покращення інвестиційної привабливості туристичної 

сфери можуть здійснюватись швидшими темпами завдяки: 

мультиплікативному ефекту; використанні нової техніки і технологій у 

наданні традиційних послуг; впровадження нових послуг з новими 

властивостями; зміни в організації виробництва і споживання 

туристичних ресурсів; виявлення і використання нових ринків збуту 

туристичних послуг і товарів. 

Стрімке зростання рівня якості туристичних послуг до 

європейських стандартів, удосконалення туристичної інфраструктури, 

значно прискорило б розвиток вітчизняного туризму та привабило б 

більше туристів, саме це б і сприяло збільшенню інвестиційного 

потоку в економіку країни.  
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ПОНЯТТЯ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кірпільова В.В., гр. Е-24 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Смірнова П.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого 

підприємства в умовах ринкової економіки є отримання відповідного 

доходу. Дохід є узагальнюючим показником роботи підприємства, що 

виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної 

діяльності. Від отримання доходу в кінцевому підсумку залежить 

можливість функціонування підприємства, його 

конкурентоспроможність та фінансовий стан. Актуальність цієї теми 

полягає у необхідності опанування підприємцями ефективних методів 

управління та використання доходів, виявлення потенційних резервів 

його зростання. 

Фінансові результати відображають мету підприємницької 

діяльності; її дохідність і є вирішальним для підприємства. Тому доход 

– як показник фінансових результатів – це виручка від 

підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і 

прирівняних до них витрат. 

Доходи від основної (операційної) діяльності – це виручка від 

реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), яка розраховується на 

основі обсягу реалізованої продукції, виходячи з діючих цін (без ПДВ, 

акцизів, торгівельних та збутових знижок). ПДВ, акцизний збір, мито 

та інші податки включаються до ціни, але вони перераховуються до 

бюджету і не належать підприємству 

До інших фінансових доходів підприємства належать доходи, 

отримані ним у формі дивідендів, відсотків та інших доходів від 

фінансових інвестицій,  доходи від реалізації фінансових інвестицій, 

необоротних активів і майнових комплексів, від не операційних 

курсових різниць. 

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він 

характеризує загальну суму коштів, яка надходить підприємству за 

певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на 

споживання та інвестування. 

Отже доход це гроші, що продавець сподівається одержати за 

продану одиницю виготовленої продукції. Виручка від продажу є 

основним джерелом надходження доходів підприємств. Доходи є 

узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає 

результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. 
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АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ковалевська Н.В., гр. МО-42 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц.  

Воронько-Невіднича Т.В 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Для всебічної оцінки ефективності виробництва і поглибленого 

її аналізу необхідно широко використовувати традиційні показники 

рентабельності. В них акумулюється вплив усіх факторів – природних, 

економічних і організаційно-господарських. Рентабельне ведення 

виробництва означає, що підприємство за рахунок грошової виручки 

від реалізації продукції повністю відшкодовує витрати на її 

виробництво і одержує прибуток, як головне джерело розширеного 

відтворення. Цей показник характеризує економічну ефективність 

поточних витрат, ступінь їх окупності. Різні варіанти рішень, що 

приймаються при визначенні прибутку, поточних витрат, авансованої 

вартості, для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність 

значної кількості показників рентабельності. Показники 

рентабельності є відносними характеристиками фінансових 

результатів і ефективності діяльності підприємства.  

Охарактеризуємо динаміку показників рентабельності основних 

видів сільськогосподарської продукції у товаристві з обмеженою 

відповідальністю «РОСТ АГРО» Глобинського району за допомогою 

табл.  1.1. 

 

Таблиця 1 – Динаміка показників  

рентабельності сільськогосподарської продукції  

у ТОВ «РОСТ АГРО», 2013-2015 рр. 

Показники 
Роки 2015 р. до 

2013 р. (+;-) 2013 2015 

Зернові та зернобобові культури 198,5 260,9 +62,4 

Соя 227,0 117,6 -109,4 

Соняшник 129,4 159,6 +30,2 

 

Аналіз даних табл. 1 показує, що рентабельність 

сільськогосподарської продукції у 2015 р. значно збільшилася, ніж у 

2013 р., а саме: зернові та зернобобові культури зросли на 62,4 %, 

соняшник – 30,2 %, що пов’язано із зниженням собівартості продукції 

та збільшенням обсягів вирощування культур; в свою чергу, 

рентабельність сої зменшилася на 109,4 %. 
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РОЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  

У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ковтун Н.В., магістрант 
Науковий керівник − канд. екон. наук, доц. Ярова В.В. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

 

Недооцінка, ігнорування показником продуктивності праці 

стали однією з причин ускладнення становища вітчизняного АПК, 

негативних результатів соціально-економічних перетворень на селі. 

Для визначення ролі і місця продуктивності праці у підвищенні 

ефективності аграрних підприємств ми використали метод 

регресійного аналізу і включили до множинної моделі чистого доходу 

від реалізації продукції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь такі фактори: виробництво валової продукції одним працівником 

(продуктивність праці), вартість валової продукції на 100 га угідь, 

частка працівників галузі тваринництва. В результаті встановлено: 

1. Модель ефективності сільськогосподарського виробництва, 

синтезована за рівнянням прямої лінії, є адекватною за критеріями 

сукупного коефіцієнту кореляції ( 501.0R ), сукупного коефіцієнта 

детермінації ( 251.0
2
R ) і критерієм Фішера ( 1705.14F ); 

2. На долю досліджуваних чинників припадає 25,1% загальної 

варіації виручки від реалізації продукції (результативної ознаки);  

3. Саме показник продуктивності праці посів перше місце у 

рангу трьох факторів виробництва, оскільки він зумовив 16,2% зміни 

ефективності сільськогосподарського виробництва (на другому місці 

структура зайнятості працівників – 8,1%); 

4. Проблемою є від’ємне значення коефіцієнта регресії 

0898,11 а , яке свідчить, що у комбінації з іншими чинниками 

виробництва, включеними у модель) в результаті зростання 

продуктивності праці розмір чистого доходу зменшується на 108,98 

грн. Причиною цього є різниця у ступенях варіації кожного з 

досліджуваних факторів. 

5. Побудова парної кореляційної моделі залежності 

ефективності сільськогосподарського виробництва від валової 

продукції у розрахунку на одного працівника показало, що при 

зростанні продуктивності праці на одиницю виручка від реалізації 

продукції на 100 га угіль зростає на 159,6 грн.  

Отже, зростання продуктивності праці має бути умовою 

ефективного розвитку аграрних підприємств, досягнення оптимальної 

кількості виробництва і реалізації продукції, економії робочого часу. 
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ДЕЯКІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО РИТЕЙЛУ 

 

Козиряцька А.О., гр. МОз – 15(с) 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткаченко О.П. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В сучасних ринкових умовах, що характеризуються 

уповільненням росту споживчого попиту; загостренням конкуренції; 

уповільненням росту товарообороту, торговельних площ і кількості 

магазинів; збільшенням вартості обслуговування боргових зобов'язань; 

множинними угодами по злиттях і поглинанням та зростаючими 

вимогами споживачів існуючі в компаніях ритейлу методи 

менеджменту стають неактуальними. 

З метою протидії цим факторам і збереження конкурентних 

переваг сучасний ритейл змушений забезпечувати високу швидкість 

реакції на запити споживачів і зміну зовнішнього середовища. Одним 

із засобів підвищення ефективності менеджменту компанії є процесне 

управління, яке в сукупності з безперервним удосконаленням 

внутрішніх бізнес-процесів, оптимізацією видатків і впровадженням 

сучасних інформаційних технологій може вивести її на новий рівень.  

Основними передумовами, пов'язаними з використанням 

процесного управління в компаніях ритейлу є те, що:  

- більшість компаній ритейлу ведуть масштабний опис бізнес-

процесів, при цьому основна форма опису – графічна;  

- найпоширеніші сучасні інструменти опису бізнес-процесів – 

ARIS Platform і MS Visio;  

- основні завдання, для вирішення яких використовуються 

створені моделі бізнес-процесів – впровадження інформаційних 

систем, удосконалення і регламентація діяльності;  

- більшість компаній перебувають на першому-другому рівні 

зрілості процесного управління за шкалою Gartner;  

- найбільш критичні для компаній ритейлу бізнес-процеси з 

погляду їх удосконалення – управління товарним потоком і управління 

асортиментом; 

- тренд розвитку процесного управління в наступному році – 

контролінг бізнес-процесів і впровадження процесного управління на 

рівні всієї компанії. 

В цілому можна зробити висновок, що компанії-лідери 

сучасного ритейлу нарощують свої конкурентні переваги, переходячи 

на управління бізнесами-процесами. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Колачук М.М., гр. ТТ-22 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мартин О.М.  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Транспортна галузь є важливою складовою національної 

економіки, ефективне функціонування підприємств якої, з одного 

боку, залежить від функціонування економіки країни в цілому, а з 

іншого – впливає на рівень її розвитку, обсяг ВВП та 

конкурентоспроможність. Транспортне підприємство – це важлива 

частина транспортно-логістичної системи, мета функціонування якого 

полягає в організації перевезень пасажирів і вантажів з одного місця в 

інше за оптимальним маршрутом.  

Ефективність функціонування транспортних підприємств і 

галузі в цілому протягом останніх років знизилась. У 2014 році 

порівняно з 2012 роком обсяг перевезених вантажів в цілому 

скоротився з 1801 до 1643 млн. тонн, тобто на 8,8%, в тому числі 

залізничним транспортом – на 10,4%, автомобільним – на 6,8%, 

трубопровідним – на 21,2%. За цей період кількість обсяг перевезення 

пасажирів скоротився з 6455 до 5902 млн., тобто на 8,6%, в тому числі 

залізничним транспортом – на 4,4%, автомобільним – на 12,2%. Така 

статистика відображає як економічні проблеми підприємств галузі, так 

і кризові явища в національній економіці. 

Позитивні зміни в економіці вимагають адекватного розвитку 

транспортної системи. Стратегічними пріоритетами розвитку 

транспортних підприємств та реформування транспортної галузі в 

Україні, на наш погляд, є: 

– розвиток транспортної інфраструктури, враховуючи при 

цьому потреби національної економіки і суспільства в цілому; 

– забезпечення стійкості роботи транспортних підприємств, 

оптимізація та раціональна взаємодія всіх видів транспорту; 

– забезпечення високої якості та доступності транспортних 

послуг на основі удосконалення тарифної політики; 

– раціональне управління транспортом та розвиток транспортної 

логістики; 

– формування єдиного інформаційного простору галузі; 

– розвиток транспортного машинобудування на основі сучасних 

наукових розробок; 

– забезпечення інноваційного розвитку галузі.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Кондратенко Г.В., гр. МОз – 11(с) 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткаченко О.П. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сучасний розвиток закладів ресторанного бізнесу відбувається у 

складних умовах. Так, за результатами аналізу ринку ресторанної 

нерухомості за 2015 рік компанії «Restoraninvest» в місті Києві 

закрилися або поміняли своїх власників, приблизно 328 об'єктів 

ресторанного господарства. У той же час відкрилося нових: кафе, 

барів, ресторанів, пабів, об'єктів швидкого харчування близько 123 

одиниць. Більша ротація орендарів, обумовлена в першу чергу 

політичною ситуацією і економічною кризою в Україні. Необхідно 

відзначити, що також закриваються і мережні гравці ресторанного 

бізнесу, такі, як «Якіторія», «Friday's» та ін. Проте у підсумку у 2015 

році, не дивлячись на кількість закритих закладів, в цілому відбувся 

невеликий приріст у ресторанному бізнесі, приблизно на 10% у 

порівнянні з минулим роком. 

За даними компанії Ресторанний консалтинг, у 2015 році дохід 

столичних ресторанів склав близько 3,2 млрд грн, що на 15% більше в 

порівнянні з попереднім роком. Зростання доходів не говорить про 

збільшення відвідуваності, а є лише слідством більш ніж 40%-ї 

інфляції, страви і напої в закладах ресторанного господарства за рік у 

середньому подорожчали на 30%, що спричинило зростання на 15-20% 

середнього чеку. 

Загальна економічна ситуація що має місце в нашій країні не 

дозволяє упевнено визначити тенденції розвитку ресторанного бізнесу. 

На думку експертів, для того щоб стримати зростання цін у меню і 

підвищити споживчий попит, необхідно зупинити падіння ВВП і 

стабілізувати курс гривні, що не входить у компетенцію рестораторів. 

Не зважаючи на це, ресторанне господарство залишається однією із 

самих інвестиційно-привабливих сфер підприємницької діяльності. 

Так, за даними фахівців, річний оборот популярного закладу 

ресторанного господарства, розташованого в правильнім місці, що має 

якісну кухню і певне коло постійних клієнтів, може становити більш 1 

млн. доларів США., а прибуток не опускатися нижче 30%. 

Щодо прогнозів стосовно популярності формату закладів 

ресторанного господарства у 2016 році, необхідно відзначити, пивні 

паби по типу «Портер Паб» і бургерні з демократичними цінами, а 

також інтерактивні кафе-ресторани з електронним меню, що дозволить 

скоротити присутність обслуговуючого персоналу. 
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ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Кошель А.М., гр. ОА-12-1 
Науковий керівник – Авраменко О.І. 

Кременчуцький університет ім. М. Остроградського 

 

Найбільш актуальною проблемою сучасної вітчизняної 

економіки є модернізація всіх сфер і напрямків діяльності, яка 

передбачає кардинальні реформи і перетворення. Актуальність нашого 

дослідження полягає  в тому, що важка фінансово-економічна ситуація 

в Україні та військові дії на сході країни негативно позначаються на 

всій промисловості. Однак, навіть у такій непростій ситуації цілий ряд 

містоутворюючих підприємств продовжує виконувати не тільки 

економічні, але і соціальні функції. Запорукою їх успіху є постійна 

модернізація виробництва.  

На наш погляд, існує два напрями комплексної модернізації 

сучасного промислового підприємства: технологічна модернізація і 

модернізація технологій роботи з персоналом. 

Технологічна модернізація пов’язана з такими термінами як: 

реновація, технологічна іновація, процесна іновація, бенчмаркінг та ін. 

Технологічна інновація – це випереджуюча модернізація, тобто вихід 

на новий рівень виробництва за рахунок впровадження процесних та 

продуктових інновацій або бенчмаркінгу. 

Модернізація технологій роботи з персоналом в даний час є 

основою будь-якого підприємства. Однак, на багатьох промислових 

підприємствах гостро стоїть проблема старіння кадрів та залучення 

молодих фахівців. Для цього підприємствам необхідно формувати і 

підтримувати кадровий потенціал.  

Отже, на даний час гостро стоїть проблема нестачі коштів на 

здійснення модернізації. Тому в сформованих умовах доцільно 

використовувати існуючі концепції та управлінські методики по 

вдосконаленню виробничої системи підприємства, в першу чергу 

бережливе виробництво, які зачіпає всі компоненти виробничої 

системи та не потребує значних витрат на впровадження.  

В цілому, реалізація на підприємстві програм з модернізації 

технологій роботи з персоналом і технологічної модернізації 

виробництва дозволить забезпечити реальні конкурентні позиції 

промисловому підприємству в довгостроковій і короткостроковій 

перспективі. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Криза Р.О., гр. ЕП-15 
Науковий керівник – доц. Матвеєв С.П. 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Значення вивчення проблем розвитку малого підприємництва 

підсилюється тим, що малому бізнесу менш за все пощастило у 

відношенні щодо державної та іншої підтримки. Недооцінка малого 

підприємництва, ігнорування його економічних і соціальних 

можливостей може бути кваліфіковане як великий, стратегічний 

прорахунок. 

Мале підприємництво – цілком самостійна і найбільш типова 

форма організації економічного життя суспільства. Функціонування на 

локальному ринку, швидке реагування на зміну кон'юнктури цього 

ринку, безпосередній зв'язок з споживачем, вузька спеціалізація на 

певному сегменті ринку товарів і послуг, - всі ці межі малого 

підприємства є його достоїнствами, що підвищує стійкість на 

внутрішньому ринку, але при певних умовах стають недоліками. 

Відносно невеликий капітал звужує рамки виробництва, обмежує 

можливість залучення додаткових ресурсів.  

Обмежені масштаби виробництва і невелика кількість зайнятих 

обумовлюють простоту і ефективність управління підприємством. 

Однак характерне для малого підприємства поєднання функцій 

власника і менеджера в особі господаря підприємства, встановлення 

особистих зв'язків з працівниками підприємства, неформальний 

стиль управління, знижуючи управлінські витрати, можуть привести – 

і часто приводять – до самоексплуатації і понаднормових робіт.  

Отже, ситуація щодо розвитку малого підприємництва в Україні 

залишається на такому ж незадовільному рівні. Таким чином, 

основними шляхами покращення стану розвитку малого 

підприємництва в Україні є створення нормативно-правової бази зі 

сприятливими умовами, а також вдосконалення податкової політики та 

забезпечення раціонального функціонування спрощеної системи 

оподаткування.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Кузнецова В.О., гр. Е-22 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Бугріменко Р.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Головним напрямком політики ринкової трансформації 

економіки України є створення умов становлення та розвитку 

національного підприємства, у першу чергу малого і середнього 

бізнесу. Його місце і роль у структурі ринкової економіки 

визначаються тим, що цей бізнес становить основу дрібного 

виробництва. Він відіграє важливу роль у процесі формування 

ринкової конкуренції рівноваги цін, забезпеченні зайнятості 

населення, заповнює ринкові «ніші», неефективні для великих 

підприємств. Незважаючи на те, що малі і середні приватні 

підприємства постійно стикаються з проблемою захисту своєї 

економічної незалежності, як дрібні суб'єкти ринку мають досить 

нетривалий термін ділового існування, в той же час добрих результатів 

вони досягають саме в співробітництві з іншими компаніями. 

Світовий досвід і практика господарювання доводять, що саме 

існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств, їх 

природно регульоване (у тому числі і за рахунок антимонопольного 

законодавства) оптимальне співвідношення становлять характерну 

рису ринкової економіки. Як особливий сектор ринкової економіки 

мале і середнє підприємництво здійснює швидку окупність витрат, 

широку свободу ринкового вибору, забезпечує насичення ринку 

товарами, послугами та додатковими робочими місцями, сприяє 

послабленню монополізму в економіці тощо. 

Особливе значення малого і середнього бізнесу виявляється під 

час перехідного періоду до ринкової економіки в стимулюванні 

структурної перебудови економіки, формуванні нового соціального 

прошарку підприємців-власників як соціальної бази ринкової 

трансформації економіки, які забезпечують стабільність суспільства і 

гарантії незворотності руху до ринку. 

Тому перебільшення або недооцінка ролі і місця 

підприємництва в народному господарстві України, ігнорування його 

економічного потенціалу і завищення реальних можливостей, 

суспільних очікувань можуть призвести до стратегічних прорахувань у 

здійсненні політики ринкової трансформації української економіки. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Кузьменко Л.В., канд. техн. наук, доц.,  

Шапран О.Є., канд. екон. наук, доц. 

Національний технічний університет «ХПІ» 

 

Проблеми та перспективи розвитку вітчизняних підприємств 

обумовлені дією зовнішніх та внутрішніх факторів сьогодення. Одним 

із основних зовнішніх факторів є процес економічної глобалізації, 

сутність якої дуже влучно характеризує Д. Сорос: «Я ототожнюю її з 

вільним рухом капіталу та дедалі зростаючим домінуванням 

глобальних фінансових ринків і багатонаціональних корпорацій над 

національними економіками». 

Отже, процес глобалізації носить системний всеохоплюючий 

характер. Його вплив призводить як до позитивних, так і негативних 

наслідків, в залежності від рівня розвитку економіки країни, 

активності її зовнішньої політики тощо. 

Оскільки глобалізація супроводжується загостренням 

конкурентної боротьби в процесі міжнародного розподілу праці, то для 

інтеграції в світову систему господарства Україна повинна 

забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. 

Нажаль в країні не проведена структуризація національної 

економіки, в ній переважають сировинні, низько технологічні та 

енергоємні галузі, темпи модернізації основних фондів та оновлення 

технологічних процесів – незадовільні. В результаті, вітчизняна 

промисловість посідає одне з останніх в світі місць по 

конкурентоспроможності, нездатна ефективно брати участь в процесі 

міжнародного розподілу праці, очоливши пріоритетні напрямки 

діяльності, а навпаки – втрачає шанси на своє подальше існування.  

Обумовлено це втратою часу на проведення найважливіших дій, 

що повинні були забезпечити перехід до світового економічного 

простору: визначити та розвинути найбільш пріоритетні галузі 

національної економіки, створити потужний вітчизняний ринок та 

перспективні сегменти на міжнародних ринках.  

Отже, на сьогодні не створено механізму захисту національної 

економіки від зовнішніх факторів. А тому проблеми розвитку 

вітчизняних підприємств стають важкорозв'язними, самі підприємства 

часто оголошуються неефективними, піддаються приватизації та 

поглинаються транснаціональними корпораціями (ТНК). 

 



 35 

 

ПОЛІПАРАМЕТРИЧНІСТЬ У ПРИЙНЯТТІ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Кулиняк І.Я., канд. екон. наук, доц. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Поліпараметричність у прийнятті управлінських рішень 

відображено у методиках розрахунку інтегральних показників 

(наприклад, інтегральний показник фінансового стану підприємства). 

Поліпараметричність широко застосовується при визначенні індексів 

конкурентоспроможності продукції (підприємств) як інтегральний 

показник, який враховує цінові, технічні та інші характеристики. 

Як приклад поліпараметричності у прийнятті управлінських 

рішень щодо управління економічними ризиками, можна віднести 

процес вибору напрямів регулювання ризиками на основі 

співставлення обсягу та ймовірності виникнення збитків. Варто 

звернути увагу на те, що параметри певного процесу можуть 

змінюватись не тільки з часом, а й певному напрямі (збільшення чи 

зменшення), що породжує ще більшу невизначеність та формує вищий 

рівень ризику. Інтегральні показники використовуються також і для 

визначення ефективності використання основних засобів 

підприємства, рівня якості продукції (процесу, послуги, роботи тощо), 

інвестиційного процесу тощо. 

В умовах динамічного ринкового середовища гостро постає 

питання врахування багатьох чинників при розробленні стратегії 

розвитку підприємства. Планування розвитку підприємства вимагає 

всебічного врахування параметрів при вивченні та аналізі потенціалу 

підприємства з метою його подальшого формування та розвитку. 

Одне з основних завдань менеджерів при прийнятті 

управлінських рішень полягає не тільки у виявленні та оцінюванні тих 

параметрів, які мають найбільш суттєвий вплив на результати 

управління, а й врахувати їхній взаємозв’язок та взаємовплив між 

собою. Кількість параметрів не повинна ускладнювати процес аналізу, 

а, навпаки, сприяти формуванню точніших управлінських рішень. 

Аналізовані параметри повинні об’єктивно відображати стан об’єкта, 

бути обґрунтованими, простими, зручними для розрахунку та 

зрозумілими для менеджерів усіх рівнів управління. Менеджери 

повинні швидко реагувати на динамічність середовища та вчасно 

адаптувати управлінські рішення з врахуванням нових чинників, які 

формуються ринковим середовищем та ситуацією в державі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ  

ВИРОБНИЦТВА КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Липка Х.В., гр. ТМ’я-4-1 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ємцев В.І. 

Національний університет харчових технологій 

 

М’ясо – це дуже важливий функціональний̆ продукт, що 

забезпечує «здорове харчування» і працездатність людей̆. Однак в 

Україні  споживання м’яса і м’ясних продуктів становить лише 45 гр. 

на людину в день або 65,4% від раціональної норми споживання м’яса 

та м’ясопродуктів МОЗ України. Для порівняння, у розвинутих країнах 

цей показник досягає 220 гр. Причиною цього, є скрутне економічне 

положення основної частки населення України. 

Значну частку у споживанні м’яса та м’ясних продуктів 

складають ковбасні вироби. Їх виробництво є найбільш поширеним 

методом переробки м'яса та інших продуктів забою тварин у м'ясній 

промисловості та дуже популярним продуктом харчування у 

споживачів.  

Структура виробництва ковбасних виробів у 2014 р. мала 

наступний вигляд: на ковбасні вироби варені, сосиски і сардельки 

припадає  64%, напівкопчені ковбаси –18%, варено-копчені, напівсухі, 

сиров’ялені, сирокопчені, включаючи «салямі»  – 9,3%, ковбаси 

ліверні – 2,6%, та копчено-запечені –1,8%.  

В умовах складної економічної ситуації в країні, підвищенні 

тарифів на ЖКГ та  транспортні послуги відбулись зміни у структурі 

витрат населення і як результат - зменшення попиту, в тому числі, і на 

ковбасні вироби. Так у порівнянні з 2013 р. у 2014 р. виробництво 

ковбасних виробів знизилось на 10% і склало лише 267 тис т. Хоча у 

1990 р. вироблялось 900 тис. т ковбасних виробів. Основні (70%) 

обсяги ковбасних виробів у 2014 р. були вироблені підприємствами 

Дніпропетровської, Полтавської, Донецької, Кіровоградської, 

Харківської та Житомирської областей. 

Основними проблемами функціонування підприємств м’ясної 

промисловості є: недостатній розвиток сировинної бази, стійка 

тенденція до скорочення поголів’я у м’ясному скотарстві та 

свинарстві; зростання цін на  сировину і енергоресурси, значний знос 

основних виробничих фондів підприємств галузі та повільні темпи 

впровадження новітніх технологій; низький рівень добробуту та 

значний розрив у диференціації̈ доходів населення. 
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МАЛІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА  

ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Літовченко Д.М., гр. Е-31с  

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Дядюк М.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

До малих інноваційних підприємств в Україні згідно діючого 

законодавства відносяться підприємства, що відповідають наступним 

критеріям: кількість працівників – не більше 250 осіб; річний дохід – 

не більше 50 млн. євро; пріоритетні галузі – інформаційні, біо- та 

нанотехнології, охорона здоров'я, електронна, космічна, хімічна, 

промисловість, машинобудування; прояв інноваційної активності – 

наявність певної частки інноваційної продукції в загальному обсязі 

виробництва; основний напрямок діяльності – здійснення розробки 

об'єктів інтелектуальної власності і їхня реалізація із часткою 

інноваційної продукції не менш ніж 50%, впровадження у 

виробництво згідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»; 

наявність результатів інноваційної діяльності – новий або значно 

вдосконалений продукт, послуга, технологія, процес виробництва, 

тощо, інноваційність якого підтверджена дослідженнями та оформлена 

у відповідному порядку.  

Перевагами малих інноваційних підприємств при здійсненні 

інноваційної діяльності є: швидкість прийняття рішень; позитивне 

відношення до ризику; більш ефективне управління бізнес-моделлю за 

рахунок економічної та фінансової гнучкості; більша ймовірність 

захоплення прибуткової ніші ринку за рахунок вироблення унікальної 

продукції та мінімізації витрат; фінансова та економічна незалежність і 

збереження прав інтелектуальної власності за рахунок мінімального 

залучення капіталу інших фірм; найбільш сприятливі умови для 

творчості, що є важливою умовою досягнення очікуваних результатів 

– у малих підприємствах винахідник, власник і менеджер найчастіше 

виступають в одній особі, що значною мірою знімає протиріччя, які 

властиві корпоративному управлінню.  

В Україні малі інноваційні підприємства можуть стати 

ефективним інструментом постійного оновлення всіх елементів 

виробничих процесів, забезпечення високої конкурентоздатності 

продукції, робіт і послуг. Вони здатні дуже динамічно і гнучко 

реагувати як на зміни споживчого попиту, так і на нові пропозиції і 

перспективи. Завдяки цьому, за умов державної підтримки, розвиток 

малого інноваційного підприємництва є перспективним напрямком 

процесу відновлення економіки України. 

http://advice.invest.kharkov.ua/forums/topic/%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%96/
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Лобань О.П., гр. ЕП-15 

Науковий керівник – доц. Матвєєв С.П. 

Харківський торговельно-економічний університет КНТЕУ 

 

Становлення, функціонування і розвиток вітчизняного 

підприємництва в Україні відбувається не в соціальному вакуумі. 

Насамперед слід враховувати, що українське підприємництво 

зароджується в умовах так званого пост-тоталітарного суспільства, 

тобто суспільства, яку поки що спонтанно переборює обмеження 

колишньої радянської державно-монополістичної системи 

господарювання та управління, спираючись на ті самі політичні сили, 

структури, теорії та ін., що склалися в рамках цієї системи на певній 

стадії її еволюції та функціонували протягом понад сімдесят років.  

Проте найзначніша проблема сьогодення полягає в тому, що 

розв'язання завдань перехідного періоду, і насамперед ринкової 

трансформації економіки, розвитку підприємництва і формування 

приватного сектора ринкового господарства покладено, по суті, на 

успадковані від адміністративно-командної системи бюрократичні 

кола.  
Доцільно активізувати діяльність Українського фонду 

підтримки підприємництва, сприяти розвитку регіональних фондів для 

фінансової допомоги суб'єктам малого підприємництва; розробити 

чіткий механізм направлення певної частини коштів, отриманих від 

приватизації державного майна, на підтримку малих підприємств; 

створити систему гарантій для забезпечення кредитів, що надаються 

фінансово-кредитними установами суб'єктам малого підприємництва, 

які функціонують у пріоритетних напрямках господарської діяльності. 

Вітчизняні підприємства потребують побудови моделі соціальної 

відповідальності, яка буде адекватною сучасним ціннісним 

орієнтаціям суспільства, потребам трудових колективів та 

економічним орієнтаціям власників підприємств. 
Отже, в Україні на сьогоднішній день є багато проблем, що 

перешкоджають розвитку вітчизняного підприємництва, вирішення 

яких забезпечить підвищення ефективності підприємницької 

діяльності, забезпечить розширення підприємницького сектора, 

зменшення тіньового сектору.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Лук’яненко Я.М., гр. ОА-12-1 

Науковий керівник – канд. екон. наук Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Сучасний розвиток економіки України неможливий без 

переходу вітчизняних підприємств на світовий рівень розвитку, що 

являє собою безперервний інноваційний процес. Дані зміни дозволять 

як країні, так і кожному підприємству відкрити нові горизонти для 

збуту власної продукції та застосування нових видів підприємницької 

діяльність. Проте даний процес в Україні відбувається з відчутно 

низькими темпами, що й зумовлює актуальність зазначеної теми. 

В процесі реалізації інноваційної діяльності відбувається 

підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, ефективності 

використання виробничих та трудових ресурсів, що і мотивує вихід 

підприємства на нові ринки продукції та створить довгострокову 

стабільність. 

Але на сьогодні інвестиційний клімат в Україні оцінюється як 

високо ризиковий. Причиною такого стану є не лише відсутність 

коштів для вкладень, але й підвищений ризик будь-яких форм 

інвестування. 

Також одним із чинників, що зумовлюють стримування процесу 

інноваційного розвитку підприємств являється відплив наукових 

кадрів за кордон. Одним із позитивних засобів зменшення відпливу 

наукових кадрів є збільшення фінансування науки, що передбачає 

поповнення бюджету, зміну ставлення влади до науки. 

Розвиток інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

неможливий без державної та законодавчої підтримки. На даний 

момент в Україні створено велику кількість заходів та організацій, 

проте, у зв’язку з відсутністю впровадження даних заходів, 

відбуваються постійні суперечності між інтересами держави та 

підприємства. 

Отже, інноваційний процес розвитку вітчизняних підприємств 

йде повільно, оскільки існує ряд проблем, які потребують вирішення. 

Але збільшення зацікавленості даним процесом вітчизняних 

підприємців дає надію, що значні зрушення відбудуться незабаром. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 

Мазун Д.В., гр. Е-24 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Смірнова П.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В сучасних умовах господарювання кожне підприємство, щоб не 

втратити свої позиції на ринку, змушене шукати нові форми 

організації бізнесу. Останнім часом досить актуальним став 

франчайзинг, його поширення зумовлене динамізмом ринку та дією 

конкурентів. Суть даної форми організації бізнесу полягає у тому, що 

добре відома на ринку фірма (франчайзер) продає свою торгову марку 

чи технологію виробництва іншій маловідомій фірмі (франчайзі), що 

забезпечує зростання обсягу реалізації для обох підприємств та 

зростання ефективності діяльності франчайзі в результаті 

використання нової для неї технології виробництва. За право 

займатися бізнесом його одержувач (франчайзі) сплачує частину 

отриманого доходу відповідно до укладеної угоди. 

Британська асоціація франчайзингу визначає, що «франшиза – 

контрольна ліцензія, видана однією особою (франчайзером) іншій 

(франчайзі), яка: дозволяє або зобов’язує франчайзі здійснювати бізнес 

протягом терміну контракту про пільгове підприємництво 

(франчайзингового договору) під ім’ям, що належить франчайзеру або 

асоціюється з ним; зобов’язує франчайзера здійснювати постійний 

контроль протягом усього періоду договору за тим, як франчайзі 

здійснює бізнес, що є предметом франчайзингового договору; 

зобов’язує франчайзера надавати франчайзі допомогу у веденні 

бізнесу, що є предметом договору; вимагає від франчайзі регулярно 

протягом дії франчайзингового контракту платити франчайзеру всі 

зазначені в контракті платежі, а саме: одноразову франчайзингову 

плату (паушальний платіж) за право бути присутніми на ринку під 

його ім’ям, фіксовані поточні платежі (роялті) і відрахування; 

визначає, що цей контракт не є угодою між холдинговою компанією та 

її філіями або між філіями однієї і тієї ж холдингової компанії або між 

фізичною особою і контрольованою нею компанією. 

З одного боку, франчайзингова система допомагає малим 

підприємствам уникнути ряду перешкод із заснуванням і 

функціонуванням власного бізнесу, з другого – як корпоративна 

структура вона обмежує діяльність франчайзі. Але для дрібних 

підприємців переваги від використання франчайзингу переважають 

над недоліками. 
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НАУКОВИЙ ПОГЛЯД  

НА РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

НА СУЧАСНОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 

 

Маркова Д.С., гр. Е-31 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кушнір Т.Б. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сучасні споживчі ринки характеризується зміною інституційних 

умов господарювання, глобалізацією виробничих і ринкових зв’язків, 

посиленням і одночасним ускладненням інтеграційних процесів, 

переорієнтацією економіки з галузевого на територіальний принцип 

розвитку.  

Основою споживчого ринку є сукупність торговельних 

відносин, а прийняття рішень споживачами щодо придбання товару чи 

послуги відбувається безпосередньо під впливом просторового 

чиннику, який стає все більш динамічним і нерівноважним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питанням 

економіки споживчого ринку, організаційним і ринковим проблемам 

торговельних відносин на ньому присвячена значна кількість наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, питаннями 

споживчого ринку займалися О. Азарян, В. Лагутін, Л. Лігоненко, І. 

Лошенюк, О. Пустовойт і багато інших українських науковців, 

дослідженням проблем торговельних відносин на споживчому ринку – 

В. Апопій, І. Бланк, Н. Власова, В. Гросул, Н. Краснокутська, А. 

Мазаракі, Н. Ушакова, М. Чорна, О. Шубін.  

Вивчення фахової економічної літератури свідчить, що науковці 

значну увагу приділяють розвитку категорійного апарату ринкової 

проблематики, що охоплює не стільки торговельні операції, скільки 

весь комплекс економічних взаємин учасників ринку; поглиблюють 

теоретичну базу споживчого ринку, розглядаючи його як 

обґрунтовують свої погляди на сукупність споживачів товарів та 

послуг; виділяють специфіку інституцій у сфері товарного обігу. 

Торговельні ж відносини на споживчому ринку розглядають 

переважно через призму економіко-організаційного механізму їх 

реалізації. 

На наш погляд наукові пошуки щодо вивчення розвитку 

торговельних відносин на споживчому ринку необхідно здійснювати 

обов’язково з урахуванням дослідження факторів впливу на споживача 

та структурних елементів споживчого ринку, що формуються у 

результаті конкурентної взаємодії суб’єктів торговельної діяльності та 

під впливом інноваційних моделей виконання торговельних послуг. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Маркова О.С., магістрант 
Науковий керівник − канд. екон. наук, доц. Ярова В.В. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

 

На початок 2016 року чисельність населення України становила 

42760,5 тис осіб, у тому числі сільського − 13175,5 тис осіб. Якщо за 

27 років відносні величини структури населення не зазнали суттєвих 

змін (частка сільського населення зменшилася із 32,7% на початок 

1990 р. до 30,8% на початок 2016 р.), то абсолютний показник 

чисельності сільського населення зменшився майже на чверть (22,4%). 

На одного селянина у 1990 р. припадало 2,05 мешканців міських 

поселень, на початок 2016 р. − 2,25 осіб. 

Одним із наслідків реформування аграрного сектору економіки 

стало те, що сільські мешканці стали не потрібні. Протягом 27 років з 

карти України зникало в середньому 16 населених пунктів щорічно. 

Зараз вона становить 28385 одиниць. Потрібною виявилася лише 

земля. Приватний інвестор самостійно визначає рівень оплати праці, 

кількість робочих місць і свої соціальні обов’язки перед працівниками. 

В наслідок цього люди потрапили у феодальну залежність від 

орендатора і від власної землі.  

У Харківській області у 1998 р. нараховувалося 537 

сільськогосподарських підприємств, земельний фонд яких становив 

1940 тис га, чисельність працівників, зайнятих на виробництві 

сільськогосподарської продукції, − 116706 осіб. До 2014 р. кількість 

господарств зросла лише на 3,5% (556 одиниць). В цей же час, 

земельний фонд зменшився на 42,6% (1113,9 тис га), чисельність 

зайнятих працівників − в 4,8 рази і становила лише 24226 осіб. 

Викликають занепокоєння тенденції, що склалися у структурі 

зайнятості. Наприклад, у сільськогосподарських підприємствах області 

у 1998 – 2002 рр. на 100 працівників рослинництва припадало 129 

зайнятих у тваринництві. Далі це співвідношення змінилося не на 

користь другої галузі, оскільки вже у 2003 р. на 100 працюючих у 

тваринництві стало приходитися 120 працівників землеробства. У 2014 

р. відносна величина координації становить вже 211 осіб.  

Підривається природна база формування трудових ресурсів 

аграрних підприємств, оскільки відбувається відтік населення із села. 

Цьому сприяють низькі рівні зайнятості сільських мешканців, 

офіційної оплати праці і плати за користування земельним паєм.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Молчанова А.Ю., гр. ЭП-15 
Научный руководитель – доц. Матвеев С.П. 

Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ 

 

Процессы глобализации актуализируют вопрос 

целенаправленного государственного влияния на уровень 

конкурентоспособности. Государственная конкурентная политика 

определяется мерами воздействия, которые направлены на 

осуществление идей, связанных с экономической политикой 

государства. Для того чтобы реализовать конкурентную политику и 

достигнуть поставленных задач необходимо проанализировать 

экономический цикл государства и состояние развития, 

спрогнозировать её будущее и принять план по развитию. 

Регулирование государством конкурентоспособности является 

одной из главных сфер управленческой деятельности, при этом 

государство выполняет главные функции - структурную и системную. 

Структурная функция заключается в регулировании структурных 

условий о создании конкурентоспособности в зависимости от 

отраслевых особенностей предприятия и связанного с ним типа 

конкурентных преимуществ. Системная функция охватывает все 

уровни регулирования условий воспроизводства 

конкурентоспособности. 

Таким образом, государственная конкурентная политика 

является важным стимулирующим средством повышения социально-

экономической эффективности и создания благоприятного климата 

для устойчивого инновационного развития страны.  

Эффективная конкурентная политика способствует созданию 

надлежащих основ для функционирования социально 

ориентированной экономики, гражданского общества и правового 

государства, обеспечивающего конституционные права и свободы 

человека. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ  

В ТОРГІВЛІ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Москаленко А.Г., гр. Е-31 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Зубков С.О. 

Харківський державний університет харчування і торгівлі 

 

Однією з актуальних проблем економіки, яка не втрачає своєї 

значущості в умовах кризи, є підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. Для вирішення цієї проблеми в торгівлі необхідно 

визначити особливості конкуренції та її розвиток, обумовлені 

галузевою специфікою та сучасними тенденціями розвитку 

національної системи господарювання. 

Кризу варто розглядати як нові можливості, неминучі зміни, при 

яких виживає той суб'єкт господарювання, який вчасно зможе 

мобілізуватися і сконцентруватися на вирішенні всіх цих питань. 

В умовах кризи конкуренція в торгівлі все частіше зміщується зі 

сфери товару в сферу бізнес-моделей. Також слід зазначити, що в 

таких умовах посилюється міжгалузева конкуренція за витрати 

споживачів, коли для споживача у зв’язку з обмеженим бюджетом 

актуальним стає вибір куди витрачати свої кошти: на придбання 

товарів або послуг з інших галузей, що істотно змінює умови 

поведінки на ринку всіх суб'єктів господарювання. 

В умовах кризи відбувається зміна споживчих настроїв на 

користь більш дешевих товарів, а також збільшення попиту на ремонт 

внаслідок зниження реальних доходів споживачів. Тому бізнесу в 

торгівлі припадає змінювати асортимент на користь більш дешевих 

товарів, а також розглядати можливість надання додаткових послуг. 

Властиві кризі валютні коливання сприяють подорожчанню 

іноземних товарів. Це також призводить до необхідності коригування 

асортименту на користь більш дешевих товарів, які можуть надати 

національні виробники товарів. 

З точки зору конкурентних стратегій в таких умовах зможуть 

вижити тільки ті суб'єкти господарювання, які мають виражені 

конкурентні переваги: низькі витрати, значна диференціація, 

фокусування на витратах або диференціації. Тому суб'єктам 

господарювання в торгівлі необхідно чітко формулювати свої 

конкурентні стратегії і зміцнювати конкурентні переваги. 
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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  

ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Москвіна А.Л., гр. МОіА 2014-1з 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Шаповал Г.М. 

Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Оборотні активи є складовою частиною грошового потоку 

підприємства, тому ефективність управління оборотними активами 

впливає на фінансові результати діяльності підприємства. Аналіз 

статистичних даних свідчить про велику питому вагу оборотних 

активів у структурі активів більшості підприємств України, тому 

вивчення особливостей управління складовими оборотних активів 

забезпечить підвищення платоспроможності та ліквідності суб’єктів 

господарювання. 

Для спрощення процесу управління комерційним кредитом 

вітчизняних підприємств пропонується наступний механізм його 

реалізації: формування ефективної кредитної політики, яка б 

забезпечувала як достатньо високі обсяги реалізації, так і низький 

ризик неповернення з боку покупців-позичальників; управління 

кредитним портфелем підприємства в цілому; управління процедурою 

кредитування. Такий механізм управління комерційним кредитом 

дозволить спростити процес управління дебіторською заборгованістю і 

допоможе уникнути втрат від непогашення заборгованості, чим 

підвищить результативність діяльності підприємства. 

Основним завданням управління грошовими коштами є 

визначення певного розміру залишку грошових коштів на поточних 

рахунках або в касі підприємства, який забезпечить мінімальні витрати 

на їх утримання. В процесі управління грошовими коштами важливим 

показником є цикл руху потоків грошових коштів, який необхідно 

скорочувати. Інструментами скорочення фінансового циклу є 

прискорення виробничого циклу, зменшення періоду повернення 

дебіторської заборгованості та підвищення можливостей отримання 

відстрочки в погашенні кредиторської заборгованості. 

Отже, розробка оптимальної політики управління оборотними 

активами підприємства є одним зі шляхів покращення поточного рівня 

його ліквідності та платоспроможності. Управління оборотними 

активами повинно забезпечувати оптимізацію їх обсягу, прискорення 

оборотності, зниження вартості формування, що дозволить підвищити 

результативність діяльності підприємств.  
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УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  

ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Назаренко К.І., гр. ОА-13-1 
Науковий керівник – ст. викл. Циган Р.М. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Перспективи розвитку кожного суб’єкта господарювання 

визначається ефективністю використання потенціалу, тому управління 

ним відіграє важливу роль та є основою функціонування й стабільного 

розвитку підприємства на світовому ринку. Проблеми управління 

потенціалом підприємства розглядалися у наукових роботах багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: А. Воронкова, О. 

Пушкар, Є. Крикавський, О. Федоніна, А. Градовта інших. 

Термін «потенціал» означає спроможність, приховану 

можливість та є прикладом комплексного показника, здатного 

охарактеризувати не тільки стан того чи іншого об’єкта в даний 

момент, але й перспективи його розвитку. Потенціал підприємства має 

декілька різновидів:  

- потенціал управління – способи і можливості визначати цілі, 

приймати рішення, координувати діяльність кожного підрозділу; 

- організаційний потенціал – потенційні можливості 

функціональних підсистем у сфері маркетингу, виробництва, науково-

дослідних робіт, фінансів та управління організаційним розвитком 

(включає виробничий, маркетинговий тощо); 

- ресурсний потенціал – сукупність ресурсів підприємства, які 

можуть бути використані для виробництва, а також спроможність 

працівників ефективно використовувати такі ресурси для досягнення 

поставлених цілей. 

В сучасних умовах господарювання, що характеризується 

глобалізацією та відкритістю економіки, спостерігається активність 

діяльності суб’єктів господарювання на зовнішніх ринках. 

Зовнішньоекономічні зв’язки стають все більш важливими для 

вітчизняних підприємств. Збільшується інтерес до економічного 

співробітництва з партнерами із зарубіжних країн, що дає можливість 

освоїти нові ринки збуту, підвищити конкурентоспроможність товару, 

вийти на новий етап розвитку підприємства і, як наслідок, 

максимізувати прибуток від господарської діяльності. Задля виходу 

машинобудівних підприємств на світовий ринок необхідні розробка та 

впровадження ефективного механізму управління експортним 

потенціалом з урахуванням міжнародного досвіду.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Новак Ю.В., гр. ТВП-12 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кузьменко О.В. 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 

 

В сучасних економічних умовах керівники підприємств повинні 

швидко і ефективно приймати операційні та фінансові рішення, які 

зможуть зміцнити позиції фірми сьогодні і сприяти розвитку в 

майбутньому. Але не тільки економічні знання допоможуть управляти 

і розвивати бізнес.  

Управління бізнесом це в першу чергу управління підлеглими. 

Необхідна приділити велику увагу розподілу відповідальності за 

виконання завдань між співробітниками підприємства. Висока 

швидкість і тиск навколишнього світу, в якому ми працюємо, робить 

правильний розподіл обов'язків надзвичайно ефективним, але і 

надзвичайно складним. Це дуже важливий навик, яким вам треба 

оволодіти.  

Невміння керівника розподіляти обов’язки відповідно до вмінь 

та навичок підлеглого є однією с най важливих причин чому бізнес не 

розвивається, а інколи і зовсім занепадає. Цю проблему можна 

вирішити за допомогою багатьох варіантів. Одними із варіантів є 

підвищення кваліфікації керівництва у сфері розподілення обов’язків 

за допомогою курсів и конференцій, а також можна звернутися до 

фірм які допомагають з визначенням обов’язків. 

Ще однією великою проблемою є не розуміння керівництва та 

їх підлеглих. Успіх діяльності будь-якої організації багато в чому 

залежить від чіткого і злагодженого виконання наказів керівництва. 

Середньостатистичний керівник віддає за день десятки, а то і сотні 

наказів. Більшість з них, на перший погляд, настільки очевидні, що не 

вимагають особливих зусиль для їх розуміння і виконання. Тому 

керівники рідко замислюються над тим значенням, яке має правильне 

формулювання своїх вимог. Через це виникає проблема непорозумінь 

між ними. Вирішенням цієї проблеми є ретельна підготовка вимог 

керівництвом, а також розширення знань та підвищення кваліфікації 

працівників, в чому має бути заінтересовано керівництва 

підприємства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ  

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 

Безпарточна В.І., Похила М.О., гр. ОА-13-1 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет ім М. Остроградського 

 

На сьогоднішній день сучасні умови господарювання 

характеризують роздрібну торгівлю  більшим ускладненням 

структури, що пов’язано з розширенням масштабів діяльності та 

зростанням обсягу товарних мас. Торговельні підприємства змушені 

постійно пристосовуватися до зміни факторів ринкового середовища. 

Саме тому, вони вимагають значних змін, щоб відповідати сучасним 

вимогам за різними напрямами, зокрема, у розвитку роздрібної 

торговельної мережі. 

Роздрібна торгівля відіграє важливу роль в економіці держави, 

оскільки зачіпає ключові бізнес-процеси, пов'язані з продажем товарів 

і послуг і їх доведення до кінцевого споживача. Суттєвим індикатором 

роздрібної торгівлі є рівень розвитку, який відображає соціально-

економічні процеси, що відбуваються в регіоні та  динаміку зміни 

рівня життя населення. 

За статистичними даними, динаміка роздрібного товарообороту 

України за 2005–2015 рр.  має тенденцію до покращення за допомогою 

зменшення частки неорганізованої торгівлі, розвитку мережі 

гіпермаркетів, появи представників іноземних роздрібних 

торгівельних «сіток» тощо. 

Для подальшого підвищення рівня торгівельної діяльності  в 

Україні необхідно реалізувати наступні заходи: забезпечити 

достатній рівень торговельного та побутового обслуговування 

населення; посилити контроль за якістю товарів; залучити інвестиції 

у розбудову мережі підприємств торгівлі; підвищити кваліфікацію 

працівників сфери послуг. 

Таким чином, торгівля в Україні й надалі розвиватиметься 

високими темпами, а отже, і сфера послуг роздрібної торговельної 

мережі.  

Можна зробити висновок, що роздрібна торгівля в Україні 

змінюється під впливом чинників, зокрема таких як купівельна 

спроможність населення, стан товарозабезпечення, розвиток 

матеріально-технічної бази та конкуренції. 
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УЧАСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

У РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ – ВАГОМИЙ  

ФАКТОР ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД 

 

Орлов О.В., аспірант 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Махмудов Х.З. 

Полтавська державна аграрна академія  

 

В умовах зростання значення зеленого (сільського) туризму для 

розвитку сільських територій, винятково важливим є вирішення 

проблеми його фінансування. Вивчення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду сільських кредитних спілок щодо сприяння розвитку зеленого 

туризму, впровадження його в практику, має вагоме значення для 

відродження та соціально-економічного зміцнення сільських громад.  

В Україні зелений туризм починає відігравати істотну роль у 

економіці, сприяє вирішенню актуальних соціальних і економічних 

проблем сільських громад, стає в деяких регіонах – єдино можливим 

джерелом доходів сільського населення. Розвиток зеленого туризму 

неможливий без пошуку та визначення джерел фінансування. В 

багатьох країнах за відсутності фінансової допомоги держави та 

можливостей доступу до кредитних ресурсів, організатори сільського 

туризму об'єднуються і вдаються до такої форми співпраці як сільські 

кредитні кооперативи.  

Найбільш ефективною в Україні може стати модель підтримки 

сільського зеленого туризму на прикладі, співпраці організаторів 

зеленого туризму, об’єднаних кооперативом «Оберіг Херсонщини» та 

кредитної спілки «Громада» (м. Херсон). Основними напрямами 

співпраці яких є: фінансування проектів з розвитку супутніх до 

туризму видів бізнесу у сільській місцевості, створення туристичних 

продуктів, організація дорадчої служби. Такий досвід підтримки за 

допомогою кредитної спілки розвитку зеленого туризму, вирішення 

гострих соціально-економічних проблем села і завдань збереження 

місцевих громад потребує всілякої підтримки й поширення.   

Вважаємо, що вирішення головної проблеми зеленого туризму – 

відсутності фінансування полягає в необхідності самоорганізації 

зацікавлених суб’єктів, створенню регіональних об’єднань, в які 

повинні входити: сільськогосподарський кредитний кооператив, 

підприємство-туроператор; господарі гостьових будинків; 

підприємства з виробництва сувенірів, перевізники і т.і. Розвиток 

зеленого туризму за участю сільських кредитних спілок дасть 

можливість для розвитку всієї місцевої інфраструктури, дозволить 

ефективно вирішувати соціальні та економічні завдання, і стане 

вагомим фактором відродження місцевих громад і країни в цілому.  
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ПОШИРЕНІ ПОРУШЕННЯ  

ПРИ РОЗКРИТТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ЕМІТЕНТАМИ  

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ  

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ 

 

Порсюрова І.П., аспірант 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

  

Своєчасне розкриття облікової та аналітичної інформації про 

цінні папери підприємства дозволяє зовнішнім та внутрішнім 

користувачам інформації оцінити фінансово-господарський стан 

емітента, оперативно здійснити моніторинг стану корпоративного 

управління та дивідендної політики на підприємстві. На сьогодні існує 

складна проблема щодо оприлюднення вітчизняними емітентами в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) обліково-

аналітичної інформації про цінні папери.  

За результатами моніторингу обліково-аналітичної інформації 

вітчизняних підприємств встановлено, що найбільше розпоряджень 

щодо усунення порушень законодавства про цінні папери (Рішення 

Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)       

№ 1591 від 19.12.2006 року «Про затвердження Положення про 

порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів») виносять 

щодо емітентів, які вперше розкривають облікову звітність, а саме 

подають (надсилають) неповну інформацію про цінні папери, 

відсутність або невідповідність електронної форми обліку інформації.  

Існують порушення щодо подання особливої інформації – 

відповідно до наказу Голови ДКЦПФР № 168 від 22.02.2007 року, а 

саме підприємства не включають відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 

статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій; 

факти лістингу (делістингу) цінних паперів на фондовій біржі тощо.  

Емітенти, які вперше подають звітність порушують статтю 40 

Розділ V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»         

№ 3480-IV від 23.02.2006 року, в якій зазначається, що річна 

інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому 

НКЦПФР, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня 

року, наступного за звітним, а підприємства строки ці порушують.  

Ненадання або несвоєчасне надання обліково-аналітичної 

інформації емітентів стосовно цінних паперів, тобто порушення 

чинного законодавства призводить до неефективності власної 

інформаційної системи, основними компонентами якої є облік та 

аналіз. 
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СИСТЕМА SCM (УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК)  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Прокопцова М.А., гр. Г-21 

Научный руководитель – ст. преп. Каунова Н.Л.  

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

 

Чтобы сохранить конкурентоспособность и усилить свои 

преимущества, современному предприятию необходимо 

оптимизировать все процессы создания стоимости — от поставки 

сырья до сервисного обслуживания конечного потребителя. Решение 

этих задач обеспечивает система SCM (Supply Chain Management). 

Управление цепями поставок (SCM) – это организация, 

планирование, контроль и управление товарным потоком, от 

проектирования и закупок, через производство и распределение до 

конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка и 

оптимизации затрат. Информационные системы SCM-типа 

обеспечивают сквозное управление бизнес-процессами движения 

товаров по всей цепи поставок – от производителя (поставщика) до 

конечного потребителя. 

К базовым функциям систем SCM относятся: планирование 

поставок (SCP - Supply Chain Planning); исполнение планов поставок 

(SCE - Supply Chain Execution); анализ эффективности и оптимизация 

управления поставками (CPM – Chain Performance Management) 

SCM-решения определяют оптимальные планы использования 

существующих технологических линий, подробно определяют, что, 

когда и в какой последовательности необходимо производить с учетом 

ограниченности мощностей, сырья и материалов, размеров партий и 

необходимости переналадки оборудования на выпуск нового продукта.  

Система SCM помогает добиться высокого удовлетворения 

спроса при минимальных затратах. Практика свидетельствует, что с 

внедрением SCM, организации получают такие конкурентные 

преимущества, как уменьшение стоимости и времени обработки заказа 

(на 20-40%), сокращение закупочных издержек (на 5-15%), 

сокращение времени выхода на рынок (на 15-30%), уменьшение 

складских запасов (на 20-40%), сокращение производственных затрат 

(на 5-15%), увеличение прибыли (на 5-15%). Представленные данные 

доказывают необходимость использования системы SCM 

организациями и предприятиями в сложившихся рыночных условиях 

для обеспечения эффективности их функционирования. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  

УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Рєзник М.О., 11-А кл. ХСШ 80 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Чорна М.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сучасний світ – надзвичайно складна і суперечлива система 

взаємовідносин країн і народів. Найважливішим завданням України на 

нинішньому етапі є визначення її місця в новій системі міжнародних 

відносин, яке обумовлюється її економічним потенціалом, 

географічним положенням та історичною спадщиною.  В умовах 

посилення взаємозалежності, глобалізації економічних та політичних 

процесів вирішення внутрішніх проблем України цілком залежить від 

визначення оптимального вектору розвитку. Частка країни у світовому 

експорті залишається незначною. Разом з тим є потенційні 

конкурентні переваги України, а саме: наявність технологічно 

передових секторів промисловості, здатних до швидкого освоєння 

нових видів продукції, насамперед у військово-промисловому 

комплексі; вдале геополітичне положення та високий рівень 

кваліфікації певних професійних категорій працівників; наявність 

значних сировинних ресурсів (Україна займає всього 0,4 % земної суші 

та має 0,8 % населення планети, містить в своїх надрах 5 % 

мінерально-сировинного потенціалу світу); сприятливі кліматичні 

умови та наявність значних якісних площ для розвитку сільського 

господарства, що дає Україні можливість стати Європейським, а може 

і світовим лідером на ринках сільськогосподарської продукції та  в 

сфері забезпечення продовольчої безпеки.  

Згідно із даними Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (FAO) станом на кінець травня 2015 р. від голоду у 

світі страждає 795 млн. людей. Сучасний світ дуже потребує 

збільшення продовольства, і саме Україна може забезпечити значний 

його приріст. Наявність великих площ чорнозему (27% світового 

обсягу) дає країні можливість прогодувати 600 млн осіб. Вже зараз 

Україна є досить помітною фігурою на ряді сільськогосподарських 

ринків. Її частка в світовому виробництві соняшникової олії складає 

25%, зерна – 9,2%. Фахівці ФАО стверджують, що Україна до 2021 р. 

може зайняти 6 позицію серед світових експортерів пшениці за умови, 

що її поставки будуть не менше 14 млн. тон на рік. Таким чином 

Україна має реальні перспективи реалізувати свої потенціальні 

конкурентні переваги та стати провідною державою світу. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
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Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля 

 

Эффективность функционирования предприятия и качество 

выпускаемой продукции/оказываемых услуг напрямую зависит от 

уровня производительности труда персонала.  

В качестве основного фактора повышения производительности 

труда следует выделить ее мотивацию. Среди мотивационных 

стимулов важным является, как материальное стимулирование 

работников, так и нематериальные стимулы. 

Бесспорным является утверждение об обеспеченности 

предприятий квалифицированными работниками, их рациональным 

использованием, как источникам высокого уровня производительности 

труда, влияющего на увеличения объемов выпускаемой продукции, ее 

качество и повышение эффективности производства в целом. 

Понятие «производительность» трактуется неоднозначно. С 

позиции Международной организации труда (МОТ), понятия 

«производительность» и «производительность труда» следует 

различать. Если «производительность» считается общим показателем, 

характеризующим эффективность использования всех  видов ресурсов 

(трудовых, финансовых, материальных,  информационных и др.) для 

организации производства разных товаров и услуг. 

«Производительность труда» – это эффективность затрат конкретного 

труда, который определяется количеством продукции, выработанной 

за единицу рабочего времени, или количеством времени, потраченного 

на единицу продукции. 

С нашей точки зрения, производительность труда является 

обобщающим показателем использования рабочей силы. Как и  все 

показатели эффективности, она характеризует соотношение 

результатов труда и обуславливающих его расходов. 

И определенные мотивационные факторы станут не только 

стимулом к труду для конкретного работника, но и эффективности 

предприятия в целом. 
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Конкуренція суб'єктів підприємництва на будь-якому ринку 

змушує їх шукати і знаходити найефективніші (за певних умов) 

інструменти зміцнення власних конкурентних позицій. По особливому 

проявляється конкурентна боротьба в сегменті роздрібної торгівлі, що 

спричиняє об'єктивну необхідність формування механізму створення і 

нарощування конкурентних переваг. Однією з найсуттєвіших складових 

такого механізму є ефективне формування оборотних активів, що суттєво 

впливає не тільки на обсяги господарської діяльності, фінансовий стан, 

інвестиційну привабливість, але й на здатність підприємств галузі 

задовольняти попит населення, що в решті решт, і визначає їх 

конкурентоспроможність. Недооцінка важливості процесів формування й 

фінансування оборотних активів торговельного підприємства сприяє 

значному погіршенню його поточного стану і виникненню перешкод 

досягнення цільових орієнтирів у майбутньому. Тому потрібно 

обґрунтовано підходити до:  

по-перше, формування оборотних активів, які б забезпечили 

найбільший чи бажаний результат діяльності;  

по-друге, прийняття таких рішень щодо обсягу та складу 

оборотних активів, які б забезпечили їх високі продуктивність і 

результативність функціонування у мінливих умовах зовнішнього 

середовища. 

Слід відзначити, правильність ухвалених рішень безпосередньо 

залежить від політики формування оборотних активів. Сьогодні її 

основу складає чітке визначення єдиної концепції розвитку 

підприємства, тісно пов'язана з його загальними стратегічними та 

тактичними цілями і є одним з інструментів їх реалізації. 

Таким чином, одним з важливих напрямів досягнення 

ефективної діяльності, забезпечення та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств торгівлі є ефективне  

управління оборотними активами, а розв’язання завдань щодо їх 

формування є основою стратегічних і оперативних управлінських 

рішень щодо розвитку підприємства та тим інструментарієм, що 

дозволяє вирішувати значний комплекс задач з управління 

матеріальними та фінансовими потоками господарюючого суб’єкта.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ 

 

Семенов А.А., учень 10 класу 

Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кушнір Т.Б. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Ринок функціональних напоїв (таких, що містять в своєму 

складі специфічні корисні компоненти) є відносно новим, але досить 

перспективним сегментом загального ринку безалкогольних напоїв 

України. Річ в тому, що люди почали більше звертати увагу на стан 

свого здоров’я та шукати методи його підтримки, резерви отримання 

додаткових сил, шляхи покращення його адаптаційних можливостей та 

забезпечення захисту від збою в роботі будь-яких органів чи систем. 

Вживання таких напоїв забезпечує  організм  необхідними  

поживними речовинами, сприяє прискоренню перебігу біохімічних 

процесів у ньому, підвищує імунітет, позитивно впливає на організм 

при надмірних фізичних навантаженнях або емоційних стресах, 

покращує працездатність.  

Командою фахівців ХДУХТ було проводено наукове 

дослідження, за метою якого взято вивчення ринку функціональних 

напоїв та розробку способу їх виробництва з додаванням 

дигидрокварцетину. За його результатами було встановлено 

унікальність продукту за якісними характеристиками; конкурентні 

переваги над іншими функціональними напоями; незайнятість великої 

долі ринку енергетичних напоїв; великий потенціал реалізації проекту, 

можливість виходу за межі вітчизняного споживчого ринку. 

Етапи виконання науково-дослідної роботи: аналіз стану та 

розвитку ринку енергетичних напоїв в Україні у порівнянні з 

відповідним світовим та вітчизняним ринком безалкогольних напоїв; 

оцінка їх конкурентоспроможності; аналіз процесів виробництва та 

основних складових таких напоїв; розробка способів виробництва 

безалкогольних напоїв на запропонованій лінії; оцінка соціального 

ефекту використання ДГК в харчовій промисловості; розробка проекту 

нормативної документації; розрахунок показників ефективності 

реалізації проекту виробництва напоїв та строку окупності інвестицій. 

Таким чином, виробництво функціональних напоїв з 

додаванням ДГК є перспективним,  оскільки  може  покращити  рівень 

здоров’я мешканців міста Харкова та країни, забезпечуючи їх 

корисними речовинами, які вони не мають змоги або часу отримати у 

своєму звичному раціоні. 

 



 56 

 

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСАХ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Семикоз О.В., Артюх Н.В., гр. ФК-14  
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Алексєєва Т.І. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

На сьогоднішній день перед багатьма країнами світу постають 

проблеми реалізації економічного потенціалу в системі світового 

господарства, характерною рисою якого є активізація процесів 

інтеграції та глобалізації. 

Проблема інтеграції України у світове господарство є 

актуальною, тому що розвиток відносин обов'язково призводить до 

інтеграційних процесів, а сприйняття України як надійного 

зовнішнього партнера об'єктивно потребує її входження у світове 

співробітництво на засадах рівноправності та взаємної вигоди.  

Проблеми інтеграції України у світове господарство 

досліджували видатні закордонні та вітчизняних вчені: Ликтян Д. Т., 

Дахно І. І., Пахомова Ю. М., Лук'яненко Т. Г., Губцький П. В. та ін. 

Вони визначали вагомість ролі інтеграції української економіки у 

глобальних міжнародних економічних процесах.  

Україна має можливість для використання умов глобалізації в 

свою користь, але на заваді цьому існує ряд об'єктивних і суб'єктивних 

факторів, які уповільнюють процес інтеграції України до світового 

господарства, а саме: 

- політична нестабільність, відсутність чіткої економічної 

політики, непослідовність у проведенні реформ; 

- велика корумпованість владних структур різних рівнів; 

- тіснота внутрішнього ринку, пов'язана з вкрай мінімальною 

купівельною спроможністю населення; 

- зниження виробничого споживання за рахунок стрімкого 

падіння виробництва; 

- значний відтік капіталу; 

- недостатній розвиток фінансової, технічної, інформаційної та 

іншої інфраструктури. 

Інтеграція України в світове господарство – один з пріоритетів її 

державної політики з моменту проголошення незалежності. Сьогодні 

можна спостерігати, що наша країна приймає активну участь у 

світових інтеграційних процесах.   
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Сідненко І.В., гр. ОА-13 
Науковий керівник – канд. екон. наук Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Функціонування суб’єктів оптової торгівлі в економіці нашої 

країни здійснюється в умовах ринкових товарно-грошових відносин, 

що обумовлені дією об’єктивних економічних законів: конкуренції, 

вартості, зростання потреб, єдності товарного і грошового обігу, 

відповідності попиту і пропозицій. 

Розвиток оптових торговельних підприємств стримується:  

− відсутністю чіткої стратегії функціонування на ринку;  

− недостатністю фінансових ресурсів;  

− неприйнятною системою кредитування продажу;  

− обмеженістю складських приміщень та складської обробки 

товарів;  

− низькою спеціалізацією;  

− недостатнім рівнем відповідності послуг оптових 

торговельних посередників вимога основних клієнтів;  

− недостатнім рівнем інформаційного забезпечення клієнтів 

ринку;  

− слабкою участю у формуванні іміджу вітчизняних 

товаровиробників на ринку. 

Нагальними кроками для подолання чинників, що стримують 

розвиток суб’єктів оптової торгівлі, має стати паритетне інвестування 

об’єктів оптової торгівлі державою і приватним бізнесом, насамперед, 

для створення ефективної логістичної системи, впровадження 

сучасних складських технологій. Інтенсивне впровадження принципів 

логістики дозволить налагодити систему товаропостачання, пакування, 

зберігання, транспортування і продажу. Це сприятиме трансформації 

багатоступеневої і багатоланкової оптової торгівлі у ефективну 

систему постачання та сервісного обслуговування клієнтів.  

Також визначальне значення для розвитку вітчизняної оптової 

торгівлі має зниження податкового тиску з боку держави. Такі заходи 

стимулювання та мотивації діяльності варто застосовувати для 

оптових підприємств, що використовують сучасні технології, 

прогресивні форми та методи обслуговування, здійснюють просування 

товарів вітчизняних товаровиробників, загалом здійснюють 

інноваційну та інвестиційну діяльність. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ СКЛАДАННІ  

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Скляр М.О., гр. ОА-12-1 

Науковий керівник – Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить 

інформацію про стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний рік. Фінансова звітність як і будь-яка інша 

звітність може містити помилки. Помилки можуть призводити до не 

відповідності бухгалтерського та податкового обліку, що в свою чергу 

призведе до неправильної сплати податків, не вірно прийнятих 

управлінських рішень, що може призвести до накладання штрафних 

санкцій.  

Процедурою виправлення помилок та змін у фінансовій 

звітності регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності» (ПСБО 

6), який включає в себе Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 

8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (МСБО 

8) та Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 «Події після 

дати балансу» (МСБО 10). 

ПСБО 6 виділяє такі види коригувань у звітності: виправлення 

помилок, зміни в облікових оцінках та зміни в обліковій політиці. 

Згідно з МСБО 8 помилки попередніх періодів – це пропуски 

або викривлення у фінансових звітах суб’єкта господарювання за один 

або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання 

або зловживання достовірною інформацією. Ці помилки можуть 

виявитися у математичних розрахунках, внаслідок шахрайства або 

неправильної інтерпретації фактів. 

Відповідно до МСБО 8 зміна в обліковій оцінці – це 

коригування балансової вартості активу або зобов’язання чи суми 

періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки 

теперішнього статусу активів і зобов’язань та пов’язаних з ними 

очікуваних майбутніх вигід та зобов’язань. Зміни в облікових оцінках 

не включає виправлення помилок та є наслідком нової інформації або 

нових розробок. 

Отже підводячи підсумки можна сказати, що фінансова 

звітність може містити багато помилок, саме тому, бухгалтеру 

необхідно уважно заповнювати всі фінансові звіти, як це 

передбачається у МСБО 8. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ  

ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Солтис М.Ю., гр. ТТ-22 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мартин О.М.  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Інвестиційна діяльність підприємств національної економіки в 

цілому і її окремих галузей визначає рівень економічного розвитку та 

можливість створення конкурентних переваг на ринку. Інвестиції 

формують потенціал транспортного підприємства, який забезпечує 

ефективну діяльність і готовність підприємства до сприйняття інновацій. 

Інвестиційна привабливість транспортного підприємства 

передбачає характеристику його як об’єкта інвестування, що базується 

на узгодженні мети і характеру інвестування та цілей, що забезпечує 

досягнення комплексного позитивного ефекту від освоєння 

капіталовкладень з позиції перспективності та розвитку. Інвестиційна 

привабливість транспортного підприємства визначають як чинники 

внутрішнього середовища, які формуються в середині підприємства і 

визначають процес інвестування, так і чинники зовнішнього середовища, 

які формуються поза межами транспортного підприємства. Особливістю 

прояву перерахованих чинників в цілому – це синергізм їхнього впливу на 

інвестиційну привабливість транспортного підприємства. 

Важливим зовнішнім чинником сьогодні в Україні є розроблена 

Урядом Транспортна стратегія до 2020 року, згідно якої для розбудови 

транспортної галузі буде залучено 100 мільярдів доларів США. 

Фінансування інвестиційних проектів передбачається здійснювати за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, на змішаній основі із залученням 

власних коштів транспортних підприємств і бюджетних коштів, 

залучення прямих інвестицій внутрішніх і зовнішніх інвесторів. 

Найважливішими напрямами збільшення інвестиційної 

привабливості транспортних підприємств, на наш погляд, є: по-перше, 

збільшення інформаційної відкритості до його зовнішнього 

середовища шляхом підвищення надійності підприємства та 

підвищення ефективності маркетингової діяльності з використанням 

реклами, формування позитивного бренду, зв’язків з громад кістю; по-

друге, забезпечення інвестиційної прозорості транспортного 

підприємства, яка визначається рівнем фінансової, виробничої, 

управлінської та комерційної прозорості, стабільністю функціонування 

підприємства; по-третє, підвищення рівня розвитку людського 

потенціалу персоналу транспортного підприємства.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ 

 

Сорокіна К.О., гр. ТОПекс-4-2 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ємцев В.І. 

Національний університет харчових технологій 

 

Діяльність підприємств харчової промисловості України на 

внутрішньому та зовнішньому ринках цілком залежить від того, 

наскільки їх продукція та послуги відповідають міжнародним 

стандартам якості та безпеки. Для виробників це означає встановлення 

єдиних чітких вимог до сировини та готової продукції, гармонізованих 

з європейськими регламентами, що забезпечить можливість виходу на 

ринок продовольчих товарів не тільки ЄС, але і світовий.   

Встановлення єдиних вимог передбачає встановлення рівних 

спільних вимог для усіх країн-учасників ринку продовольства. Тому 

вкрай важливо враховувати ті фактори, які впливають на якість та 

безпеку вітчизняної харчової продукції і можуть відрізнятися для 

різних країн: кліматичні (вплив зовнішнього середовища); техніко-

технологічні (технологічні можливості виробництва); економічні 

(платоспроможність населення, фінансові можливості виробників та 

фінансових організацій); культурні (менталітет, традиції, вподобання 

споживачів та розподілення пріоритетів); юридичні фактори 

(законодавство щодо безпеки та якості харчової продукції); екологічні 

(законодавство щодо безпеки навколишнього середовища).  

Однак, як свідчать результати дослідження, станом на кінець 

2015 р. з необхідних 1500 технічних регламентів харчової 

промисловості гармонізовано лише близько 320. Низький рівень 

активності в цієї сфері спричинений низкою чинників, серед яких:  

1)  повільна адаптація України, до змін міжнародних стандартів, 

адже окрім створення нових ISO та CEN постійно переглядають та 

змінюють вже існуючі регламенти; 

2)недоступність для спеціалістів міжнародних стандартів 

оскільки вони офіційно не закуповуються, відсутні у бібліотеках та 

магазинах стандартів.   

Отже, для створення гармонізованої системи стандартів 

необхідно  стимулювати спеціалістів до діяльності у цьому напрямку, 

надавши їм можливість доступу до інформації щодо найактуальніших 

нововведень та змін у сфері міжнародного технічного регулювання.   
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

СТРУКТУРИ ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Ставерський В.Д., гр. Ф-25 

Науковий керівник – ст. викл. Тімченко О.Д. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

На початку 2016 з’явилася тривожна тенденція до зміни 

структури витрат населення на користь збільшення частки витрат на 

харчування, що є ще однією ознакою триваючого збідніння.  

Протягом 2014-2015 років населення України витрачало 

заощадження і накопичення минулих років, за рахунок яких люди 

прагнули зберегти досягнутий раніше рівень споживання. 

Українці все більше стали витрачати коштів на їжу. При цьому 

найбільший удар був нанесений по соціально незахищеному 

населенню. 

За останніми даними Держкомстату, в першому кварталі 2015 

року середнє домогосподарство витрачало на харчування 55% від 

загальної суми грошових витрат, що на 5 в. п. більше, ніж шістьма 

кварталами раніше. Одночасно в домогосподарствах з найнижчими 

доходами на їжу тепер йде 61% грошових витрат. 

Структура харчування населення теж змінилася в гіршу 

сторону. Хліб, хлібобулочні вироби, макаронні вироби та крупи 

стають основою харчування, на них витрачається 21,1 % від загальної 

суми витрат на харчування.  

Про рівень життя українців красномовно свідчать і дані Служби 

економічних досліджень при Міністерстві сільського господарства 

США. Це відомство веде облік витрат на продукти харчування, 

алкоголь, тютюнові вироби у всьому світі. За даними цієї Служби, в 

2015 року Україна займає третє місце (після Нігерії та Кенії) за 

показником, що відображає частку витрат на харчування та напої в 

загальних витратах домогосподарств. 

Затяжна економічна криза при асоціальної політиці влади 

нівелює багато соціальних завоювань початку 10-х років цього 

століття. 

Потрібна грамотна політика влади і хороші орієнтири. 

Наприклад, в США є безліч механізмів, завдяки яким продукти 

харчування стають дешевшими - від субсидій фермерам до інновацій в 

області сільського господарства. Також в США для малозабезпеченого 

населення активно використовуються харчові талони (талони на 

харчування).  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ 

ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ставропольцева О.В., гр. Е-41м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мелушова І.Ю. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Інструментарій системи оцінки персоналу сформувався під 

впливом потреб вирішення практичних завдань виробничо-

управлінської діяльності на основі певних методів. Методи оцінки 

персоналу мають відповідати структурі підприємства, характеру 

діяльності персоналу, цілям оцінки, бути простими і зрозумілими, 

включати 5-6 кількісних показників, поєднувати письмові та усні 

завдання. 

В сучасній економічній літературі методи оцінки персоналу 

ділять на традиційні і нетрадиційні. Перші сфокусовані на окремого 

працівника та ґрунтуються на суб'єктивній оцінці керівника або колег. 

Нетрадиційні методи розглядають робочу групу (підрозділ, бригаду, 

колектив) і ставлять акцент на оцінку працівника його колегами і 

здатність працювати в групі. В цільових, планових і оперативних 

оцінках існуючі методи об'єднують в три групи: якісні, кількісні і 

комбіновані. До групи якісних методів відносять методи біографічного 

опису, ділової характеристики, спеціальної усної характеристики, 

еталону, а також метод обговорення. До групи кількісних методів 

відносять всі методи з кількісною оцінкою рівня якостей працівника. 

Комбіновані методи – це методи експертної оцінки, тестування.  

Деякі автори вважають, що  в теорії, та на практиці розрізняють 

два види оцінки персоналу: самооцінку й зовнішню оцінку, а також 

методи індивідуальної та групової оцінки. За інструментами 

оцінювання розрізняють прогностичний метод, інформаційною базою 

якого є результат обстежень, інтерв’ю, співбесід; практичний метод, 

що спирається на оцінку результатів практичної діяльності працівника; 

імітаційний метод, коли працівник оцінюється за своєю поведінкою в 

умовах конкретної ситуації. 

Як показують дослідження, немає найкращого варіанту 

проведення оцінки, кожний варіант відображає завдання конкретної 

підприємства. Для підвищення ефективності оцінювання персоналу 

необхідно поширювати сучасні методи оцінки на всі категорії 

персоналу, розширювати доступ персоналу до результатів його оцінки 

та кола оцінювачів, у ролі яких, крім безпосереднього керівника, часто 

виступають вищі менеджери, колеги по роботі, підлеглі, споживачі 

результатів праці.  
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ІНТЕНСИВНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ 

ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТІ  

КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Ставропольцева О.В., гр. Е-41м 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф., Чорна М.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В широкому сенсі, конкурентне середовище – це простір 

господарювання суб’єктів різних галузей ринкової економіки, що 

базується на поняттях конкуренції та складових його внутрішнього та 

зовнішнього оточення.  При цьому відношення конкуренції є 

вихідними та проникаючими в усі інші зв’язки. Однією з 

найважливіших характеристик активності конкурентного середовища 

підприємства є інтенсивність конкуренції – ступінь протидії 

конкурентів в боротьбі за споживачів і нові ринкові ніші. 

Унаслідок того, що важливою характерною особливістю 

категорії конкурентного середовища є рухливість та динамічність, 

тобто можливість змінюватися в різні періоди часу під впливом 

конкретних учасників конкурентної боротьби, вважаємо за необхідне 

ввести ознаку конкурентного середовища «за інтенсивністю 

конкуренції». Інтенсивність конкуренції проявляється в тому, 

наскільки ефективно підприємства використовують наявні в їх 

розпорядженні засоби конкурентної боротьби.   

Тому у розрізі даної ознаки виділено наступні види 

конкурентного середовища:  

- активне – конкурентне середовище з високим ступенем 

інтенсивності конкуренції в галузі (суб’єкти господарювання активно 

застосовують різні заходи конкурентної боротьби, їх взаємодія носить 

явно виражений характер, дії фірм-конкурентів знижують середній 

прибуток в галузі);  

- пасивне, за якого суб’єкти господарювання на ньому майже не 

ведуть конкурентної боротьби, пристосовуючись до дій лідерів 

(більшість фірм одержують цілком помірний прибуток). 

Порівняння окремих характеристик активності конкурентного 

середовища та результатів діяльності підприємства з основними 

конкурентами дає змогу не лише зробити «миттєве фото» стану, що 

склався в галузі, а й визначити слабкі та сильні сторони підприємства 

відносно основних конкурентів, спрогнозувати можливі варіанти 

розвитку ситуації, розробити відповідні стратегії посилення 

позитивних тенденцій та ослаблення негативних.  
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СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ  

РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Стребчук І., гр. ТМо 4-4 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ємцев В.І. 

Національний університет харчових технологій 

 

Функціонування  молочної галузі в Україні відбувається у 

складних організаційно-економічних і фінансових умовах при повної 

відсутності у 2015 р. фінансової підтримки молочного скотарства з 

боку держави. Результати проведеного аналізу  свідчать, що на 

початок 2016 р. у всіх видах господарств утримувалося 2166,6 тис. 

голів  корів, що на 4,47 % менше, ніж на аналогічну дату 2015 р.. При 

цьому  76,7% поголів’я корів утримується у господарствах населення, 

що призводить до  низького рівня його якості та товарності, не 

прогнозованості обсягів його виробництва і поставок на 

молокопереробні підприємства, що негативно впливає на рівень 

конкурентоспроможності останніх.  Так у 2015 р. з усіє кількості 

закупленого молока від господарств населення, питома вага вищого 

ґатунку становила лише 0,1 %, першого - 11,8 %, другого та 

неґанкового – відповідно 83,6 і 4,5 %. В той же час, 

сільськогосподарські підприємства реалізували 9,2 % молока екстра, 

33,8 % вищого ґатунку, 51,5 % першого, другого та неґанкового - 

відповідно лише 5,3 і 0,2 %. 
 

Таблиця 1 – Динаміка виробництва та товарності молока в Україні 

Показник 1990 2000 2010 2015 
2015 до 

1990, % 

Поголів’я корів, тис гол 8378 4958 2634 2166 25,85 

Виробництва молока, всього, 

тис. т 
24508 12658 11248 11132 45,4 

Питома вага СГ підприємств у 

вир-ві молока, % 
76,03 28,98 19,7 22,47 29,55 

Обсяг реалізації, тис.т  17958 3334,8 4793,2 4251 36,94 

Рівень товарності, %,  73,27 26,34 56,1 38,19 23,67 

у т.ч.  СГ підприємства 96,28 48,78 90,4 96,5 100,3 

Споживання на душу населення,  

л/в рік 
472 256,9 244 220 46,61 

 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємств  

молочної промисловості потрібна підтримка молочного скотарства з 

боку держави, кооперативний рух серед виробників молока та його 

підтримка з боку молокопереробних підприємств. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ   

ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Терещенко А.О., гр. ТМо 4-4 

Науковий керівник - д-р екон. наук, проф. Ємцев В.І. 

Національний університет харчових технологій 

 

Молоко – це харчовий продукт, до складу якого входять: 

засвоєні білки, поліненасичені жирні кислоти та ессенціальні сполуки, 

що дозволяють позитивно впливати на організм людини. Галузь 

переробки та виробництва молочної продукції тісно пов’язана з 

молочним скотарством і є важливою складовою у формуванні 

продовольчої безпеки країни. Проте недосконалість економічного 

механізму господарювання, соціально-політична нестабільність, що 

характерні для сучасної соціально-економічної ситуації в Україні, 

негативно позначаються на функціонуванні підприємств молочної 

промисловості, що призводить до спаду обсягів виробництва молочних 

продуктів.  

Результати проведеного аналізу свідчать, що у 2015 р. 

сільгосппідприємствами було вироблено та передано на переробку 

2286,9 тис т молока, що на 10,9 тис т менше ніж за 2014 рік. При 

цьому,  молока ґатунку екстра було вироблено 247,6 тис т молока, що 

проти 2014 року складає 110,9%; вищого ґатунку – 849,9 тис т, або 

103,6 %; першого ґатунку – 1196,9 тис т, що складає 95,7%; другого 

ґатунку – 113,0 тис т, що складає 87,8%; негатункового – 5,3 тис т, що 

складає 103,6% відповідно. Господарствами населення за цей час було 

передано на переробку 1311,5 тис т молока.  

Нестача сировини призводить до скорочення кількості 

переробних підприємств. Так якщо у 1990 р. в країні функціонувало 

452 молокопереробних підприємства, то у 2015 р. – лише 267. На 

думку фахівців за збереження існуючих тенденцій у молочному 

скотарстві, до 2020 р. їх може залишитись 150. Це призводить до 

зниження обсягів виробництва молочних продуктів та їх споживання 

населенням.  

Зважаючи на це стає актуальною проблема відновлення та 

розвитку молочного скотарства,  збільшення поголів’я корів та обсягів 

виробництва якісного молока та молочних продуктів, модернізації 

переробних підприємств, підготовки та забезпечення всіх підприємств 

кваліфікованими працівниками.  
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ РИНКУ 
 

Терлецька А.В., ЕП-15 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Матвеєв С.П. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

У цілому в секторі малого підприємництва працює понад 2 млн. 

чоловік, що становить майже 10% зайнятого населення України. 

Підприємства малого бізнесу створюються в різних галузях економіки. 
Розвиток малого підприємництва здійснюється в результаті 

проведення послідовної державної політики в цьому важливому 

секторі ринкової економіки. 

Основними напрямками подальшого розвитку малого 

підприємництва в Україні в найближчій перспективі є: 

- формування належної законодавчої бази, сприятливої для 

розвитку малого бізнесу; 

- вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; 

- забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов 

розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення 

бізнесу; 

- стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів 

малого підприємництва. 

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у 

вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у 

здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і 

поглинати надлишкову робочу силу.  

Особливо це стосується сьогоднішнього стану справ як в 

Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли 

йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі 

фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця. З 

огляду на це, як, до речі свідчить і зарубіжна статистика, мале 

підприємництво є більшим стабілізуючим фактором, ніж велика 

індустрія. 

Малі підприємництва використовують здебільшого місцеві 

ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того 

вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, часто 

беруть участь у спонсоруванні місцевих програм, будучи 

зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони 

знаходяться. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Тімченко В.І., гр. Е-41м 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Чорна М.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У сучасних умовах хлібопекарська промисловість України є 

нестабільною, як і інші галузі національної економіки, що обумовлено 

складною економічною ситуацією в країні загалом. В умовах жорсткої 

конкуренції хлібопекарським підприємствам важливо враховувати 

вимоги споживачів щодо якості продукції, скорочення споживання та 

зміни кон’юнктури ринку. Тому актуальним є дослідження шляхів 

оздоровлення ситуації на даному ринку та підвищення 

конкурентоспроможності національних хлібопекарських підприємств. 

Хлібопекарська галузь завжди була одним із стабільних секторів 

національної економіки України. Так, з 1955 р. по 1985 р. виробництво 

хліба та хлібобулочних виробів постійно зростало. Але, в сучасній 

Україні даний показник значно знизився. Так, зокрема, в 2015 р. було 

вироблено 1,2 млн. т. хліба та хлібобулочних виробів, що на 9,9 %  

менше обсягу виробництва даного продукту в 2014 р. Крім того, за 

даними Держкомстату, українські борошномельні підприємства у 

підсумку 2015 р. виробили 2,02 млн. т. борошна, що також на 10,2 % 

менше, ніж фіксувалось роком раніше. 

Таким чином, хлібопекарській промисловості України в 

сучасних умовах притаманні тенденції постійного скорочення 

офіційних обсягів виробництва хлібопекарських виробів при фактично 

незмінних обсягах їх споживання. В основі нинішньої ситуації на 

досліджуваному ринку лежить досить жорстке адміністративне 

регулювання. Безумовно, мале підприємництво, вносить неоціненний 

внесок у розвиток ефективного конкурентного середовища 

хлібопекарської галузі, оскільки значно меншою мірою піддається 

монополізації та має можливість підривати позиції великих 

підприємств. Також важливою сучасною тенденцією хлібопекарської 

промисловості є те, що хоча вона і працює досить стабільно, 

переважна більшість хлібопекарських підприємств знаходиться в стані 

стагнації, що є наслідком значної адміністративної регуляції, яка 

блокує запровадження підприємствами інновацій. А це негативно 

позначається на можливості національних товаровиробників 

ефективно конкурувати із зарубіжними підприємствами. 
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Товстоліт Т.М., гр. МОА 11 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Світлична А.В. 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку 

економіки України є створення умов ефективного і динамічного 

переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливим є 

удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд 

економічних зв’язків і методів керування. У цих умовах особливої 

гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, 

діяльність підприємств і організацій має бути, спрямована на 

споживача, і кінцевий результат – прибуток. 

Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за 

допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, 

пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції, 

впровадженням і використанням нових технологій, удосконалюванням 

структури керування підприємством, своєчасною і якісною 

підготовкою і перепідготовкою кадрів. 

Основне призначення стратегічного управління полягає у 

виявленні оптимального з усіх можливих альтернативних варіантів 

розвитку підприємства у майбутньому. Стратегічне управління являє 

собою організаційно-економічну систему, що забезпечує безперервний 

процес прийняття рішень, у ході яких установлюються і уточнюються 

за часом цілі й завдання розвитку підприємства; визначаються 

стратегії їх досягнення; розробляються детальні плани, що 

відображають різні сторони господарської діяльності. 

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії 

організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб 

забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в 

умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління 

стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує 

загальні контури майбутнього організації; в якості засобів – показує, 

як ця ціль повинна досягатися. 

Отже, стратегічне управління – це прогнозне управління, 

пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди 

прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з 

практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що 

стратегія – це засіб для створення додаткової вартості. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА  

М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

 

Чернега О.В., гр. Тмя ІV-2 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Ємцев В.І. 

Національний університет харчових технологій 

 

Проблема забезпечення продовольчої безпеки країни є дуже 

актуальною. Проведений аналіз свідчить, що  в Україні  виробництво 

м’яса не відповідає потребам населення за обсягами та структурою 

виробництва. Так у загальній структурі виробництва м’яса 48,9% 

складає м’ясо птиці, 31,3% – свинина і 17,9% – яловичина і телятина, 

що свідчить про порушення оптимальної структури виробництва та 

споживання м’яса та м’ясопродуктів. Причому відзначається чітка 

тенденція до скорочення виробництва яловичини і телятини та 

нарощування виробництва м’яса птиці. 

 

Таблиця 1 – Виробництво м’яса всіх видів (у забійній вазі) в Україні 

 

Од. 

вим. 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

2014 

до 

1990 

Вир-во тис.т 4352 1663 1597 2059 2210 2389 2360 54,2 

Імпорт тис.т н/д 38 325 378 269 186 201 - 

Експорт тис.т н/д 163 82 48 85 118 218 - 

На душу 

населен. 

кг/ 

люд 
79,4 33,8 33,9 44,9 48,5 52,5 51,08 65,24 

          

В Україні виробництво м’яса на одну особу у 2014 р. становило 

51,08 кг, що на 34,76% менше ніж у 1990 р. Щоб досягти забезпечення 

науково-обґрунтованих норм споживання м’яса та м’ясопродуктів  - 83 

кг /люд в рік  або рівня споживання у розвинених країн світу - 85 кг 

м’яса за рік, в країні потрібно збільшити обсяги виробництва всіх 

видів м’яса.  

Тваринництво та м’ясна галузь є важливими складовими 

забезпечення продовольчої безпеки країни. Тому потрібна державна 

підтримка вітчизняного тваринництва та увага щодо забезпечення 

збалансованого виробництва різних видів м’яса та м’ясопродуктів. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДНА ІЗ ЦІЛЕЙ  

СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Чигринець Т.В., гр. МО-41 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. 

Воронько-Невіднича Т.В.  
Полтавська державна аграрна академія 

 

Узагальнюючи наукові підходи можна відмітити, що 

«конкурентоспроможність» трактують як зумовлене економічними, 

соціальними, політичними факторами стійке становище країни, 

регіону або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Структура основних елементів системи управління 

конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств включає 

програмно-цільовий блок, який має відбивати необхідні дії, конкретні 

організаційні, економічні, технологічні заходи в їх взаємозв’язку. Це, 

насамперед, ‒ вибір конкурентних стратегій розвитку. Виробничі 

структури повинні вміти випускати в широкому асортименті відносно 

дешеві, але якісні вироби, швидко і гнучко реагувати на нові вимоги 

ринку, надавати сервісні послуги якісно і на високому рівні. 

Вибір стратегії конкурентної боротьби залежить, насамперед, 

від того, в якій сфері бізнесу діє товаровиробник. Якщо це 

багатосерійне виробництво відносно простих і поширених виробів, то 

основна увага має зосереджуватися на зменшенні витрат на 

виробництво одиниці продукції, тобто застосовується стратегія 

масового маркетингу.  

При виробництві продукції, яка відносно рідко зустрічається 

(або взагалі відсутня) на ринку, оптимальна стратегія спрямована на 

пристосування товаровиробника до вимог окремої групи споживачів, 

або зміни самих вимог ринку, наприклад, пропозиція нового виробу 

тій частині споживачів, яких не задовольняють стандартні вироби і які 

готові за це платити («нішова» стратегія). 

Отже, забезпечення конкурентоспроможності національних 

підприємств ‒ комплексний багаторівневий безперервний процес, який 

залучає до своєї «орбіти» практично весь комплекс інструментів як 

економічної політики держави, так і інструментарію внутрішнього 

маркетингу і кадрового менеджменту. Зволікання з реалізацією заходів 

щодо радикального зміцнення конкурентоспроможності персоналу та 

освоєння її сучасних чинників украй небезпечні у глобалізованому 

середовищі, оскільки ведуть до втрати можливостей реалізації навіть 

низки наявних нині конкурентних переваг. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В АСПЕКТІ  

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

 

Шалапко О.Ю., учень 10-Б класу 

Науковий керівник – вчитель економіки Юхимчук Т.І. 

Технологічний багатопрофільний ліцей  

з загальноосвітніми навчальними закладами  

м. Хмельницького імені Артема Мазура 

 

Поглиблення глобалізаційних та інтеграційних процесів, нові 

соціально-економічні реалії детермінують потребу України у значних 

інвестиційних ресурсів задля економічного зростання. Забезпечення 

позитивної динаміки вимагає активізації інвестиційних процесів, 

мобілізації наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів. 

Залучення заощаджень населення у національну економіку набуває 

особливого значення в умовах гострого дефіциту інвестиційних 

ресурсів, збільшення валового зовнішнього боргу країни, посилення 

залежності вітчизняного фінансового сектора від змін у кон’юнктурі 

світових фінансових ринків.  

Об’єктивний аналіз обсягу та динаміки приросту заощаджень 

населення України протягом 2005–2014 рр. дозволив простежити 

значні коливання у їх розмірах та структурі. Встановлено, що протягом 

2006–2012 рр. загальний обсяг заощаджень у номінальному виразі 

зростав досить значними темпами. Особливе пожвавлення схильності 

фізичних осіб до заощаджень спостерігалося протягом 2005–2007 рр., а 

в 2008–2009 р. тенденція до українців до заощаджень дещо знизилася у 

зв’язку з фінансовою кризою. Різке зменшення заощаджень 

спостерігаємо у 2013 р., що було зумовлене нестабільною політичною 

та економічною ситуацією в Україні. 

Аналіз аналітичних оглядів і статистичних даних дозволив 

констатувати, що населення найбільше зацікавлене в розміщенні 

заощаджень за такими напрямами: нерухомість, цінні папери, 

банківські депозитні (ощадні) вклади, іноземна валюта. Максимізація 

об’єму організованих заощаджень є кінцевою метою регулювання 

ощадного процесу і початковою умовою перетворення заощаджень 

населення в інвестиції. Мобілізація заощаджень населення для 

фінансування економіки неможлива без формування певного ступеня 

довіри до фінансово-кредитних інститутів і фінансового ринку в 

цілому. Механізм перетворення заощаджень населення в інвестиції 

повинен бути заснований на реалізації декількох основних умов: 

поворотності, терміновості, платності, вигідності для обох сторін.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 

Шахмаєва А.О., гр.ОА-13-1 

Науковий керівник – канд. екон. наук Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградскього 

 

Роздрібна торгівля – сфера підприємницької діяльності з 

продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового 

договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для 

їхнього власного некомерційного використання. Роздрібна торгівля 

відіграє значну роль і економіці України, роздрібний товарооборот 

щороку неухильно зростає. 

Рівень розвитку роздрібної торгівлі – це найважливіший 

індикатор, що відображає соціально-економічні процеси, які 

відбуваються в регіоні, динаміку зміни рівня життя населення. 

Внутрішні чинники, що впливають на роздрібну торгівлю в 

Україні: 

1) еволюція роздрібних торговельних об’єктів; 

2) екологізація торгівлі; 

3) управління ланцюгами поставок змінюється управлінням 

запитами споживачів; 

4) технологічність; 

5) цінова прозорість; 

6) модифікація і зменшення ролі цінової та посилення значення 

нецінової конкуренції; 

7) диверсифікація діяльності роздрібних торговельних 

підприємств. 

До зовнішніх факторів розвитку можна віднести: 

1) збільшення вимогливості покупців, значимості 

демографічних факторів та кастомізація торгівлі; 

2) індивідуалізація торговельного обслуговування покупців; 

3) недобросовісна конкуренція; 

4) посилення конкуренції на рівні торгових марок і брендів. 

Отже, незважаючи на різке зменшення кількості підприємств 

малого бізнесу в роздрібній торгівлі, наразі відбувається ряд 

перетворень, які мають позитивний вплив на цю галузь економіки: 

технологічне оновлення роздрібних торгівельних об’єктів, 

впровадження нових підходів до управління, активне застосування 

маркетингових заходів тощо. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 

СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Шаяшнікова А.І., гр. МОз – 15(с) 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткаченко О.П. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У сучасних умовах ефективне управління персоналом стає 

вирішальною умовою забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств і стабільності їх підприємницького успіху. Знання 

мотиваційних установок працівника, уміння їх формувати та 

спрямовувати відповідно до особистих цілей і завдань організації є 

найважливішим питанням в сучасному бізнесі. За цих умов 

актуальності набуває процес формування системи мотивації персоналу 

як однієї з головних складових системи управління персоналом в 

організації.  

Дієва система мотивації дозволяє активізувати особистісний 

потенціал людини в напрямку досягнення мети і одержувати 

задоволення працівнику в процесі праці, через задоволення його 

потреб. Отже, якщо добре знати і розуміти, що рухає працівником, до 

чого він прагне, виконуючи певну роботу, можна, на відміну від 

примусу, що вимагає постійного впливу і контролю, побудувати 

управління персоналом у такий спосіб, що він самостійно буде 

прагнути виконувати свою роботу якнайкраще і більш результативно з 

погляду досягнення цілей організації.  

Одним з методів виявлення рушійних мотивів працівника є 

анкетування, при якому, у рамках дослідження проблем мотивації 

персоналу, розробляються спеціальні анкети і проводиться 

анкетування. У якості мети такого анкетування переслідується, з 

одного боку, збір інформації про те, що для працівника є найбільш 

привабливим у його роботі, що викликає труднощі, які мотиви 

спонукують його до діяльності, що є найбільш мотивуючим фактором, 

тобто виявлення рушійних мотивів. Проте одночасно сама анкета і 

проведення анкетування розглядаються як фактори, які можуть тією чи 

іншою мірою виявити мотивуючий вплив на працівників. У цьому 

випадку метою анкетування є не збір інформації, а можливість 

виразити зацікавленість із боку керівництва організації в проблемах, з 

якими зустрічаються співробітники. 

Таким чином, застосування анкетування дозволяє отримати 

інформацію щодо особливостей мотиваційних установок працівників з 

урахуванням як зовнішніх умов праці так і його внутрішніх потреб та 

забезпечити прийняття обґрунтованих управлінських рішень під час 

формування ефективної системи мотивації. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

В УПРАВЛЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОВАРОВ  

(НА МАТЕРИАЛАХ БЕРЕЗИНСКОГО РАЙПО) 

 

Шовгеня М.М., Шовгеня Д.М., гр. Г-41 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Кикинева Е.Г. 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации  

 

Березинское районное потребительское общество осуществляет 

торговое обслуживание населения района через 105 предприятий 

торговли, 20 предприятий общественного питания, один 

заготовительный магазин, 23 точки мелкорозничной торговли и 7 

передвижных автолавок. Главной целью райпотребобщества является 

многоотраслевая хозяйственная деятельность, направленная на 

наиболее полное удовлетворение материальных и иных потребностей 

пайщиков и обслуживаемого населения.  

Главной целью райпотребобщества является многоотраслевая 

хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли и 

наиболее полное удовлетворение материальных и иных потребностей 

пайщиков и обслуживаемого населения. 

Товары из Березинского райпо завозятся на розничное торговое 

предприятие посредством заявки, которая составляется в 

определенной форме. В ней указывают наименование товаров и 

основные их ассортиментные признаки (вид, сорт и т. д.), требуемое 

количество товаров. Заявку, составленную в двух экземплярах, 

подписывает заведующий или директор магазина, затем ее заверяют 

печатью и направляют по факсу в Березинское райпо для исполнения.  

Доставка товаров осуществляется транспортом Березинского 

райпо. В наличии Березинского райпо достаточно транспортных 

средств для доставки товаров потребителям. Однако большинство 

транспортных средств, которые используются для доставки товаров, 

срок эксплуатации превышает 13 лет. Это свидетельствует о 

устаревшей материально-технической базе Березинского райпо. Также 

в наличии Березинского райпо есть автомагазины, которые 

целесообразно используются для доставки товаров.  

Большинство машин не используются для доставки товаров, 

поэтому целесообразно некоторое количество машин предоставлять 

сторонним организациям в аренду или на продажу. Продав некоторые 

транспортные средства, возможно приобрести еще один автомагазин 

для доставки товаров потребителям.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Шостак Ю.М., гр. МТМ-15 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Алексєєва Т.І. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Молочна галузь є однією з провідних у структурі харчової 

промисловості України. Молочна промисловість нараховує близько 

300 молокопереробних заводів і комбінатів, проте рівень використання 

їх виробничих потужностей є невисоким. 

Основними проблемами молочної галузі є: нерозвиненість 

ринкової інфраструктури; невисокий рівень забезпеченості сировиною 

та завантаженості потужностей; обмеженість можливості широкої 

диференціації асортименту через погану якість сировини; зниження 

попиту на продукти в зв’язку із низькою купівельною спроможністю 

населення; високий рівень конкуренції з боку потужних підприємств. 

Але не зважаючи на ці проблеми, Європейська комісія надала 

десятьом українським виробникам молочної продукції доступ на ринок 

ЄС із 10 січня 2016 року.  

Минулий рік приніс в економіку України не лише девальвацію 

гривні, але й суттєве скорочення експорту певних видів молочної 

продукції через втрату ринку збуту в окремих країнах СНД. 

Проте виробництво молока в Україні можна і необхідно зробити 

прибутковим та конкурентоспроможним видом агробізнесу. 

Перспективи галузі багато в чому залежатимуть від того наскільки 

реально сьогодні можна вибудувати партнерські відносини між усіма 

учасниками ринку, що дозволить через механізм еквівалентного 

ціноутворення створити необхідні економічні умови для збільшення 

поголів’я молочних корів та таким чином збільшити сировинну базу.  

Необхідною умовою ефективного функціонування є збереження 

позицій вітчизняними виробниками молочної продукції на 

внутрішньому ринку України не лише в умовах її членства в ВТО, але 

і в режимі функціонування зони вільної торгівлі з країнами ЄС. До 

того ж необхідно здійснювати агресивну зовнішньоторговельну 

політику заміщення традиційних експортерів в умовах перевищення 

попиту над пропозицією продукції та зростання цін на неї, а також 

освоювати нові зростаючі ринки, передусім, країн Близького Сходу і 

Північної Африки.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 

Штепенко Г.О., гр. МОз – 15(с) 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткаченко О.П. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах інтеграції в європейський простір, розширення 

економічної співпраці з Європейським Союзом, попри труднощі, що 

склалися в соціальній, економічній, політичній сферах сьогодення, 

торгівельна діяльність в Україні залишається перспективною галуззю, 

а питання управління конкурентоспроможністю підприємств 

роздрібної торгівлі набуває особливої актуальності. 

У цілому теоретичні та методичні аспекти розвитку систем 

управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств 

мають загальнотеоретичний характер і не враховують специфічних 

особливостей конкретного підприємства, а наявний закордонний 

досвід в області створення таких систем і їх подальшого впровадження 

не може бути застосований у повному обсязі через специфіку 

вітчизняних галузей народного господарства в умовах нестабільного 

ринку. Дослідження теоретичних джерел свідчить, що досягнення 

високого рівня конкурентоспроможності роздрібного підприємства 

полягає на перетині наступних складових: 1) конкурентоспроможних 

технологій; 2) конкурентоспроможних методів організації 

виробництва і праці; 3) конкурентоспроможного персоналу; 

4) конкурентоспроможної продукції. Адже саме роздрібна торгівля є 

останнім етапом системи розподілу товарів, вона забезпечує 

просування товарів від виробника до кінцевого споживача, виконуючи 

значущу роль у розвитку споживчого ринку та обслуговування 

населення. Сутність управління конкурентоспроможністю 

підприємства роздрібної торгівлі в умовах ринку полягає в 

раціональному використанні наявних конкурентних переваг, 

нарощуванні перспективних, виявленню й створенню потенційних 

конкурентних переваг, а також в оцінці, аналізі і обліку факторів 

ринкового середовища, що підвищують або знижують 

конкурентоспроможність підприємства роздрібної торгівлі в процесі 

його господарської діяльності з виробництва конкурентоспроможної 

продукції, товарів, послуг, у виборі і реалізації відповідної стратегії і 

тактики з метою досягнення поставленої мети розвитку. Стратегії 

управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі 

по суті орієнтовані на вироблення і реалізацію стратегій забезпечення і 

розвитку конкурентоспроможності підприємства у всіх її аспектах.  
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ЩОДО ШЛЯХІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Шумова І.М., магістрант 
Науковий керівник − канд. екон. наук, доц. Ярова В.В. 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

 

В Україні налічується 4,5 млн одноосібних селянських 

господарств, які створюють товарну продукцію (виробляють 56% від 

усієї продукції, у т.ч., молока – 75%, картоплі – 95%). Кількість селян-

одноосібників становить 10 мільйонів. При цьому вони не мають 

статусу, не зобов’язані реєструватися, не мають соціальних гарантій, 

не мають можливості офіційно торгувати на організованому ринку.  

У лютому 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 

створення та діяльності сімейних фермерських господарств» (далі 

закон). Він позиціонується як життєво важливий документ в межах 

підтримки українського фермерства, оскільки має змінити всю теорію 

аграрного устрою України, вивести з тіні значну частину аграрного 

сектору і трансформувати одноосібне селянське господарство в 

фермерське. Узагальнимо цілі запровадження положень закону:  

1. Легалізація дрібного аграрного бізнесу шляхом залучення в 

організований ринок найпотужніших селянських господарств і 

закріплення за ними статусу сільгоспвиробника, переведення 

одноосібного селянського господарства в категорію фермерське 

сімейне господарство. 

2. Створення спрощених: порядку трансформації особистих 

селянських господарств в сімейні ферми; реєстрації та організації 

діяльності; спрощеної процедури отримання дозвільних документів. 

3. Добровільна основа створення сімейних ферм зі статусом 

юридичної особи або на договірній основі, надання можливості 

працювати за спрощеною системою оподаткування. 

4. Створення офіційного місця роботи і отримання 

повноцінного соціального захисту членами сімейних ферм на рівні із 

великими виробниками сільськогосподарської продукції. 

5. Надання можливості реалізувати продукцію за належними 

цінами (укладати договори з магазинами, іншими торговельними 

мережами, чого зараз позбавлені), усунення посередників. 

6. Державна фінансова підтримка сімейних ферм, надання 

можливості центральним органам виконавчої влади приймати певну 

програму підтримки та стимулювання сімейних ферм. 
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Nowadays large countries issuing international currencies with 

highly developed capital markets may stabilize exchange rate levels, but 

leave day-to-day exchange rate subject to market forces. Emerging markets 

with underdeveloped capital markets tend to stabilize both day-to-day 

exchange rate fluctuations as well as exchange rate levels. 

It is commonly argued that exchange-rate policy can make an 

important contribution to stabilization, but the fact is that it can also be 

misused and will then lead to persistent deviations from purchasing-power 

parity (PPP), with devastatingly adverse effects. 

A fixed exchange rate as the tool for stabilization necessarily 

involves risks. Can it thus be used to end hyperinflation? One reason is that 

the currency will be devaluated in real terms during the period of 

accelerating inflation. It is not unusual for high-inflation countries to have 

trade surpluses and corresponding capital exports. This real devaluation will 

act as a compensator in case the stabilization of the exchange rate does not 

stop the inflation instantly. But care must be taken not to let the real 

exchange rate move beyond a narrow margin of about 10 percent. A safe 

way to do this is to devalue the currency at the beginning of the stabilization 

program, just before pegging the exchange rate, and to use wage-price 

controls to prevent any corrective inflation for a while.  

There is an important immediate benefit from simultaneous 

exchange-rate fixing and wage-price controls. During high and accelerating 

inflation, tax indexation and collections can never catch up with the 

inflation erosion of government revenue. While high inflation clearly arises 

from fiscal problems, it gives rise to fiscal problems in turn by negatively 

affecting the real value of tax collections. Price stabilization therefore 

results in an immediate increase in their real value and makes an outright 

contribution to budget balancing. The magnitude of that effect may be on 

the order of 2 to 3 percent of GDP or even more. 

Thus, the exchange rate presently comes to play an important role in 

the stabilization processes. 
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На сучасному етапі розвитку світової економіки спостерігається 

інтенсивна динаміка глобалізаційних процесів. У спробі глобалізувати 

світ країни умовно розділилися на дві групи - «сильні», які прагнуть до 

світового панування, експансії, створення однополюсного світу і 

«слабкі», пріоритетом яких є інтенсивна інтеграція як спосіб 

забезпечити збереження національних інтересів і безпеки в гострому 

протистоянні світовим гегемонам. Україна, яка знаходиться в стадії 

трансформаційних перетворень, відноситься до другої групи, а отже 

має зацікавленість в інтеграції з високорозвиненими країнами.  

Аналіз інноваційної діяльності підприємств в регіональному 

розрізі показав нерівномірність інноваційної активності на території 

України, де найбільшу вагу мають області східного регіону - Київська, 

Сумська, Харківська, Дніпропетровська. Подібна ситуація 

пояснюється відсутністю в Україні єдиного комплексу заходів щодо 

впровадження інноваційної моделі розвитку, який передбачає 

злагоджені дії підприємництва та органів державної влади в частині 

інноваційної політики. 

Поставлені завдання можуть бути виконані лише на основі 

комплексу заходів державної інноваційної політики, яка передбачає: 

1. Збільшення частки ВВП, спрямованої на фінансування 

науково-технічної діяльності, пріоритетних інноваційних проектів. 

2. Розвиток базових технологій постіндустріального суспільства. 

3. Переорієнтація структури експорту на інноваційну продукцію 

високотехнологічних галузей. 

4. Створення внутрішнього ринку інноваційної продукції за 

допомогою механізмів державного замовлення. 

5. Інтеграція в міжнародне науково-технологічний простір за 

допомогою укладення угод про наукове і технологічне 

співробітництво, участі в міжнародному трансферту технологій, 

тендерах і виставках, програмах сертифікації інноваційної продукції. 

Таким чином, наступним етапом виходу України на світові 

ринки має стати комплексне «оздоровлення» економіки, яке 

передбачає ряд заходів по зміцненню конкурентних переваг країни та 

переорієнтацію на пріоритетний інноваційний шлях розвитку. 
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Шлях інтеграції України не може копіювати моделі Польщі, 

Угорщини чи то інших країн, а, очевидно, повинен бути виключно 

індивідуальним, з урахуванням українських реалій. Однак, 

дослідження досвіду іноземної інтеграції для нашої країни має велике 

значення, оскільки може допомогти у вирішенні численного кола 

політичних, економічних та соціальних питань. 

Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом має стимулювати економічний розвиток нашої держави та 

прискорити процес європейської інтеграції Української держави. 

Водночас, відкриття внутрішнього ринку України варто здійснювати 

поступово та обережно, оскільки цей процес може викликати і чималі 

негативні наслідки з якими зіштовхнулася, наприклад, Польща на 

рубежі ХХ–ХХІ століть. Зокрема, зростання дефіциту зовнішньої 

торгівлі Речі Посполитої значною мірою обумовлено швидкими 

темпами відкриття внутрішнього ринку країни для товарів з ЄС. 

Вивчення досвіду євроінтеграції Польщі дає змогу зрозуміти ряд 

ключових моментів, які є актуальними для України з огляду на її 

євроінтеграційні змагання. Сюди можна насамперед зачислити: 

інституційно-правовий механізм забезпечення процесу європейської 

інтеграції, внутрішньополітичну та соціально-економічну 

модернізацію держави відповідно до вимог Брюсселя, а також 

зовнішньополітичну стратегію. Окреслення та вивчення зазначеного 

кола проблемних питань європейської інтеграції Польської 

Республіки, при порівнянні з відповідним українським досвідом та 

інтеграційним потенціалом нашої держави, дає змогу визначити 

потенційні складнощі для євроінтеграційного процесу Української 

держави та підготуватися до їхнього подолання вже найближчим 

часом. 

Так, досвід Польщі, здобутий у ході створення правової бази 

інтеграції з ЄС, свідчить про те, що Україні треба розраховувати на 

поетапний підхід при розбудові євроінтеграційної інституціонально-

правової бази. Також Україні варто розробити чітку та конкретизовану 

програму інтеграції до ЄС, створити спеціалізовані інституції на 

кшталт польського Комітету європейської інтеграції, які б 

безпосередньо відповідали за процес європейської інтеграції. 
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Ефективна діяльність малого підприємництва, забезпечення 

стабільного зростання, підвищення рентабельності й 

конкурентоспроможності в умовах становлення ринкової економіки 

значною мірою визначаються обсягами кредитування цього сектора 

для підтримання та розвитку бізнесу. Зазначимо, що кредитування 

сфери малого бізнесу є перевіреним ефективним методом 

економічного розвитку, який охоплює велику кількість малих 

підприємств у розвинутих країнах світу. Малий бізнес є основою 

економіки розвинутих країн світу. У Японії, США та Німеччині 

найбільшу частку у створенні ВВП займає саме малий бізнес. Крім 

того, на нього працює переважна більшість працюючого населення. 

Маючи більше можливостей для оновлення інфраструктури та 

асортименту товарів, малий бізнес є головним інвестором у створенні 

й упровадженні інноваційних технологій. Таким чином, саме малий 

бізнес є рушійною силою соціально-економічного розвитку цих країн.  

Наприклад, у США на 10 тис. осіб в середньому припадає 742 

малих підприємства. Якщо говорити про досвід США в галузі 

мікрокредитування, то він дає змогу оцінити й переглянути деякі 

моменти в цій сфері. Малі форми підприємництва мають можливість 

оперативно відгукуватися на щонайменші зміни попиту. Також малий 

бізнес здатний повніше враховувати місцеві особливості, традиції 

населення певного регіону. Саме тому доцільно було б розробляти 

програми мікрокредитування окремо для кожного регіону України, 

враховуючи його специфіку й умови розвитку. Немалу роль відіграє й 

підготовка потенційних позичальників до процесу отримання кредитів 

шляхом роз’яснення деяких моментів та моральної підготовки, 

підвищення довіри вигідними умовами кредитування. 

Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва свідчить, 

що ринкова економіка починається там, де кількість підприємницьких 

структур досягає приблизно одного діючого підприємства малого 

бізнесу на 30–50 жителів певної території. В Україні сьогодні на кожну 

тисячу населення припадають лише три діючі підприємства, тоді як у 

Польщі – 35. 
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Стан сучасного розвитку національної економіки України 

передбачає впровадження інтеграційних процесів. Економічна 

інтеграція – це розвиток міцних економічних взаємозв’язків і поділ 

праці національних господарств, які є близькими за економічними 

рівнями, а також зближення господарських механізмів через укладання 

міждержавних угод.  

Сьогодні Україна знаходиться на початковому етапі інтеграції 

економіки до світових структур, оскільки бере незначну участь в 

політико-економічній діяльності інших країн. Україна, має вигідне 

геополітичне  розташування, центр Європи, але вона значно відстає  за 

процесами, що відбуваються в сусідніх інноваційно розвинутих  

країнах.  

Інтеграція є процесом, який передбачає розширення кола бізнес-

партнерів, розробку нових технологій і впровадження інновацій. Саме 

тому, головною метою України є співробітництво з різноманітними 

впливовими міжнародними  і фінансовими структурами. 

На сьогодні, значну роль у розвитку українських економічних 

відносин відіграють її інтеграційні процеси з такими міжнародними 

інституціями як ЄС, СОТ, ООН, СНД, МВФ, Світовий Банк. 

Пріоритетним напрямком інтеграції України у світове господарство 

залишається Угода про Асоціацію з ЄС (у 2014 р. вступило в силу 

тимчасове застосування Угоди про Асоціацію).  

Співробітництво між ЄС та Україною за останні роки має 

позитивні зміни, оскільки Європейський Союз надає економічну, 

технічну, а також фінансову допомогу у формі позик та є найбільшим 

інвестором в Україні. Перспектива членства в ЄС є важливим 

стимулом для врегулювання внутрішніх і зовнішніх неузгодженостей в 

країні, які останнім часом значно поширились. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна, яка ослаблена 

сучасними військовими подіями,  не має значного впливу на 

інтеграційні процеси, які відбуваються у сусідніх країнах, але 

підґрунтя для позитивних зрушень уже закладені.  
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З огляду на інтеграційні процеси, які відбуваються в останні 

десятиліття в усьому світі, можна стверджувати, що Україна є активним 

учасником цих процесів. Україна обрала стратегічним напрямком 

розвитку інтеграцію в європейський економічний і політико-правовий 

простір з метою впровадження європейських стандартів життя та виходу 

України на провідні позиції у світі.  

Як один з шляхів розвитку інтеграційних процесів у Європі було 

створено Організацію Чорноморського економічного співробітництва - 

повноцінну міжурядову регіональну організацію. Враховуючи це, Україна 

має аналогічні прагнення щодо морського сусіда й економічного партнера 

з Туреччиною.  

Активне співробітництво у різних сферах між нашими країнами 

відбувається як на двосторонньому рівні, так і в рамках різних 

регіональних організацій. Експорт товарів до Туреччини становить 7,3% 

від загального обсягу експорту у 2015 р. (2,7 млрд дол.), у той час як 

імпорт турецьких товарів є меншим і становить 2,3% (0,85 млрд дол.). 

Варто наголосити, що в експорті переважають сировинні товари (чорні 

метали, добрива, деревина, продукція сільського господарства), а в 

імпорті - готова продукція.  

Сьогодні посилення інтеграційних процесів між Україною та 

Туреччиною є досить актуальним питанням, оскільки готується до 

підписання угода про створення Зони вільної торгівлі у 2016 році. Даний 

акт щодо економічних та інвестиційних питаннях збільшить 

товарооборот, посилить науково-технічну співпрацю тощо. Нинішні 

показники торговельних відносин не відповідають потенціалу обох країн, 

який до 2018 р. передбачено наростити до 10 млрд дол., а до 2020 р. – до 

20 млрд дол.  

Отже, зважаючи на спільність інтересів і прагнень, посилення 

тісноти зв’язку між державами, очікування підписання угоди про Зону 

вільної торгівлі, можна говорити про високий рівень співпраці й про 

майбутнє нарощення економічної вигоди для України та Туреччини.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  

А ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Вілюра Т.С., гр. Гео-32 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Геліч Н.В. 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних 

відносин, коли інтеграційними процесами охоплений весь світ, 

економічна інтеграція виступає чинником, що забезпечує сталий 

економічний розвиток різних країн. 

Необхідність ефективного використання земельних ресурсів 

зумовлюється тим, що вони забезпечують життєдіяльність населення 

держави, створюють сировину для переробної промисловості. Україна 

має надзвичайно високий рівень освоєності земельного фонду та 

розораності сільськогосподарських угідь, за розораністю вона займає 

перше місце у світі, і в середньому становить 78,2%. Надмірна 

розораність призводить до збільшення площі еродованих 

сільськогосподарських угідь, яких у нашій державі вже близько  

15 млн. га.  

Варто зазначити, що в умовах глобалізації економічного простору 

іноземні інвестори ведуть пошук нових вигідних об’єктів для 

інвестицій. Тому основним завданням держави та науковців є 

формування нової інвестиційної політики на основі розроблення 

стратегічних напрямів мобілізації фінансових ресурсів аграрними 

підприємствами на базі використання землі та обґрунтування шляхів 

покращання ситуації щодо здійснення капіталовкладень у землю 

вітчизняними та іноземними інвесторами.  

Першочерговими з них мають бути: вдосконалення 

законодавчого забезпечення; розвиток інфраструктури на селі; 

поліпшення макроекономічної та політичної ситуації в країні; 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України у сфері 

аграрного виробництва; наукове забезпечення реалізації земельних 

інвестицій; впровадження ринку сільськогосподарських земель. 

Залучення земельних іноземних інвестицій сприятиме реалізації 

стратегічних завдань, які стоять перед українським сільським 

господарством у напрямі підвищення його конкурентоспроможності 

на світових ринках. Для цього необхідно розробити та забезпечити 

дієвість механізму збільшення надходжень іноземного капіталу в 

коротко- і середньостроковій перспективі, що передбачає створення 

зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. 
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ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕГРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

 

Гаркуша С., гр. ФК-2-12  
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Павленко О.П 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 

Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала 

новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база 

створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування 

забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Велику роль відіграє 

капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів 

держави, власників і персоналу виступає головним об’єктом фінансового 

управління підприємством. 

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у 

грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у 

формування його активів. 

Як основна економічна база створення і розвитку підприємства, 

капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, 

власників і персоналу. Капітал підприємства характеризує загальну вартість 

засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються 

у формування його активів. Велику роль відіграє капітал в економічному 

розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і 

персоналу виступає головним об’єктом фінансового управління 

підприємством. 

Основою управління власним капіталом підприємства є управління 

формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення 

ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється 

спеціальна фінансова політика. Політика формування власних фінансових 

ресурсів є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що 

полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його 

виробничого розвитку. 

Розробка політики формування власних фінансових ресурсів 

підприємства в умовах інтеграції здійснюється за такими основними 

етапами: 1. Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у 

попередньому періоді. 2. Визначення загальної потреби у власних 

фінансових ресурсах. 3. Оцінка вартості залучення власного капіталу з 

різних джерел. 4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних 

фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. 5. Забезпечення 

необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх 

джерел. 6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел 

формування власних фінансових ресурсів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Гармаш Є.І., гр. МЕ-12 
Науковий керівник – ст. викл. Печенка О.І. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Упродовж усього періоду незалежності України енергетична 

сфера залишається найбільш уразливим сегментом економіки. Жодна 

зі стратегічних цілей – зниження енергоємності ВВП, інтенсифікація 

розробки власних покладів енергоресурсів, диверсифікація джерел і 

шляхів постачання енергоносіїв, формування стратегічного нафтового 

резерву, створення елементів ядерно-паливного циклу, всебічний 

розвиток альтернативної енергетики не були досягнуті. 

Зниження енергоємності економіки, а також диверсифікація 

джерел і шляхів постачання енергоресурсів сприятиме підвищенню 

економічної, енергетичної та екологічної безпеки, що призведить до 

оптимізації енергетичного балансу і закладує міцний фундамент для 

сталого енергетичного майбутнього країни.  

У період 2016-2020 рр. Україна шляхом формування 

енергоефективного суспільства повинна домогтися виконання 

головного завдання – скорочення загального первинного постачання 

енергії (ЗППЕ) за зростання ВВП. У результаті реалізації завдань 

«Нової енергетичної стратегії України до 2020 року: безпека, 

енергоефективність, конкуренція» планується досягнути зниження 

енергоємності ВВП на 20%, що дозволить до 2020р. за зростання ВВП 

на 15% скоротити ЗППЕ на 5,7% порівняно з 2012р. Вирішення цього 

завдання вимагатиме як значних капіталовкладень, так і структурних 

змін в економіці. Прогнозується, що частка газу в структурі ЗППЕ у 

2020р. значно зменшиться – з 34,8% до 28,7%, частка вугілля 

залишатиметься стабільною – на рівні 34,6%. Натомість, на декілька 

відсотків прогнозовано зростуть частки нафти та нафтопродуктів і 

атомної енергії. Найбільшими темпами збільшуватиметься 

використання відновлювані джерела енергії (ВДЕ) за рахунок розвитку 

альтернативної енергетики в Україні – їх частка у структурі ЗППЕ 

підвищиться на 75% – з 2% до 3,5%. Україні слід скористатися 

великим потенціалом скорочення споживання імпортованого 

природного газу завдяки енергозбереженню. Реалізація цього 

потенціалу не вимагає значних фінансових ресурсів, порівняно з 

вартістю створення додаткових нових альтернативних енергетичних 

потужностей, які могли б замістити скорочення природного газу.  
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  

У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 

 

Горгуль О.О., гр. МЕ-13 
Науковий керівник – д-р екон. наук., проф. Шталь Т.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У сучасному світовому господарстві основою формування 

економічних систем виключно усіх країн є саме фінансові відносини. 

Глобальна фінансова система, постійно охоплюючи дедалі більший 

простір, підпорядковує собі фінансові системи нижчих рівнів, що 

призводить до уніфікації та усуспільнення їх диверсифікованих 

складових. 

Інтеграція України почалася з одержання права на проведення 

зовнішньоекономічної діяльності та створення у Києві 

республіканської контори Зовнішекономбанку СРСР, через який і 

здійснювалися міжнародні платежі. Шляхи України до глобальної 

світової фінансової архітектури лежать у площині активної розширеної 

співпраці з СОТ та прагматичної євроінтеграції. З 1992 р. Україна 

стала членом головних фінансових інституцій – Міжнародного 

валютного фонду(МВФ), Міжнародного банку реконструкції і 

розвитку (МБРР) та Європейського банку реконструкції і розвитку, які 

мають значну роль у забезпеченні національних економік кредитними 

та інвестиційними ресурсами. Подібна співпраця розглядається 

світовою фінансовою спільнотою як факт довіри, свідчення 

кредитоспроможності держави. Від світового банку надходять 

системні позики та інвестиційні кредити. 

Останніми роками ринок цінних паперів пожвавився і наочно 

довів, що може бути ефективним джерелом залучення та 

перерозподілу тимчасово вільних коштів. Багато національних 

підприємств вийшли на  ринок облігаційних позик, що дало їм змогу 

не лише скоротити витрати на обслуговування кредитних коштів, а й 

сформувати позитивну кредитну історію, яка дасть можливість надалі 

здешевити залучені кошти. 

Україна поступово включається до процесі фінансової 

глобалізації адаптуючись до змін інтеграційного характеру. Зараз 

нагально важливими постають завдання розробки ефективної 

національної політики у сфері фінансів і капіталоутворення та 

досягнення міжнародної економічної взаємодії України як 

рівноправного учасника глобального фінансового ринку. 
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АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
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Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Носач Л.Л. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Природно, що Україна, не може залишитися осторонь суттєвих 

змін на глобальному та європейському ринках продовольства, а 

коливання кон’юнктури та поява нових європейських пріоритетів 

(доступність у споживанні, підтримка низького рівня цін тощо) у 

розвитку харчової промисловості й у подальшому відіграватимуть 

домінуючу роль у визначенні оптимальної структури виробництва та 

експорту вітчизняної продукції за кордон. Разом з тим, сучасний аналіз 

тенденцій обміну продовольством у глобальній економіці переконливо 

доводить, що перспективним напрямом підвищення галузевої, а відтак 

і національної конкурентоспроможності має стати інвестиційно-

інноваційний, завдяки якому вдасться максимально диверсифікувати у 

першу чергу інноваційну частину власного виробництва, що врешті-

решт сприятиме забезпеченню сталого розвитку усієї національної 

економіки. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що провідним 

напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть 

(особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до 

економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної 

монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного 

підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію 

господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. 

Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий 

інвестиційний клімат країн, що стимулює приплив капіталовкладень, 

технології, товарів. Внутрішній ринок доступний для таких 

надходжень, але водночас відкрита економіка не допускає 

безконтрольності у зовнішньоекономічних зв’язках. Вона вимагає 

активного державного регулювання структури експорту та імпорту, 

руху капіталів, митної, валютної, податкової, кредитної та 

інвестиційної політики тощо, щоб не допустити одностороннього 

переважання економічно розвинених країн 

За таких умов виникає необхідність дослідження в цілому 

процесу інтеграції підприємств харчової промисловості в систему 

світового господарства, а також їх експортної та імпортної діяльності в 

системі взаємовідносин з країнами-партнерами зокрема. 

 



 89 

 

РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
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Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Чернишова Л.О. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Одним з важливих факторів забезпечення сталого розвитку 

держави є залучення та ефективне використання інвестиційних 

ресурсів. Сучасний стан розвитку економіки країни характеризується 

уповільненням інвестиційного процесу та зниженням валового 

внутрішнього продукту. Тому сьогодні особливо важливою є 

необхідність вдосконалення державної інвестиційної політики, 

спрямованої на активізацію інвестиційної діяльності та реформування 

її у контексті процесів європейської інтеграції. 

Під інвестиційною політикою слід розуміти комплекс 

цілеспрямованих заходів, які проводяться державою щодо створення 

сприятливих умов для здійснення інвестиційної діяльності всіма 

суб’єктами господарювання з метою забезпечення стабільного 

зростання економіки, підвищення ефективності виробництва і 

вирішення соціальних проблем. 

Створення  сприятливого ринку інвестицій та ефективна 

реалізація інвестиційної політики є одними з пріоритетів економічного 

розвитку України. Європейська інтеграція може забезпечити гідне місце 

України у світі економічних відносин. Інвестиційна інтеграція з 

Європейським Союзом – це рух до стандартів цивілізованої, соціально-

орієнтованої ринкової економіки для України . 

Наріжними каменями сучасної інвестиційної політики ЄС в 

контексті її впливу на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків у 

транскордонних регіонах, створених за участю прикордонних територій 

України, є формування сприятливого інвестиційного клімату. Його 

поліпшення може здійснюватися за рахунок створення сприятливого 

інституційного середовища, підвищення рівня конкуренції, розвитку 

підприємництва, удосконаленню регуляторної політики, підвищення 

якості людського капіталу, забезпечення ефективного трансферу 

технологій тощо. 

Така важелі інвестиційної політики забезпечать розвиток 

фінансових ринків та інвестиційних процесів в країні, розширюючи 

можливості для залучення іноземних інвестицій, у тому числі – з 

провідних країн ЄС. 
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ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ:  

СУТНІСТЬ ТА ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ 

 

Демченко Д.С., гр. МВ-23 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гринько П.Л. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Індустрія гостинності вважається однією з найбільших галузей 

сучасної економіки, яка швидко розвивається. Згідно з даними 

Всесвітньої туристичної організації, на частку індустрії гостинності 

доводиться 10% від світового виробничо-сервісного ринку, 5% всіх 

податків, 7% світових інвестицій. Кожен 12-й працівник в світі є 

зайнятим в індустрії гостинності (без урахування непрямого впливу на 

створення робочих місць).  

З року в рік зростає кількість міжнародних туристських 

прибутків: в 2012 р. вона перевищила мільярдний рубіж, в 2013 р. 

зросла ще на 5%, а до 2020 р. очікується зростання до 1,6 млрд. 

Незважаючи на значний внесок індустрії гостинності у розвиток 

економіки, її дослідження почалося відносно недавно – з другої 

половини XX століття, хоча окремі складові індустрії гостинності 

(туризм, готельний і ресторанний бізнес) є досить вивченими. Слід 

констатувати наявність цілої низки малодосліджених і дискусійних 

аспектів. Зокрема, незважаючи на досить широку поширеність терміну 

«індустрія гостинності», до теперішнього часу немає його 

однозначного трактування. На наш погляд, причинами цього можуть 

бути, по-перше, різноманіття структурного складу цієї індустрії, 

внаслідок чого відбувається змішування понять «індустрія туризму», 

«готельна індустрія», «індустрія туризму»; по-друге, специфіка самого 

терміну, що складається з двох великих понять «індустрія» і 

«гостинність», які вимагають окремої конкретизації. 

У результаті вивчення та конкретизації підходів до розуміння 

індустрії гостинності, визначення її структури та особливостей 

запропоновано уточнене визначення поняття «індустрія гостинності». 

У вузькому сенсі - це сукупність готелів і підприємств ресторанного 

бізнесу. У широкому сенсі - міжгалузевий сектор сфери послуг, який 

активно розвивається, тісно взаємопов'язаний з індустрією туризму, 

що складається з численних підприємств і організацій, націлених на 

максимально повне задоволення запитів і переваг туристів, 

мандрівників, а також місцевого населення в організації їх відпочинку 

та дозвілля. 
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МІЖНАРОДНІ ІНДИКАТОРИ  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

 

Диба О.М., канд. екон. наук, доц. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

 

В умовах сьогодення позиції національної економіки на світових 

ринках переважно ідентифікуються з огляду на міжнародні стандарти 

проведення такої оцінки. Зокрема, з переходом економіки України до 

ринкових умов господарювання важливого значення набуло 

обґрунтування у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності. 

Беззаперечним є факт, що в основі конкурентоспроможності лежить 

інноваційний розвиток національної економіки. Тому, актуальності 

набувають міжнародні індикатори, які слугують базою для загальної 

характеристики рівня інноваційності та, відповідно, 

конкурентоспроможності економіки країни. Наведені вище аспекти 

формують мету нашого дослідження, яку конкретизуємо, як 

виокремлення, оцінка та обґрунтування основних міжнародних 

індикаторів інноваційного розвитку економіки України. 

Так, рівень відкритості та можливості взаємодії національної 

економіки з іншими інноваційної економіки доцільно визначати на 

основі Індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК), який 

розраховується Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ). У 2014 р. 

економіка України тут втратила ряд своїх конкурентних позицій: за 

факторами інноваційного розвитку 92-е місце. Для порівняння у 

2012 р. було 79-те.  

Індекс економіки знань Інституту Світового банку є показником, 

який демонструє здатність країни використовувати знання з метою 

забезпечення економічного розвитку. Україна у 2012 р. посідала 56 

місце серед 145 країн, що на дві сходинки нижче, ніж у 2000 р. 

Глобальний індекс інновацій Корнельського університету, бізнес-

школи INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

WIPO дозволяє оцінити здатність країн світу створювати сприятливе 

середовище для інновацій. У 2014 р. Україна посіла 63 місце серед 143 

країн світу, у 2013 – 71-ше. 

Таким чином, міжнародні індикатори інноваційного розвитку 

економіки України показують дещо низький рівень впровадження 

інновацій та негативну динаміку. Тому, національним суб’єктам 

господарювання слід активізуватися для досягнення високих 

міжнародних стандартів, посилення конкурентоспроможності на 

світових ринках. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ  

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Завадська О.О, Майстеренко Т.Є., гр. ФК-14 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Алексєєва Т.І. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Перехід України до ринкової економіки характеризується  

становленням і розвитком малих підприємств, які формують й 

насичують ринок товарами і послугами, сприяють розвитку 

конкуренції, що веде до послаблення монополізму, збільшенню 

робочих місць. 

Сьогодні спостерігається тенденція до  гальмування розвитку 

малого підприємництва в Україні. Даний висновок виходить з ряду 

причин, що впливають на подальшу успішність даного сектору, а саме: 

- слабка підтримка малого підприємництва з боку держави, що 

супроводжується недосконалістю чинної нормативно-правової бази; 

- обмеженість фінансових ресурсів на початковому рівні 

становлення малого бізнесу; 

- обмежені можливості конкурентної боротьби на ринку. 

Україна стоїть на етапі входження до ЄС, що безперечно надає 

нові можливості для розвитку малого підприємництва. Для подолання 

вказаних проблем, що перешкоджають  досягненню національного 

завдання, необхідно внести деякі корективи до державної політики 

розвитку та підтримки малого підприємництва, а саме : 

- удосконалити  чинну нормативно-правову базу як основу 

процесу розвитку малого підприємництва; 

- впорядкувати спрощену систему оподаткування для малих 

підприємств; 

- сприяти розвитку інноваційного підприємництва; 

- вдосконалити фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 

підприємництва; 

- забезпечити інноваційні та матеріально-технічні умови 

розвитку малих підприємств; 

- стимулювати зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів 

малого та середнього підприємництва. 

Реалізація намічених стратегічних напрямків сприятиме 

процесам виходу суб’єктів малого підприємництва України на 

європейський рівень розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  

УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Зуб М.С., гр. МЕ-13 
Науковий керівник – канд. екон. наук, ст. викл. Тищенко О.О. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення 

сталого економічного зростання в Україні. Вітчизняні банки проходять 

серйозну Рівень розвитку економіки значною мірою залежить від 

стану банківської системи. 

Випереджаючі темпи розвитку міжнародних фінансових ринків 

у порівнянні із реальним сектором світової економіки свідчать про 

випереджаючі темпи розвитку фінансової глобалізації у порівнянні з 

іншими видами економічної глобалізації. Відставання інтеграції до 

світової економіки у фінансовому секторі потребує негайної корекції 

економічної політики держави з метою збільшення обсягів іноземного 

інвестування та кредитування. Задача інтеграції до глобалізованого 

світового фінансового простору, що стоїть перед Україною, вимагає 

врахування особливостей сучасної структури світової економіки, 

ретельного вибору та використання інструментів, які здатні 

забезпечити максимальну швидкість та ефективність такої інтеграції і 

одночасно мінімізувати можливі втрати від цього процесу. 

Для того, щоб  вплив глобалізації на економіку України полягав 

не тільки у збільшенні рівня фінансової нестабільності, але і в 

отриманні державою всіх переваг, притаманних глобалізаційним 

процесам, держава має створити сприятливі умови для 

повномасштабної інтеграції всіх сегментів вітчизняної економіки до 

світового економічного простору, в першу чергу шляхом розвитку 

вітчизняного законодавства та розбудови відповідної сучасним умовам 

ринкової інфраструктури. Основою для зміцнення банківської системи 

України, підвищення її надійності та стійкості до криз є достатній 

рівень капіталізації. Проблемними, на думку вітчизняних фінансових 

експертів, є не лише кількісні показники, що характеризують рівень 

капіталізації, а й її якість. 

Наростання процесів інтеграції, інтернаціоналізації та 

глобалізації господарського життя зумовлює як посилення ролі діючих 

організацій та інститутів, так і створення нових, що, у свою чергу, веде 

до підвищення рівня централізації фінансових ресурсів, збільшення як 

їхньої маси, так і обсягів міжнародних фінансових потоків. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Квачов О.А., гр. МЕ-14 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Козуб В.О. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Економічна інтеграція є визначальною тенденцією розвитку 

світової господарської системи. Розпочавшись декілька століть тому в 

результаті інтернаціоналізації економік розвинених країн світу, з 

часом вона набула широкого розмаїття ознак і характеристик.  

В основі процесу економічної інтеграції лежать наступні 

чинники. Підґрунтям інтеграції є глобалізація, включення 

національних господарств економічно розвинених країн світу в єдиний 

економічний простір, а також розповсюдження нових форм 

інтернаціоналізації виробництва. Зміцнення господарських зв’язків і 

поглиблення співробітництва між країнами призводить до посилення 

їх економічної залежності, яке супроводжується й соціальними 

тенденціями, у першу чергу, міграцією населення. Іншим важливим 

чинником економічної інтеграції є швидкий розвиток техніки та 

технологій, поява інформаційних технологій, що змінюють систему 

виробничих й організаційно-економічних відносин, максимально 

спрощуючи комунікації між суб’єктами господарювання.  

Наведені чинники, включені в єдину систему соціально-

економічних зв’язків, доповнюються й специфічними політичними 

чинниками, а саме: розповсюдження демократії як форми організації 

політичної системи більшості розвинених країн світу, що найбільшою 

мірою відповідає інтересам економічної інтеграції.  

В економічній інтеграції за рахунок міждержавних угод і 

об’єднань знаходять матеріальне втілення процеси глобалізації. Це 

супроводжується прискореним розвитком міжнародної торгівлі; 

формуванням нових економічних зв’язків; виникненням змін в системі 

міжнародного поділу праці при одночасному поширенні наукомістких 

технологій. Відповідних змін під впливом інтеграції зазнає й 

інфраструктура, зокрема система транспорту й комунікацій, банківська 

система, тощо.  

Під впливом інтеграції відбувається зміна засад державного 

управління національним розвитком, відбувається перехід до 

загальносвітових принципів сталого розвитку, впровадження єдиних 

соціально-економічних стандартів. Отже, чинники економічної 

інтеграції визначають на основі поєднання елементів трансформації 

економічних систем різних країн світу, а також інтернаціоналізації 

соціокультурних відносин, що підсилюються розвитком НТП. 
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ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ  

ДЛЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

В СИСТЕМУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Кузьменко Л.В., канд. техн. наук, доц.  
Національний технічний університет «ХПІ» 

 

Характерною рисою сьогодення є посилення процесів 

глобалізації та постіндустріалізації. Саме зворотна сторона процесу 

глобалізації обумовлює загострення конкурентної боротьби в процесі 

міжнародного розподілу праці, поглиблення процесів структуризації та 

спеціалізації економік окремих держав, посилення тиску країн-лідерів 

та транснаціональних корпорацій (ТНК) на економіку менш 

розвинутих країн, підпорядкування її інтересів власним. 

З розвитком глобалізації зросли й розвинулись ТНК, змінилась 

їх роль. Уже сьогодні дії найбільш потужних ТНК за характером та 

масштабами впливу на світову економіку сумірні з діями найбільш 

розвинутих країн. А завтра, на думку експертів, ТНК зможуть стати 

головною силою світового господарства, замінивши національні 

держави в ролі основних об’єктів. 

Основною зовнішньою загрозою процесу інтеграції економіки 

України в систему світового господарства є посилення негативного 

впливу процесу глобалізації. До негативних наслідків діяльності ТНК 

в нашій країні можна віднести: ризики втрати 

конкурентоспроможності, економічної незалежності, підриву 

економічної безпеки, аж до можливого поглинання національної 

економіки потужними ТНК. 

Навіть сильно розвинуті в технічному плані країни не завжди 

можуть успішно протистояти загрозам з боку ТНК.  

Таким чином, основною зовнішньою загрозою для процесу 

інтеграції економіки України в систему світового господарства є 

зворотня сторона процесу глобалізації, а саме економічні загрози з 

боку ТНК. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є створення 

власних ТНК та відповідної законодавчої бази, що регулює відносини 

меж державою та ТНК. Це дозволить мінімізувати вказані загрози та 

одержати ряд переваг для національної економіки від діяльності ТНК в 

Україні: збільшення надходження інвестицій, нових технологій 

випуску продукції та управління виробництвом, підвищення 

продуктивності праці та надходжень в бюджет, стимулювання 

конкуренції, збільшення внутрішнього валового продукту тощо. 
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Процеси глобалізації двояким чином впливають на міжнародний 

розподіл праці та економіку країн, що розвиваються. З однієї сторони 

ці країни стають більш відкритими для впровадження експансивної 

економічної політики супердержав та потужних транснаціональних 

корпорацій (ТНК) з усіма наслідками, що випливають звідси: втрата 

вітчизняних ринків, підприємств, окремих галузей, економічної 

безпеки та незалежності держави в цілому. Цей процес 

супроводжується загостренням протиріч, поглибленням соціальної, 

економічної, політичної кризи тощо, свідками яких ми являємося 

останні два з половиною десятиліття.  

З іншого боку процес глобалізації надає можливості: створення 

нових або модернізації існуючих підприємств з використанням нових 

зарубіжних технологій; підвищення ефективності виробництва та 

трудової занятості населення; розширення можливостей діяльності 

підприємств по освоєнню випуску орієнтованої на експорт 

наукомісткої продукції; зростання обсягів, якості та асортименту 

товарів, зниження їх вартості тощо. 

Забезпечення превалювання позитивних наслідків процесу 

глобалізації над негативними для економіки України потребує 

термінового вирішення ряду проблем: 

 Завершення процесу структуризації економіки; 

 Розробки якісної програми стратегічного розвитку країни, яка 

б відповідала інтересам переважної більшості громадян України та 

служила б втіленням об’єднуючої загальнонаціональної ідеї побудови 

держави сучасного європейського типу; 

 Подолання тотальної корупції та масового зубожіння 

населення. 

Таким чином, успіх інтеграції економіки України в систему 

світового господарства залежить від: якості стратегічної програми 

розвитку національної економіки; рівня компетентності, 

відповідальності, політичної волі вищого керівництва країною; ділової 

активності населення країни, здатності об’єднатися навколо 

загальнонаціональної ідеї побудови сучасної європейської держави, в 

якій кожний громадянин зможе реалізувати свої можливості. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Сьогодні в Україні відбувається реформа усієї системи 

соціального забезпечення, при цьому основна увага зосереджена на 

реформуванні пенсійної системи. У світі вже накопичено широкий 

досвід вирішення цієї досить непростий соціальної проблеми, що 

ґрунтується на трьох основних стратегіях: накопичувальної, солідарної 

та змішаної. 

Американська модель пенсійної системи полягає в тому, що, по 

суті, американець може розраховувати на три пенсії: державну пенсію, 

корпоративну та індивідуальну. Сукупна податкова ставка на 

заробітну плату становить 15,3%. Цей відсоток в рівних частках 

виплачується працівником і роботодавцем.  

Українська модель пенсійної системи має на увазі, що пенсія 

складатиметься з трьох частин. 20-30% будуть отримані від солідарної 

пенсійної системи, 5-10% пенсії буде забезпечено за рахунок 

обов’язкового державного пенсійного страхування, а 60-70% складе 

недержавне пенсійне забезпечення. Неважко зрозуміти, що можливою 

гідна пенсія стає тільки при додаванні всіх трьох компонентів. 

Російська модель пенсійної системи передбачає поділ пенсії на 

три частини: базова, накопичувальна і страхова. Базова частина 

становить 6% від розміру заробітної плати та йде до федерального 

бюджету. Вона не зберігається і не відображається на особовому 

рахунку пенсіонера. 

Страхова частина становить 8% від заробітної плати і 

відбивається на особовому рахунку як борг держави перед ним. 

Накопичувальна частина пенсії також становить 6% від заробітної 

плати та інвестується в користь особи. Таким чином, частка держави в 

пенсії становить 30%. 

І все-таки в світі немає ідеальної пенсійної системи. Через 

стрімке старіння населення ця проблема в майбутньому загрожує стати 

одним з найстрашніших протиріч: влада буде змушена підвищувати 

пенсійний вік, а народ країни будуть вимагати збільшення пенсії. 
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Продуктивність праці характеризує ефективність, 

результативність витрат праці й визначається кількістю продукції, 

виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю 

виробленої продукції або виконаних робіт  

Показники продуктивності праці оцінюють ступінь впливу 

сукупних чинників на ефективність та рівень використання 

сільськогосподарської праці. Основні групи чинників у сільському 

господарстві розподіляють на: природно-кліматичні, техніко-

технологічні, соціально-економічні та організаційно-соціальні. 

Показники продуктивності праці на сільськогосподарських 

підприємствах можна класифікувати наступним чином: 

- за формою обчислення показника – (прямий показник – 

виробіток та зворотний – трудомісткість); 

- за повнотою врахування затрат праці (показники суспільної 

продуктивності праці по економці країни в цілому, локальної 

продуктивності праці в окремому регіоні, галузі, показники 

виробничої продуктивності праці та показники індивідуальної 

продуктивності праці окремого працівника); 

- за способом оцінки виробленої продукції (натуральний, 

трудовий, вартісний); 

- за масштабом обліку робочого часу (середньорічні, 

середньоденні, середньочасові показники). 

Для характеристики результатів трудової діяльності у 

сільському господарстві визначають вартість створених протягом 

звітного періоду товарів, наданих і виконаних у цьому ж періоді 

послуг та робіт. Така вартість відображається у показнику «валова 

продукція», головним недоліком якої є повторний рахунок. Тому, 

поряд з валовою продукцією, використовується показник – валовий 

дохід. Для його переваг, крім відсутності повторного рахунку, варто 

віднести наявність оцінки раціональності застосування ресурсів 

(враховує матеріаломісткість, енергоємність). Ці показники простіше 

розраховати на основі річних звітів сільськогосподарських 

підприємств, які досить повно характеризують тенденції змін 

економічної ефективності. 
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Стрімкий розвиток глобалізаційних процесів ставить перед 

державами нові проблеми та завдання, одним з яких є формування 

ефективної державної фінансової політики та співробітництво на 

міжнародному рівні з метою створення сприятливих умов для 

підсилення позитивних ефектів від процесу фінансової глобалізації.  

У процесі глобалізації великих масштабів набуває 

транскордонний рух капіталу. Однак у структурі його міжнародних 

потоків непомірно зростає частка спекулятивних коштів. Досліджуючи 

процеси, що відбуваються у фінансовій сфері на сучасному етапі, 

можна прогнозувати наступні тенденції глобального росту країн світу 

в фінансовій сфері:  

 По-перше, очікується жорсткість грошово-кредитних умов в 

Сполучених Штатах Америки, поряд із грошово-кредитною 

експансією інших великих центральних банків, що сприяє 

задоволенню потреб в доларах США і надає знижувальний тиск на 

потоки капіталу в країни, що розвиваються. У багатьох країнах 

національні валюти послабіли по відношенню до долара США, 

особливо це стосується країн зі слабкими перспективами зростання. 

Знецінення валюти були значно менше в торгово-зваженому 

вираженні, частково через ослаблення євро і йен, таким чином 

пропонуючи тільки скромні перспективи прибутку 

конкурентоспроможності щоб стимулювати експорт. 

 По-друге, зниження цін на нафту у 2015 році роблять усе 

більш помітний вплив. У країн-імпортерів нафти, вигоди для 

діяльності досі були обмежені, хоча вони сприяють зниженню 

вразливості. У країн-експортерів нафти, зменшення цін різко знижує 

активність і сприяє збільшенню валютного курсу та інфляційного 

тиску. Низькі ціни на нафту, як правило, мають приносити користь 

бідним, так як більше 70 відсотків бідних людей у світі живуть у 

країнах-імпортерах нафти. На тлі м'якого росту і перспективою 

зростаючих глобальних процентних ставок, падіння цін на нафту, 

спостерігається полегшення обмеження грошово-кредитної політики в 

країнах-імпортерах нафти, але з'являються нові політичні дилеми в 

країнах-експортерах нафти. 
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На сьогоднішній день в світі існує безліч валют. У широкому 

сенсі під валютою розуміється будь-який товар, який здатний 

виконувати функцію грошей на ринку. Бурхливий розвиток мережі 

Інтернет і супутніх технологій дало можливість обмінюватися 

грошима дистанційно, що призвело до виникнення таких форм 

платежу. У 2009 році була створена електронна платіжна система 

Bitcoin, яка використовує для обліку однойменні грошові одиниці. 

Bitcoin – це перш за все електронна валюта з децентралізованою 

емісією. 

Згенеровані «блоки» містять в собі заголовок і список транзакцій в 

зашифрованому вигляді. При створенні «блоку» він відправляється іншим 

користувачам і з певною ймовірністю «приймається» системою, після чого 

користувач отримує певну винагороду в грошових одиницях Bitcoin. Такий 

механізм введений тому, що генерація блоків і, отже, емісія валюти 

ведеться виключно користувачами системи, а також тому, що кінцевий 

розмір емісії відомий заздалегідь. Таким чином, емісія цієї валюти є 

децентралізованою і не підконтрольною жодній державі або приватній 

особі, що є важливою відмінністю від будь-якої іншої валюти. 

Грошові одиниці – біткоіни – зберігаються на особливих 

користувальницьких віртуальних гаманцях. Кожен користувач може 

створювати необмежену кількість таких гаманців і передавати біткоіни на 

будь-який інший гаманець без будь-яких обмежень за допомогою мережі 

Інтернет. Таким чином, біткоіни поєднує в собі всі основні функції грошей, 

що дозволяє нам з упевненістю назвати його валютою. 

Перший етап розвитку Bitcoin (2009-2012) пов’язаний з 

анонімної мережею Tor, яка дозволяє приховувати особисті дані при 

використанні мережі Інтернет. У 2013 році валюта пережила кілька 

послідовних стрибків; останній і найбільш великий (до 900 доларів) стався 

19 листопада, коли глава ФРС США Бен Бернанке офіційно схвалив 

застосування біткоіни. Отже, цілком імовірним видається вплив нової 

валюти, що не залежить від урядів і кордонів, на світовий порядок в цілому. 

Широке застосування криптовалюти може звести нанівець переваги 

емітованих державами фіатних грошей, що відкриє всі слабкі місця 

національних економік. 
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The current stage of Ukraine’s economic development has a clearly 

determined direction. It is called Europe oriented direction. In turn, 

Ukraine also has significant natural advantages: a fairly advantageous 

geographical location, rich natural resources, relatively favorable climatic 

conditions, skilled labor force and others. However, these are only 

potential benefits that need to be developed and implemented. Therefore, 

the topicality of the problem is proved by the necessity to investigate the 

ways of increasing competitiveness of the national economy and gaining a 

strong position in the international market. 

The aim of the research is to analyze the current situation of 

Ukraine’s economic integration into the world economy and identify the 

most effective ways of cooperation with foreign countries. 

Ukraine is a state that had a trade deficit in January and February 

2016, which was about 731 million U.S. dollars. The largest importing 

countries are: Italy, China, Russia, Turkey and others. The major countries 

that export goods to Ukraine are: Belarus, China, Germany, Poland, 

Russia, and the United States.  

Obviously, it is not economically effective or even impossible to 

provide all production and other needs of Ukraine only through its internal 

resources. Only the participation in the international division of labor and 

the system of economic relations allows developing the productive forces 

on the newest scientific and technical base and making maximum use of 

their competitive advantages. 

Thus, the main directions of Ukraine’s integration into the world 

economy include: 

 search of perspectives of promoting Ukrainian exports to foreign 

countries; 

  implementation of the best practices of effective foreign activity 

management developed by the World Bank as far as trade of goods and 

services is concerned;  

 improvement of trade and economic cooperation between Ukraine and the 

European Union taking into account EU standards and requirements. 

 



 102 

 

БЮДЖЕТУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ  

ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Масалітін А.В., гр. МЕ-21м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Андросова Т.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів, які держава здатна 

спрямувати на економічне зростання, особливої актуальності 

набувають питання вдосконалення процесу бюджетування та 

програмно-цільового методу формування бюджету щодо посилення 

важелів бюджетної політики як інструмента підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

Бюджетування – це специфічна форма бюджетного 

менеджменту, його важлива складова, пов'язана з розробкою та 

аналізом бюджетів, окремих кошторисів і державних програм на 

основі альтернативних варіантів. 

У своєму розвитку методи, технології та процедури бюджетного 

менеджменту у країнах Заходу за останні 50 років зазнали швидких і 

суттєвих змін: від традиційного бюджету, бюджету результатів 

(виконання), базового бюджетування, бюджетування «з нуля», 

бюджетування «sunset» до бюджету на основі цільових програм. У   

60-х роках XX століття відбувся рішучий перехід до планування 

бюджету й управління ним на основі аналізу альтернатив. У зв'язку з 

цим останніми десятиліттями в західних країнах набули поширення 

програмно-цільові бюджети (в тому числі на середньо- й 

довгостроковий періоди), відомі як бюджети пріоритетів. Вони 

призначені для реалізації загальнонаціональних стратегічних інтересів, 

відповідно до яких окремим відомствам, галузям, регіонам, програмам, 

проектам, грантам виділяються ліміти коштів. 

Найбільш інтенсивний розвиток система програмно-цільового 

управління бюджетом і споріднені з нею технології дістали у 

Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи.  

Світова практика виділяє такі головні елементи програмно-

цільового бюджетування, як стратегічне планування діяльності органів 

державної влади; середньострокове бюджетування; система 

моніторингу й оцінки бюджетних програм і результатів діяльності їх 

виконавців.  

Таким чином, на сьогоднішній день найсучаснішою, найбільш 

прогресивною й ефективною формою бюджетування у світовій 

економіці є програмно-цільове бюджетування. 
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Європейська інтеграція для України виступає шляхом 

модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, 

залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій, створення 

нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки  (ринок ЄС). 

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням 

надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. 

Членство у ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки 

Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з 

європейськими державами у сфері контролю за експортом і 

нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу активізувати 

співробітництво в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, 

контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо 

 Європейський Союз та Україна почали переговори щодо Угоди 

про асоціацію у 2007 р., а в 2008 р. – щодо поглибленої і 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної складової 

частини Угоди про асоціацію. У 2014 році, нарешті, було  

ратифіковано Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, що дало 

можливість розпочати тимчасове застосування відповідних положень 

Угоди з 1 листопада 2014 р., водночас тимчасове застосування розділу 

про ЗВТ розпочалося  з 1 січня 2016 р. 

Важливими першочерговими кроками щодо поліпшення 

практичних результатів у сфері євроінтеграції України, на думку 

Жаліло Я.А.,  мають стати: створення консорціумів та альянсів 

українських підприємств з потужними компаніями країн ЄС; 

поширення інформації щодо інвестиційних  потреб та можливостей в 

українському аграрному виробництві, надання інформаційно–

методичної та правової підтримки залученню інвестицій в українське 

сільське господарство; налагодження практичного співробітництва в 

контексті Лісабонської стратегії ЄС; запровадження сучасних форм 

міжнародного  спільного фінансування стратегічних інвестиційних 

проектів, насамперед – у галузях енергетичної інформаційної 

транспортної інфраструктури; формування системи взаємного захисту 

інвестицій та протидії проявам недобросовісної конкуренції 
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During the last years several collapses of banking system have 

occurred in Ukraine. That is why it is necessary to investigate trends of 

banking system development, the reasons for its collapse and people’s 

distrust of it. Tackling this issue, first of all it is vital to analyze the main 

problems in the banking system in 2014. This year was the most difficult for 

Ukraine in the history of independence. 

The main problem, faced by the Ukrainian banks in 2014, is the 

outflow of deposits. Due to the outflow, banks began to undergo lack of 

liquidity, which aggravated apprehensiveness among depositors. It is known 

that since the beginning of the year the banking system has lost about 110 

billion UAH deposits. Because of this, a lot of banks have been forced to 

impose restrictions on payments and cash withdrawals, causing distrust of 

depositors in the system exalted.  The situation was worsened by the fact 

that a number of banks as a result of liquidity problems were found to be 

insolvent. 

The second problem arose due to the losses incurred in course of 

hostilities. The annexation of the Crimea and the military operations in 

Luhansk and Donetsk regions caused the panic among Ukrainians, hence 

the devaluation of the hryvnia reinforced and was followed by the outflow 

of deposits. Essentially, the banks lost their assets in the Crimea and in 

Luhansk and Donetsk regions. 

Bearing in mind the main problems of the banking system of Ukraine 

in 2014, we can consider the main reasons for people’s distrust of it. Firstly, 

I think that this distrust is caused by financial ignorance of the population. 

Many individuals, not having analyzed the problem, immediately begin to 

make hasty conclusions, panic, thus weaken the banking system. Secondly, 

due to the outflow of deposits from banks lack of liquidity began. Many 

banks were forced to impose restrictions on payments and cash 

withdrawals, which negatively affects depositors’ confidence in the system 

as a whole. 

I think that in order to restore the people's trust in the banking system 

Ukrainian finance specialists should forecast potential problems and 

understand their severity, timely react to them, and find right solutions. 

Moreover, Ukrainians themselves must make significant efforts to improve 

the situation in their country, try to achieve mutual understanding. 
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В умовах зростання значення зеленого (сільського) туризму для 

розвитку сільських територій, винятково важливим є вирішення 

проблеми його фінансування. Вивчення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду сільських кредитних спілок щодо сприяння розвитку зеленого 

туризму, впровадження його в практику, має вагоме значення для 

відродження та соціально-економічного зміцнення сільських громад.  

В Україні зелений туризм починає відігравати істотну роль у 

економіці, сприяє вирішенню актуальних соціальних і економічних 

проблем сільських громад, стає в деяких регіонах – єдино можливим 

джерелом доходів сільського населення. Розвиток зеленого туризму 

неможливий без пошуку та визначення джерел фінансування. В 

багатьох країнах за відсутності фінансової допомоги держави та 

можливостей доступу до кредитних ресурсів, організатори сільського 

туризму об'єднуються і вдаються до такої форми співпраці як сільські 

кредитні кооперативи. Найбільш ефективною в Україні може стати 

модель підтримки сільського зеленого туризму на прикладі, співпраці 

організаторів зеленого туризму, об’єднаних кооперативом «Оберіг 

Херсонщини» та кредитної спілки «Громада» (м. Херсон). Основними 

напрямами співпраці яких є: фінансування проектів з розвитку 

супутніх до туризму видів бізнесу у сільській місцевості, створення 

туристичних продуктів, організація дорадчої служби. Такий досвід 

підтримки за допомогою кредитної спілки розвитку зеленого туризму, 

вирішення гострих соціально-економічних проблем села і завдань 

збереження місцевих громад потребує всілякої підтримки й 

поширення. 

Вважаємо, що вирішення головної проблеми зеленого туризму – 

відсутності фінансування полягає в необхідності самоорганізації 

зацікавлених суб’єктів, створенню регіональних об’єднань, в які 

повинні входити: сільськогосподарський кредитний кооператив, 

підприємство-туроператор; господарі гостьових будинків; 

підприємства з виробництва сувенірів, перевізники і т.д. Розвиток 

зеленого туризму за участю сільських кредитних спілок дасть 

можливість для розвитку всієї місцевої інфраструктури, дозволить 

ефективно вирішувати соціальні та економічні завдання, і стане 

вагомим фактором відродження місцевих громад і країни в цілому.  
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Сьогодні Україна в умовах політичної та економічної кризи по-

требує фінансової допомоги міжнародних організацій.  

Аналіз кредитної діяльності МВФ і Світового банку в Україні 

свідчить, що в останні роки значно зросла їхня роль в забезпеченні та 

спрямованості ресурсів для фінансування дефіцитів платіжного 

балансу. У сфері регулювання валютних курсів МВФ розробляє 

основні принципи, яких повинні додержуватися країни-члени відносно 

курсової політики. У сфері регулювання платіжних балансів і 

зовнішньої заборгованості МВФ керується принципом обумовленості 

надання кредитних ресурсів країнам-членам за результатами 

проведення ними конкретних змін у своїй економічній політиці. У 

сфері боргового регулювання МВФ активно взаємодіє зі Світовим 

банком, розробляючи разом з ним програми структурної адаптації, 

націленої на поновлення платоспроможності країн-позичальників, 

підвищення ефективності їх національної економіки, а також 

забезпечення фінансування цих програм із зовнішніх джерел. ЄБРР 

здійснює свою діяльність у тісній співпраці з інституціями і програми 

ЄС, та фінансує не тільки технічну допомогу, але й спрямовує прямі 

інвестиції в українську економіку. Основними секторальними 

напрямками при цьому є енергетика, підприємства, інфраструктура, 

фінансовий сектор і ринки капіталу. Так, станом на 31.01.2014 р. 

допомога фінансово-кредитних інститутів Україні склала: 

Європейський банк реконструкції та розвитку – 586,3 млн. дол. США, 

Європейський Інвестиційний Банк – 526,5 млн. дол. США, 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – 3033,9 млн. дол. США, 

Міжнародний Валютний Фонд – 3517,1 млн. дол. США. 

Проте, значна частина проектів, на які були взяті кредити, не 

реалізовані або припинені в Україні. Основні джерела ризиків 

реалізації проектів припадають на три категорії: 1) недостатньо 

розвинутий інститут права власності; 2) громіздкі внутрішні 

процедури, які несумісні з процедурами Світового банку; 3) тенденція 

до затримки або скасування. Це вимагає переходу до радикальних 

заходів щодо суттєвого підвищення ефективності використання 

запозичених коштів. 
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Ефективним способом залучення інвестицій в країну слід 

вважати приватизацію, яка на сьогоднішній день набирає нових 

обертів. Приватизація — політика чи процес продажу або передачі 

державної чи суспільної власності (особливо націоналізованої 

промисловості) у руки приватних інвесторів як вітчизняних, так і 

іноземних. 

Не зважаючи на те, що в цілому це позитивне явище в ринковій 

економіці, та треба сказати, що об’єкти приватизації в Україні 

перебувають у неналежному стані, тому купуючи їхні цінні папери, 

або кредитуючи їх варто пам'ятати про високі ризики, що 

супроводжують такі угоди. Поруч із цим потребує модернізації і 

законодавча база, на основі якої відбувається продаж об'єктів 

державної власності, зокрема, існуюча норма про передпродаж 5 % 

акцій перед конкурсом нічого в собі не несе, на перший погляд, але 

водночас вона відлякує іноземних інвесторів. Зауважимо, що процес 

приватизації передбачає  участь третьої сторони – радників-

професіоналів. Як бачимо, і у галузі приватизації також з'являється 3-

тя сторона, яка необхідна для нівелювання помилок держави в особі 

регуляторів. Це і підтверджує гіпотезу на предмет гострої потреби 

розвитку саморегулівних організацій, але не тільки в галузі 

небанківського фінансового сектору, а в цілому на  інвестиційному 

ринку. 

 Необхідна також норма, що забороняє участь у ній інвесторам з 

країни-агресора та тим, які перебувають під санкціями, а також 

забезпечення продажу не розпорошених, а максимально великих 

пакетів акцій з метою найкращої вигоди для державного бюджету.  

Запропоновані заходи допоможуть:  

1) підвищити ефективність діючих підприємств;  

2) поповнити державний бюджет;  

3) створити робочі місця;  

4) залучити іноземних інвесторів, і таким чином створити 

передумови для інтеграції вітчизняних підприємств у систему 

світового господарства. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗМІНИ  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Радченко С.В., гр. МЕЗ-21м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, ст. викл. Зосимова Ж.С. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Інтеграційні процеси не є чимось винятковим для економіки 

України. За часів СРСР існували тісні і стійкі господарсько-економічні 

зв'язки між основними ланками єдиного народногосподарського 

комплексу. У період функціонування планово-централізованої системи 

державного управління інтегроване комплексоутворення 

здійснювалося на командно-адміністративних засадах з чітко 

визначеними для підприємств постачальниками та споживачами, яким 

вони продавали продукцію за твердими закупівельними цінами, проте 

існували розбіжності в матеріальних інтересах господарюючих 

суб'єктів сировинного і переробного виробництв. Більше того, добувні 

підприємства були відчужені від фінансових результатів, отриманих 

від збуту кінцевої продукції. Ціновий механізм, який обслуговував 

взаємовідносини між господарськими партнерами, не повною мірою 

враховував фактичні витрати виробництва. 

Для сучасного етапу економічної інтеграції характерними є: 

пристосування підприємств до несприятливих обставин; досягнення 

фінансово-економічного ефекту; зміна форми власності та 

організаційно-правового статусу, технологій і методів управління 

виробництвом; отримання переваг у відносинах з контрагентами, а 

також із державою.  

Мотивація до економічної інтеграції, сьогодні очевидна і вона 

ґрунтується на її визначенні як цілеспрямованого та безперервно 

керованого процесу консолідації виробничого, науково-технічного, 

технологічного, кадрового, фінансово-грошового, інтелектуального, 

споживчого та інших існуючих потенціалів усіх зацікавлених сторін на 

основі визначених принципів, що призводить до спільного 

використання ресурсів, об'єднання капіталів, збуту виробленої 

продукції заради створення сприятливих умов ведення бізнесу, 

підвищення конкурентоспроможності й отримання прибутку з 

урахуванням інтересів кожного учасника та розподілу 

відповідальності.  

Чи не найголовнішим елементом процесу економічної інтеграції 

в сучасних умовах є визначення цілей власником підприємства, які  

індивідуалізуються для кожного конкретного підприємства, в 

залежності від складу і структури обставин, в яких воно функціонує.  
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ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

ДЛЯ ГАРМОНІЙНОГО ЇЇ ВХОДЖЕННЯ  

У СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ 

 

Редзюк Є.В., канд. екон. наук, доц., 
старший науковий співробітник 

сектору міжнародних фінансових досліджень 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України 
 

Для конкурентного входження України до країн ЄС та інтеграції 

її економіки у світогосподарські процеси, на наш погляд, необхідно 

провести декілька чітко окреслених етапів реформ: 

1. Необхідно створити в системі державотворення оновлені 

інституційні підходи щодо сталого, відповідального і контрольованого 

розвитку України. Тому необхідно на законодавчому рівні закріпити 

планування соціально-економічного розвитку через систему 

досягнення намічених конкретних показників Верховною Радою 

України і Кабінетом Міністрів України. Загальна стратегія має 

гармонійно складатись з галузевих стратегій, що підкріплені 

тактичними планами і розрахунками. 

2. Ввести систему прозорого контролю за витрачанням 

бюджетних коштів, приведення єдиних правил на митниці, по 

відшкодовуванню ПДВ, по використанню природних ресурсів 

України. Провести приватизацію державного майна, що є збитковим та 

не стратегічним для безпеки та соціально-економічного стану країни. 

Здійснюється знаходження профільного соціально-відповідального 

інвестора, з чітким планом по реформуванню даного підприємства + 

зайнятість + прибутковість. 

3. В кожному обласному центрі України, або поруч з ним 

виділити 25-150 га землі під індустріальні та інноваційні парки з 

підведенням дороги, електрики, води, газу та забезпеченням безпеки, 

охорони, юридичними та бухгалтерськими послугами. Націлити їх, в 

першу чергу, на залучення іноземного капіталу для створення нових 

високотехнологічних виробництв із дієвою системою захисту від 

рейдерства, рекету, свавілля чиновників. 

4. Впровадити загальні і спрощені для платників податків, що 

виробляють несировинні вироби (послуги) з високою доданою 

вартістю на експорт низькі податкові ставки (не вище 15% для податку 

на прибуток, податку на додану вартість, на зарплату тощо). 

5. Лібералізувати валютне регулювання для реальних інвесторів-

нерезидентів, для імпортного обладнання і для експортерів. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Салашна В.О., М-21 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Світлична А.В. 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Аграрний сектор Економіки України виступає 

системоувторюючою складовою національної економіки, формує 

основні засади збереження суверенності держави, соціально-

економічної основи розвитку сільських територій та забезпечує 

розвиток технологічно-пов’язаних галузей економіки. 

Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що 

значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного 

боку може стати локомотивом розвитку національної економіки та її 

ефективної інтеграції в світовий економічний простір, а з іншого – 

зростання доходів, задіяного в аграрній економіці сільського 

населення, що складає понад третину всього населення країни, дати 

вагомий ефект у розвитку інших галузей національної економіки. 

Проведені нами дослідження дозволили визначити наступні 

основні тенденції розвитку сільського господарства в 2010-2014 рр.: 

- скорочення чисельності працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві (на 11,2 %); 

- зростання середньомісячної номінальної заробітної плати 

штатних працівників (на 44,1 %); 

- поступове збільшення з 2010 по 2012 рр.(на 40,8 %) і 

зменшення з 2012 по 2014 рр. (на 3,7%) капітальних інвестицій; 

- зростання прямих іноземних інвестицій (на 12,4 %); 

- збільшення валової доданої вартості (на 48,3 %); 

- зростання випуску продукції (на 49,1 %); 

- виробництво валової продукції рослинництва перевищує 

виробництво продукцією тваринництва (на 48,5 %) 

- збільшення продуктивності праці (на 41,7 %) 

- зменшення кількості діючих сільськогосподарських 

підприємств (на 6,6 %) 

Отже, Україна повинна розвивати виробничі потужності 

сільського господарства, щоб у найближчі декілька років наша 

сільськогосподарська продукція змогла конкурувати з продукцією 

інших розвинутих країн світу. 
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СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА  

ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ  

 

Синято А.О., гр. ОА-13-1 

Науковий керівник – ст. викл. Циган Р.М. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Сьогодні у більшості галузей економіки України продовжується 

використання застарілих технологій, що робить їх залежними від 

енергоресурсів, насамперед, природного газу. Тому все більшої 

гостроти набувають питання пошуку альтернативних джерел 

енергетичного забезпечення, як, наприклад, сланцевого газу.  

Так, наприклад, США роботу у цьому напрямку почали ще на 

початку 2000-х років, що стало початком «сланцевої революції». Зараз 

обсяги видобутку сланцевого газу дозволяють Америці відмовлятися 

від імпорту традиційного природного газу.   

Також, останніми роками розробкою технологій видобутку 

сланцевого газу активно почав займатися Китай, що планує значно 

збільшувати обсяги видобутку сланцевого газу, про що свідчить 

офіційне планування у цій галузі, яке визначає обсяг видобутку на 

2020 рік у розмірі 30 млрд. куб. м.  

Для України, використання власного газу також є необхідним з 

метою підтримки багатьох галузей економіки та їх подальшого 

розвитку, адже нестабільні ціни на паливо та спекулювання 

призводить до ліквідації вітчизняних підприємств. Так, у 2000 році для 

виробничих цілей в Україні споживалося 37,6 млрд. куб. м газу на рік, 

а в 2014 лише 15,1. 

Проте, для розробки сланцевого газу в Україні необхідно 

провести ряд заходів, які дозволять ефективно розвивати галузь і 

контролювати видобувну діяльність. 

Основними з них є: (1) cтворення суворого законодавства, з 

метою уникнення всіх можливих загроз для екології; (2) жорсткий 

контроль за нормами зберігання відходів; (3) встановлення якісної 

фільтрації і переробки відходів; (4) забезпечення наявності місць для 

зберігання відпрацьованої рідини, яку планується використовувати 

повторно; (5) заборона буріння на територіях туристично-оздоровчих 

комплексів та природоохоронних територіях; (6) розробка методик 

ліквідації негативного впливу на випадок аварій і виходу з ладу 

свердловин. 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Скляр М.О., гр. ОА-12-1 
Науковий керівник – ст. викл. Авраменко О.І. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

На сьогоднішній день жодна країна не може забезпечити 

ефективність свого господарювання та національного виробництва, якщо 

воно не буде спрямоване на світове господарство, яке забезпечує великий 

вибір ринків збуту, що є важливим для функціонування будь-якої країни. 

Інтеграція України у світове господарство потребує докорінних змін у 

свідомості та світогляді громадян, саме для формування європейської 

країни в цілому.  

На даному етапі Україна перебуває в глибокій економічній кризі, 

проте незважаючи на це, є передумови для зміцнення міжнародних позицій 

на світовому ринку. Це, зокрема, зручне географічне положення, велика 

різноманітність природних ресурсів, ефективна  система освіти, що в свою 

чергу надає великий вибір освіченої, але порівняно дешевої робочої сили.  

Для взаємодії зі світовим господарством Україні необхідно: 

підвищити національну конкурентоспроможність, що дозволить розширити 

ринок, зменшити трансакційні витрати, модернізувати реформи в економіці, 

збільшити приток прямих іноземних інвестицій, залучати країни, які 

здійснюють свою діяльність на умовах ринкової економіки для передавання 

свого досвіду. 

Просування товарів на світові ринки проходить зі значними 

труднощами, у зв’язку з наявністю експортних обмежень, тарифних 

бар’єрів та низькою конкурентоспроможністю українських товарів. Навіть 

товари, на які є попит на зовнішніх ринках,  не відповідають міжнародним 

стандартам. Взагалі можна сказати, що близько 5% товарів є 

конкурентоспроможними.  

 На даний час Україна потребує виходу на нові ринки, використання 

нових технологій, орієнтування на ринки Китаю, Індії, Азії, у зв’язку з 

переміщенням центру уваги до світової економіки. 

Міжнародні зв’язки на даному етапі розвитку стають одним із 

важливих факторів економічного зростання, що в свою чергу призводить до 

підвищення національного виробництва. Економічна криза гальмує вихід на 

європейський та світовий ринок у цілому та займання позицій 

конкурентоспроможності українських підприємств. Отже, Україні 

необхідно підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку, 

здійснювати ефективну структурну, промислову та зовнішньоекономічну 

політику. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Ханмаммедов А. гр. МЕ-21м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Чернишова Л.О. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Європейська інтеграція надає нові можливості для України та її 

регіонів. Разом з тим, інтеграція України у європейський економічний 

простір може завдати суттєвих негативних соціально-економічних 

наслідків для тих регіонів, які не виробили власної стратегії 

конкурентоспроможності та не забезпечили формування відповідної 

суспільної ідеології конкурентоспроможності. Особливо вагомим є це 

завдання в умовах загострення глобальної конкуренції, нав'язування 

інтеграційних правил поведінки, застосування загальних для всіх 

суб'єктів конкурентної боротьби принципів, правил і норм.  

Сучасна економіка є надзвичайно динамічною й багатогранною 

системою відносин, в якій важливе місце посідають ринки середньо- та 

довгострокових фінансових ресурсів, а також ринки засобів 

виробництва (будівель, споруд, машин, обладнання, транспортних 

засобів тощо). У регіонах Україні відбуваються інтенсивні ринково-

орієнтовані трансформаційні процеси, і питання розвитку ринку 

капіталів, технічного переоснащення економіки з метою підвищення 

безпеки та конкурентоспроможності економіки, зростання 

продуктивності праці, структурна політика тощо повинні стати 

ключовими у стратегічних документах розвитку регіонів країни.  

Міжнародна конкурентоспроможність економіки регіонів 

повинна визначатися такими чинниками: здатністю витримувати 

поточну конкуренцію на ринках товарів і послуг (за допомогою 

переваг у витратах виробництва, забезпеченості природними 

ресурсами, якості продукції); адаптацією до постійно змінних 

зовнішніх умов; її стійкістю та здатністю до саморозвитку; 

конкурентоспроможністю її сукупного потенціалу 

(загальноекономічного, експортного, науково-технічного). 

В умовах сучасного етапу процесу європейської інтеграції 

конкурентоспроможність регіонів країни повинна ґрунтуватися на 

прогнозуванні зростання конкурентних переваг; вивченні кількісного 

впливу основних факторів на посилення конкурентних позицій 

товаровиробників; формах і способах допомоги та сприяння державних 

органів управління утвердженню вітчизняних суб'єктів господарювання 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  

НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Хоменко А.М., гр. МЕЗ-21м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Носач Л.Л. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Невід’ємною складовою інноваційного розвитку економіки 

країни передусім є інноваційний розвиток підприємств різних сфер 

економічної діяльності та організаційно-правових форм. Саме тому 

останнім часом багато країн (у т.ч. Україна) оголосили про 

пріоритетність їх стратегічного курсу на інноваційний розвиток 

економіки. 

Інноваційний розвиток підприємств України в сучасних умовах 

інтеграції в світове господарство потребує удосконалення.  

Для ефективного управління інноваційною діяльністю 

підприємств різних галузей України необхідно виявити основні 

фактори, що впливають на обсяги їх інноваційної продукції, рівень 

інноваційної активності та інноваційного розвитку підприємств.  

Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність 

використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптованості 

підприємств до зовнішнього середовища, розширює його можливості 

щодо виходу на нові ринки продукції, створює умови довгострокової 

стабільності. Відомо, що економічне зростання підприємств значно 

залежить від їх інноваційної активності. Суб’єкти інноваційної 

діяльності повинні творчо підходити до визначення способів 

задоволення потреб споживачів, на основі чого вдосконалювати та 

оновлювати продукцію, отримуючи надприбутки, зміцнюючи свої 

ринкові позиції. 

В сучасних умовах господарювання інновації – це необхідний і 

об’єктивний чинник конкурентоспроможного розвитку кожного 

підприємства. На щастя, Україна стала на інноваційний шлях розвитку 

економіки. На користь цього свідчить велика кількість заходів, 

прийнятих на державному рівні, зокрема, прийняття в новій редакції 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України, 

яка передбачає підвищення конкурентоспроможності економіки на 

основі структурно-інноваційної моделі економічного зростання, 

інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва. 
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МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕРИ ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ  

НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ 

 

Чвала Л.І., гр. МЕ-13 
Науковий керівник – канд. екон. наук Доброскок Ю.Б. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Вихід на міжнародні ринки збуту – це найпростіший шлях 

підвищення показників обсягу експорту держави. Оскільки Україна є 

членом Світової організації торгівлі, то усі торговельні операції, що 

здійснюються з країнами-членами СОТ здійснюються згідно 

торговельних норм і правил, прийнятих у СОТ. З метою досягнення 

більшої лібералізації та розширення міжнародної торгівлі, Верховною 

Радою України було ратифіковано приєднання України до Угоди про 

державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA) 

Світової організації торгівлі. Згідно законодавства, державна закупівля 

– придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у 

порядку, встановленому Законом. Тендер – здійснення конкурентного 

відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) 

згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного 

постачальника), встановленими Законом.  

З точки зору інтеграції України в Європейський Союз цікавим є 

його досвід у сфері державних закупівель. Ринок державних закупівель 

в ЄС – це великий і прибутковий ринок для потенційних продавців 

(постачальників). Відтепер українські виробники отримали доступ до 

ринку держзакупівель за кордоном, який оцінюється у $1,7 трлн на рік, 

що більш ніж у 30 разів перевищує об’єм українського експорту в 2014 

році. Комітет з державних закупівель Світової організації торгівлі GPA 

ухвалив приєднання України ще в листопаді 2015 року. Українські 

компанії зможуть брати участь в державних тендерах країн-членів 

Угоди СОТ GPA - США, Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу, Канади 

тощо.  

Участь у закордонному тендері – це найпростіший шлях для 

експорту. По-перше, він не вимагає зайвих витрат на маркетинг, плати 

за місце на полиці чи інвестицій у відкриття закордонного 

представництва. А по-друге, вимоги державних тендерів чітко 

структуровані. Щоб прийняти участь в міжнародному тендері 

необхідно лише знайти тендер та подати заявку на участь через сайт. 

Мінекономрозвитку України за сприяння Торгово-промислових палат 

України у 2016 році запустив пілотний проект для сприяння виходу 

українських компаній на міжнародний ринок та подальшої 

гармонізації національної системи державних закупівель до 

європейської. 



 116 

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ  

ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 
 

Шпенюк О.Є., 

молодший науковий співробітник 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

 

Після глобальної кризи 2007-2009 рр. увага міжнародної спільноти і 

національних урядів зосередилася на проблемі фінансової стабільності, 

оскільки виявилося, що в багатьох випадках накопичення диспропорцій та 

індивідуальних ризиків призвело до формування і поширення системних 

ризиків і потрясінь, які стали загрозою не лише для банківської, але й для 

всієї фінансової системи. Саме тому пріоритетним на сьогодні завданням є 

підвищення ефективності регулювання національних фінансових систем, а 

саме формування інститутів макропруденційного регулювання, 

спрямованих на запобігання утворення внутрішньосистемних ризиків і 

поширення ланцюгової реакції у фінансовому секторі, а також перенесення 

негативних явищ у фінансовій сфері на іншу частину економіки. 

Заходи щодо стримування нарощування заборгованості банками, 

тіньової банківської діяльності і токсичних активів розробляються як на 

міжнародному рівні (в т. ч. в рамках Базельського комітету з питань 

банківського нагляду і Ради з фінансової стабільності), так і на 

національному (наприклад, законопроект Додда-Френка в США). Так, 22 

вересня 2010 р. Європейським парламентом було схвалено проведення 

реформи фінансової системи Євросоюзу, в рамках якої було прийнято 

низку законодавчих ініціатив, спрямованих на забезпечення її стійкості і 

стабільності за рахунок вдосконалення архітектури та інституційної 

структури регулювання фінансових ринків, усунення проблеми 

фрагментарного індивідуального аналізу ризиків на національному рівні 

тощо.  

У багатьох країнах триває процес створення незалежних органів, 

відповідальних за фінансову стабільність та наділених спеціальним 

статусом, розробки та застосування макропруденційних інструментів, 

спрямованих на ідентифікацію та обмеження поширення системних 

ризиків, зокрема їх перенесення з фінансової сфери на інші сфери 

економіки. Разом з тим, варто відмітити, що ці зусилля все ще носять 

експериментальний характер і наштовхуються на ряд перешкод і 

суперечностей. В Україні дане питання стоїть особливо гостро, враховуючи 

нові виклики, пов’язані із імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС, яка 

актуалізує завдання щодо вдосконалення, розвитку та впровадження 

інститутів макропруденційної політики для забезпечення фінансової 

стабільності та наближення до стандартів ЄС. 
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Секція 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  

ПІДПРИЄМСТВА В ЗНАННЄВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Бойко О.С., магістрант 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Носова О.В. 

ДВНЗ Харківський навчально-науковий інститут банківської справи 
 

В умовах становлення «економіки знань» та посилення процесів 

глобалізації організація інноваційного потенціалу підприємства стає 

вкрай актуальною, оскільки підприємство не тільки забезпечує 

виробництво значної маси товарів і послуг, здійснює комерційну 

діяльність з метою отримання прибутку, а й реалізує науково-дослідну 

діяльність. Успішні підприємства створюють необхідну атмосферу 

конкуренції, здатні швидко реагувати на будь-які зміни ринкової 

кон’юктури, створювати додаткові робочі місця, є основним джерелом 

формування середнього класу – запоруку стабільності суспільства і 

його успішного розвитку. 

Управління як процес повинно бути націленим на збереження і 

цільове використання матеріальних і інтелектуальних ресурсів, 

здійснення контролю за роботою виконавців щодо виконання 

програми, бізнес-плану та господарських операцій технологічного 

процесу підприємницької діяльності. 

Нині на підприємствах у процесі розвитку відбувається 

величезна кількість різноманітних стихійних змін. Проте 

впровадження інновацій відбувається лише на тих підприємствах, де 

проводяться цілеспрямовані зміни, що відповідають обраному 

напрямку розвитку, зафіксованим результатам, до яких повинні 

привести ті чи інші зміни, і забезпечуються всі умови, за яких процес 

перетворень протікає найбільш ефективно.  

Сьогодні в Україні ефективному впровадженню інновацій на 

підприємствах заважає, передусім, неналежна для реалізації інновацій 

кваліфікація персоналу; відсутність матеріальної мотивації та низькі 

фінансові можливості підприємства в цілому; опір інноваціям з боку 

колективу підприємства, що подовжує час їх реалізації. Вирішенню 

цих проблем має сприяти система освіти, насамперед вища, формуючи 

високоінтелектуальних, гнучких, патріотично мотивованих фахівців.  

Отже, успішне функціонування сучасного підприємства 

потрібує ефективної організації управління, постійного пошуку та 

впровадження різноманітних інновацій, в т.ч. управлінських. 
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Голозубова А.О., гр. МР-35 

Науковий керівник – ст. викл. Гебер Н.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток маркетингу в сфері вищої освіти особливо важливий, 

оскільки інтелектуальний потенціал стає вирішальним чинником 

збільшення національного багатства країни. Сутність маркетингу та 

необхідність його використання в діяльності вищих навчальних 

закладів розкривається через комплекс вимог, чинників та елементів, 

які формують маркетинг у сфері вищої освіти. До них відносяться: 

предмет маркетингу, його суб’єкти та функції, сфера діяльності, 

об’єкти маркетингу освітніх послуг. 

Предмет маркетингу освітніх послуг вищої школи – це стратегія 

і тактика вищого навчального закладу, його дії та поведінка на ринку 

освітніх послуг. Суб’єктами маркетингу у сфері вищої освіти 

виступають навчальні заклади, які надають освітні послуги; споживачі 

(окремі особи, підприємства і організації), посередники, громадські 

інститути і структури, які мають безпосереднє відношення до 

поширення освітніх послуг. Об’єкти маркетингу у сфері вищої освіти - 

освітні послуги, місце розташування освітніх установ, їх суспільний 

престиж, науковий потенціал тощо. 

У сфері освіти та науки маркетинг носить не лише комерційний 

характер. Освітній маркетинг спрямований як на створення та успішне 

просування, реалізацію конкретних «товарів і послуг», так і на 

створення сприятливого і широкого соціального ефекту. Ефективні 

освітні послуги сприяють подальшому формуванню та розвитку 

попиту на такі послуги. 

Маркетинг у сфері освіти – це філософія, стратегія і тактика 

взаємовідносин між суб’єктами освітніх послуг в умовах ринку, 

вільного вибору пріоритетів та дій. Цільовим результатом 

маркетингової діяльності є забезпечення рентабельності через 

найбільш ефективне задоволення потреб: особи – в освіті, навчального 

закладу – у розвитку і добробуті співробітників, фірм – у зростанні 

кадрового потенціалу, суспільства – в розширеному відтворенні 

інтелектуального потенціалу. 

Особливість концепції маркетингу в системі вищої освіти 

полягає в особливостях визначень і адаптації основних понять, цілей, 

функцій і принципів маркетингової діяльності стосовно освітніх 

послуг. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЯ 

 

Голубка М.М., викладач вищої категорії 
Львівський кооперативний коледж економіки і права 

 

З метою розбудови могутньої країни необхідно реалізувати 

процес розвитку національних традицій, звичаїв та культури. Кожен 

громадянин повинен усвідомити свій внесок у розбудову сучасної 

незалежної країни, адже кожна людина в Україні повинна усвідомити, 

що саме вона є власником своєї землі, природних та інтелектуальних 

ресурсів, а також інших складових елементів національного багатства. 

Саме громадяни України повинні формувати національний 

економічний інтерес та розвиток життєвих позицій нового 

українського суспільства. Найважливішу роль у практичній реалізації 

економічного мислення громадян відіграє становлення та розвиток 

економічної освіти.  

Навчання економічним дисциплінам представляє собою сектор 

економічної думки патріотично налаштованих громадян та ґрунтується 

на дослідженні поточного стану проведення навчання серед студентів 

економічних спеціальностей та обґрунтування альтернативних методів 

поліпшення процесів викладання економічних дисциплін для 

підвищення економічної грамотності студентів.  

Роль економічної освіти полягає у підготовці професіоналів у 

сфері консультування та надання послуг економічного напрямку. 

Використання економічної освіти необхідне для вдосконалення 

економічних знань у спеціалістів фінансового, банківського, 

страхового та економічного напрямку.  

Важливе значення у викладенні економічних дисциплін займає 

вивчення економічної теорії, яка включає сучасні соціально-

економічні реалії в Україні. Для забезпечення ефективного засвоєння 

економічних вчень недостатньо викладати дисципліну лише з 

теоретичної точки зору, адже для правильного використання 

теоретико-методологічних знань доцільним є використання 

практичних навичок та вмінь. Сучасні економічні та політичні умови 

впливають на важливість формування змісту економічної науки.  

Для вдосконалення освітнього процесу становлення та розвитку 

економічної науки в Україні важливим напрямком являється механізм 

підвищення освітнього рівня та всебічного економічного розвитку 

думки студента, навчання молодих науковців, проведення науково-

дослідних робіт у галузі економічної науки.  
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ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ  

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Гончарова І.Ю., гр. Ф-41м 
Науковий керівник – ст. викл. Сокол Н.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Стрімкий розвиток суспільства призвів до того, що соціальне 

партнерство знаходить все більше застосування в найрізноманітніших 

сферах, у тому числі в галузі освіти.  

Необхідність взаємодії держави і суспільства є незаперечною, а 

в основі цієї взаємодії має бути соціальна відповідальність. Саме вона 

має забезпечити соціальну стабільність у суспільстві, запобігати 

конфлікту інтересів, одержанню зиску всіма зацікавленими сторонами, 

створювати базу для подальшого економічного і соціального розвитку. 

У загальному розумінні суб’єктами соціальної відповідальності 

в системі освіти можуть виступати: навчальні заклади, громадяни, 

роботодавці, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування. Взаємодія цих партнерів у вирішенні соціальних 

проблем забезпечує синергетичний ефект від об’єднання різних 

ресурсів, вигідний кожній із сторін. 

Показовим для України є відсутність дієвих інститутів взаємодії 

між державою і суспільством. Саме вони визначають можливість 

існування громадських ініціатив, участі громад у місцевому 

самоврядуванні, регіональному і державному управлінню. 

Важливі суб’єкти соціальної відповідальності, що мають 

координувати учасників освітнього процесу (бізнес, студенти, 

національні та міжнародні громадські організації та інші), не беруть 

участь, навіть побічно, у процедурах забезпечення якості, хоча 

формально така участь передбачена. В Україні система вищої освіти 

практично залишається закритою, тому вимоги якості освіти 

визначаються та контролюються переважно профільними 

міністерствами, а не реальними замовниками освітніх послуг і не 

завжди відповідають дійсним потребам ринкової економіки. 

Важливим інструментом інституційної підтримки освіти є 

формування освітньої політики, головною метою якої є забезпечення 

сучасної якості освіти на основі збереження її фундаментальності та 

відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, 

суспільства та держави, а також підвищення доступності якісної 

освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку суспільства і 

кожного громадянина.  
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  

ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Гриценко І.І., гр. МЕ-15 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кулініч О.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Система вищої освіти - це сукупність вищих закладів освіти, які 

забезпечують фундаментальну наукову, професійну і практичну 

підготовку, здобуття випускниками освітньо-кваліфікаційних рівнів, 

удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації відповідно до їх покликання, інтересів та 

здібностей. Перелік спеціальностей, напрямів підготовки бакалаврів і 

магістрів потребує постійного удосконалювання, щоб уникнути 

надмірної кількості, забезпечити зв'язок сучасної багатоступінчастої 

системи освіти з потребами економіки і працевлаштуванням 

випускників усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

Закон України "Про вищу освіту" гарантує громадянам України 

право на безкоштовну вищу освіту в усіх державних вищих учбових 

закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і 

майнового положення, роду і характеру занять, світоглядних 

переконань, приналежності до партій, відношення до релігії, 

віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.  

Основними завданнями Національної стратегії розвитку вищої 

освіти визначено наступні: централізацію управління вищою освітою, 

реформування та оптимізацію мережі ВНЗ, приведення її у 

відповідність з потребами розвитку національної економіки та 

запитами ринку праці; створення дослідницьких університетів, 

розширення автономії ВНЗ; перегляд та затвердження Переліку 

професій педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід в освіті; створення нормативно-правової бази 

щодо мотивації роботодавців до співпраці з вищими навчальними 

закладами, надання баз для проходження практики студентами та 

першого робочого місця випускникам; розроблення цілісної системи 

відбору на навчання талановитої молоді, її наукового та професійного 

зростання і подальшого супроводження у кар’єрному рості; подальше 

удосконалення технологій ЗНО якості освіти для забезпечення рівного 

доступу до навчання; переоснащення навчальної, науково-методичної 

та матеріально-технічної бази ВНЗ через цільове фінансування. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Дем’яненко Е.С., гр. ФК-32 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Носова О.В. 

ДВНЗ Харківський навчально-науковий інститут банківської справи 
 

За всю історію існування держави Україна завжди була 

привабливою територією для вкладення інвестицій, що спричинене 

чималими природними та інтелектуальними ресурсами. З іншого боку 

для їх використання та розвитку необхідно прикласти зусиль з боку 

централізованих та місцевих органів влади  у  зв’язку з чим однією з 

найважливіших проблем є створення політико-економічних умов для 

впровадження інвестиційних проектів та адекватне оцінювання 

інвестиційних об’єктів. 

Інвестиційний клімат відображає ступінь сприятливості ситуації, 

що складається в регіоні стосовно інвестицій. Соціально-економічна 

криза 2014 – поч. 2016 рр. призвела до погіршення становища із 

залученням інвестицій з-за кордону та здійснення внутрішніх 

капіталовкладень. Аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні 

показує, що обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку 

України на 01.07.2015 року становив 42851,3 млн дол. До основних 

країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального обсягу 

прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12274,1 млн дол., Німеччина – 

5489,0 млн дол., Нідерланди – 5108,0 млн дол., Російська Федерація – 

2685,6 млн дол., Австрія – 2354,3 млн дол., Великобританія – 1953,9 

млн дол. Найбільше всього інвестицій – 93,7% із загальної суми – 

надійшло до Дніпропетровської, Харківської, Київської, Луганської, 

Львівської, Одеської областей, що вказує на нерівномірність 

територіального розподілу.  

Держава зіткнулася з низкою проблем, пов’язаних з 

інвестиційною привабливістю: недостатнє інституційне забезпечення 

інвестиційної політики в регіонах та на місцях; недосконалість 

інструментів розкриття внутрішнього потенціалу регіонів; падіння 

обсягів залучення інвестицій внаслідок погіршення соціально-

економічної ситуації в країні і падіння інвестиційної привабливості 

регіонів Сходу України через ведення бойових дій на їх території; 

низька ефективність розподілу інвестицій.  

У підсумку можна стверджувати, що залучення інвестицій є 

пріоритетним напрямом розвитку економіки регіонів України. В цьому 

аспекті дуже важливим є спроможність інфраструктури регіону 

освоювати та ефективно використовувати інвестиційні кошти.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Дубовик А.О., гр. ФК-32 

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Носова О.В. 

ГВУЗ Харьковский учебно-научный институт банковского дела 

 

В условиях усиления глобализации и обострения конкуренции 

между странами главной продуктивной силой и одним из 

приоритетных критериев, по которым оценивается состояние 

национальной экономики и общества в целом, является уровень 

развития человеческого капитала. Человеческий капитал – это 

совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 

удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 

целом, он является неотъемлемой частью любой модели 

инновационного развития.  

Основами формирования человеческого капитала являются 

интеллект, здоровье, знания, качественный  производительный труд и 

качество жизни. В процессе становления рыночной экономики 

человеческий капитал Украины значительно снизился, особенно 

существенные потери понесли наука, оборона, высокотехнологичные 

отрасли промышленности. Одной из причин уменьшения численности 

научных деятелей и высококвалифицированных специалистов 

являются эмиграционные процессы, которые обусловлены низким 

уровнем экономического и социального развития страны, что в свою 

очередь приводит к снижению материального вознаграждения, 

ограничению возможностей для саморазвития. Наибольший отток в 

Украине (11-14%) отмечается среди математиков, медиков, химиков, 

биологов, специалистов в сфере IT, физиков. Это значительно 

уменьшает качество образования последующих поколений. 

Актуальной проблемой является также эмиграция молодежи, 

которая выезжает за границу с целью продолжения обучения. Только в 

2014 году для получения образования за границу выехало более 40 

тыс. наших сограждан. При этом 2/3 студентов после завершения 

образования не возвращаются, что способствует выполнению 

зарубежными странами своих стратегий инновационного развития.  

Сегодня отток человеческого капитала из Украины недопустим, 

поскольку именно высококлассные специалисты, обладая передовыми 

технологиями и инновационной восприимчивостью, способны и 

призваны играть стратегическую роль в обеспечении экономического 

роста.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ковальова Я.Г., аспірант 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кулініч О.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах економічного спаду інноваційна активність є 

ключовим чинником розвитку, а впровадження логістики 

інформаційних систем може значно зменшити ризики діяльності та 

забезпечити вихід сфери торгівлі з кризи. Своєчасне інформаційно-

аналітичне забезпечення стратегічного управління комерційною 

діяльністью підприємства торгівлі має сприяти зниженню ступеня 

невизначенності результатів інноваційної діяльності та збільшенню її 

результативності за рахунок розроблення своєчасних й адекватних 

реакцій системи управління підприємства на зміну зовнішніх факторів.  

В сучасних умовах все більшого значення набуває 

впровадження систем планування ресурсів підприємства ERP 

(Enterprise Resource Planning) та корпоративних інформаційних систем 

(КІС) – призначених для автоматизації обліку й управління. Як 

правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і в більшій 

або меншій мірі охоплюють всі ключові процеси діяльності 

торговельних компаній. Виходячи з досвіду більшості впроваджень, 

поточні витрати персоналу на виконання дій, необхідних для роботи з 

клієнтом, при впровадженні інформаційної системи скорочуються на 

20-30%. Це відбувається за рахунок прискорення доступу до 

інформації, автоматизації рутинних операцій та скорочення часу на 

внутрішні комунікації та документообіг. Сучасна система управління 

підприємством, що відповідає концепції ERP, має включати: 

управління ланцюжком постачань (Supply Chain Management – SCM); 

планування і складання розкладів (Advanced Planningand Scheduling - 

APS); модуль автоматизації продажів (Sales Forcft Automation – SFA); 

автономний модуль конфігурування (Stand Alone Configuratioii Engme 

– SCE); остаточне планування ресурсів (Finite Resource Planning – 

FRP); бізнес-інтелект (Business lntelligence – ВІ), технологію 

оперативної аналітичної обробки (Qnlme Analytical Processmg – 

OLAP); модуль електронної комерції (ElectronicCommerce – EC); 

управління даними про вибір (Product Data Management – PDM). Це 

дозволяє відслідковувати, управляти й планувати не тільки виробничі, 

а й інші ресурси підприємства (трудові, фінансові, збутові тощо). 
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ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ  

СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Коренюк А.С., гр. ЕП-15 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Матвеєв С.П. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Дослідження основних напрямів в тенденціях розвитку вищої 

освіти в України, її орієнтація на зарубіжний досвід, визнання 

вітчизняних дипломів за кордоном, можливість працевлаштування та 

подальшого навчання випускників вищих навчальних закладів в інших 

країнах є досить актуальною темою в сфері розвитку освітнього 

процесу в нашій країні. 

Інновації в системі вищої освіти пов'язані з внесенням змін у 

традиційну масову практику. Розглянемо провідні тенденції оновлення 

світового освітнього простору. 

Перша тенденція – орієнтація більшості країн на перехід від 

елітної освіти до високоякісної освіти для всіх. 

Друга тенденція – поглиблення міждержавного співробітництва 

у галузі освіти, яке залежить від потенціалу національної системи 

освіти і від рівня умов партнерства держави й окремих учасників. 

Третя тенденція – збільшення гуманітарної складової у світовій 

освіті в цілому за рахунок введення людино-орієнтованих наукових і 

навчальних дисциплін: політології, психології, соціології, 

культурології, екології, ергономіки, економіки. 

Четверта тенденція – значне поширення нововведень за умов 

збереження національних традицій, що склалися, та національної 

ідентичності країн і регіонів. 

Яскравий приклад удосконалення цілісного педагогічного 

процесу вищого навчального закладу – його технологізація. Вона 

здійснюється за рахунок упровадження нових технологій навчання та 

виховання, які значно змінюють природу педагогічного процесу, 

професійну діяльність педагога і навчально-пізнавальну діяльність 

того, хто навчається. Технологізація сприяє підвищенню ефективності 

процесу підготовки майбутніх фахівців, зокрема розвиткові такої 

системної якості студента як суб′єктність, яка характеризує досягнутий 

студентом рівень продуктивності і успішності в здійснюваних ним 

видах діяльності, що відображає його можливості щодо досягнення 

цілей і розв'язування конкретних завдань у процесі формування 

професійної компетентності. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Логінова В.Є., гр. ЕП-15 
Науковий керівник – доц. Матвєєв С.П. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

 Знання людині — що крила пташині 

 

Сьогодні освіта в Україні потребує реформування. Від стану 

науки та освіти залежить те, чи зможе Україна посісти гідне місце у 

світі. Із закордону Україна запровадила в освітню систему Болонську 

систему оцінювання у вищих навчальних закладах. Вища освіта в 

Україні – одна із провідних галузей розвитку суспільства. 

Трансформаційний процес реформування вищої освіти має базуватися 

на таких засадах: 

1. Вища освіта виховує громадянина України – чим 

фундаментальніші знання, тим міцніша держава; 

2. Вищим навчальним закладам необхідно бути оснащеними 

технічними засобами, що забезпечить зручніше сприйняття і краще 

засвоєння матеріалу; 

3. Вища освіта повинна підпорядковуватися законам ринкової 

економіки: закон попиту, закон конкуренції, закон пропозиції, закон 

розподілу праці. 

Важливу роль в отриманні вищої освіти відіграють Укази 

Президента України: «Про державну підтримку дітям, батьки яких 

загинули», «Про державну підтримку підготовки фахівців для 

сільської місцевості», «Про надання допомоги сім’ям загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав у навчанні їх дітей».                                                                                          

Важливим інструментом процесу забезпечення освіти є те, що 

навчання здійснюється після отримання ліцензії навчального закладу. 

Надання певного освітнього статусу навчального закладу проводиться 

шляхом надання акредитації, що дає змогу готувати фахівців на рівні 

державних вимог. 

Введення освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та 

«магістр» підвищує соціальний захист фахівців на ринку праці.   

Отже, можна зробити висновок, що реформування вищої освіти 

є необхідною умовою розвитку України. Вища освіта громадянина – 

це один із важливих кроків для побудови міцної та розвиненої 

держави, інноваційного розвитку її економіки. 
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

Лялюк Д.В., гр. Е-23 
Науковий керівник – ст. викл. Федоренко Н.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У сучасному світі розвиток України визначається в контексті 

європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності 

західної культури. На зміну індустріальному суспільству приходить 

суспільство інформаційне, що зумовлює певні соціальні, виробничі, 

економічні та політичні зрушення.  

За цих умов для України особливу актуальність набуває 

врахування факторів соціально-економічного розвитку, серед яких 

значна роль відведена людському чиннику. Особливе значення при 

цьому набуває система освіти. Високий рівень освіченості нації сприяє 

більшій сприйнятливості та дієвості економічних й соціальних 

реформ, формування правової та екологічної культури при здійсненні 

соціальної та технологічної діяльності, створює умови для 

прогресивної індивідуальної активності особистості в суспільстві.  

Прагнучи набути статусу розвиненої держави, Україна 

підтримує розвиток усієї своєї ступеневої системи освіти, зростання 

інтелектуального потенціалу суспільства: за прогнозами ЮНЕСКО 

рівень національного добробуту, що відповідає світовим стандартам, 

досягнуть лише ті країни, працездатне населення яких на 40-60% 

складатимуть особи з вищою освітою.  

Освіта є могутнім чинником розвитку духовної культури 

українського народу, відтворення продуктивних сил суспільства. У 

зв'язку з цим концептуальні засади та державні пріоритети розвитку 

освіти України розглядаються в першу чергу з позицій її ролі й місця в 

забезпеченні життєдіяльності суспільства, безпосереднього 

взаємозв'язку зі сферою праці. З цією метою ведеться системна 

активна робота по:  

 створенню умов для визначення освітніх проблем розвитку 

країни та її регіонів в контексті політичного бачення і прийняття 

рішень на державному рівні;  

 залученню сфери освіти до вирішення проблем, що виникають 

на ринку праці;  

 доданню системі освіти більшої гнучкості й ширших 

можливостей для отримання громадянами професійної підготовки.  

 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98
http://ua-referat.com/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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РИЗИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ  

ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Мелушова А.С., гр. Ф-25 
Науковий керівник – канд. екон. наук, ст. викл. Помінова І.І. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Процеси глобалізації та інформатизації стали основою 

світогосподарських зрушень другої половини ХХ ст. і 

характеризувались, насамперед, змінами в динаміці розвитку світової 

економічної системи. На сучасному етапі глобального економічного 

розвитку мають місце значні трансформаційні перетворення, що 

спричинює високий динамізм змін і збільшення невизначеності 

світового господарства та зумовлених ними глобальних ризиків. Це 

посилює інтерес до пошуку нових факторів національної 

конкурентоспроможності, які б забезпечили сталий економічний 

розвиток та ефективну інтеграцію країни в світогосподарські процеси.  

Становлення економіки знань змушує проводити цей пошук в 

інтелектуальній сфері. Інституційно-господарською платформою 

розвитку національного інтелектуального капіталу є система освіти, 

насамперед вища. Рівень розвитку вищої освіти України та стан сфери 

досліджень і розробок, як показники сфери формування національного 

інтелектуального капіталу, є досить високими. У рейтингу 

Глобального інноваційного індексу 2014 року за рівнем розвитку 

вищої освіти Україна посіла 40 місце серед 144 країн, за показником 

охоплення вищою освітою та професійної підготовки – 13 місце, за 

якістю математичної та наукової освіти – 30 місце.  

Незатребуваність національним ринком праці сформованого в 

країні інтелектуального капіталу спричинює інституційний розрив в 

процесах формування та використання, в результаті якого 

збільшується ризик для України опинитися в пастці глобального 

відтоку інтелекту. Високий рівень підготовки фахівців певних 

спеціальностей залишається незатребуваним національним ринком 

праці з причини низького рівня соціально-економічного розвитку 

країни або спотвореної структури виробництва. А глобалізаційні 

процеси значно спростили рух інтелектуального капіталу в світовому 

господарському середовищі. В результаті цього високоякісні 

національні спеціалісти переїжджають до країн, в яких створені умови 

для використання інтелектуального капіталу (як варіант, праця на 

іноземних замовників з території країни). За таких умов Україна 

інтегрується в глобальне середовище із втратою вже сформованого 

національного інтелектуального капіталу.  
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Ніколаєва М.І., гр. Е-23 
Науковий керівник – ст. викл. Марушева О.Г. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Структура вищої освіти України розбудована відповідно до 

структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, 

ООН та іншими міжнародними організаціями. Вища освіта є 

складовою системи освіти України, що визначена Законом України 

«Про освіту». Завдання освіти в кожній країні визначаються 

особливостями й перспективами її соціально-економічного розвитку та 

загальносвітовими процесами й тенденціями. 

Державна політика в галузі вищої освіти України, спираючись 

на загальноосвітні принципи, ґрунтується на власних специфічних 

положеннях, а саме: 

  доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним 

громадянином України; 

  незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних 

партій, громадських і релігійних організацій; 

  інтеграції системи вищої освіти України у світову освітню 

систему при збереженні та розвитку досягнень і традицій української 

вищої школи; 

  наступності процесу здобуття вищої освіти; 

  державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних 

напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 

  гласності при формуванні структури та обсягів освітньої і 

професійної підготовки фахівців. 

Вищі навчальні заклади України здійснюють свою діяльність 

відповідно до державних стандартів, які є основою оцінювання якості 

вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів 

акредитації та форм навчання. 

Сьогодні національна освітня система зазнає серйозної 

трансформації. Йде пошук шляхів перетворень у цій сфері діяльності. 

Прагнення адаптуватися до світових стандартів освіти викликає 

необхідність першочергового вирішення таких ключових питань, як 

визначення місця ВНЗ в сучасному світі і зміна змісту вищої освіти, а, 

отже, пов'язаної з цим модернізації освітніх структур, вдосконалення 

методики викладання, впровадження новітніх технологій в освітній 

процес тощо. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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АДАПТАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ДО ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА  

 

Новохацька Л.Ю., гр. ПНК-21 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Потапюк Л.М. 

Луцький національний технічний університет 

 

Реформуючи національну систему освіти, ми маємо відповісти 

на запитання – чого і як навчати фахівців, щоб вони були 

спроможними забезпечувати адекватні відповіді на суспільно-

політичні, економічні, технологічні виклики, що супроводжують 

розвиток людства, і при цьому могли сприяти гармонійному розвитку 

природного та людського потенціалів своїх країн та всього континенту 

на основі принципів сталого розвитку.  

У цьому контексті важливо виділити два фактори.  

Перший – зумовлений інформаційною революцією та 

народженням суспільства, побудованого на знаннях. Він диктує нові 

вимоги до методологічної, світоглядної, системної підготовки 

сучасних фахівців.  При організації такої підготовки слід виходити з 

того, що в усіх сферах людської діяльності істотно зростає роль 

системних, міждисциплінарних знань людини, необхідних для 

раціонального й осмисленого оперування нескінченними потоками 

різноманітних знань і даних з метою вирішення нових, нестандартних 

проблем.  

За таких обставин чільне місце відводиться аналітичним 

здібностям педагога та вченого, вмінню вишукувати і знаходити 

необхідну інформацію, точно формулювати проблеми і гіпотези, 

помічати певні закономірності, знаходити способи розв’язання 

нестандартних міждисциплінарних проблем.  

Другий фактор пов’язаний з побудовою національних економік 

більшості країн світу на засадах інноватики. Вони поєднують такі 

важливі суспільні складові, як виробництво, науку, освіту та бізнес в 

єдину інноваційну модель країни, галузі чи компанії. Тому сучасний 

фахівець повинен мати цілісні знання про ринкові, інноваційні 

механізми й вміти їх застосовувати у своїй практичній діяльності.  

Таким чином, подібні підходи зумовлюють необхідність 

впровадження в освітню практику сучасних інноваційних технологій 

передачі знань, основою яких є оволодіння студентами «знаннями-

інструментами», а сутністю – не слово «завчи», а поняття «створи». 

Тобто, потрібно замінити існуючу репродуктивну форму освіти на 

творчо-дослідну.  
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ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТИ СУЧАСНИМ ЗАПИТАМ  

 

Олійник А.А., гр. МО-15 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кулініч О.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Україна традиційно вважається країною з вагомим науковим 

потенціалом, розвинутою системою підготовки наукових кадрів. У 

різних галузях економіки працює понад 77 тисяч докторів та 

кандидатів наук, на кожну тисячу економічно активного населення 

припадає 4,7 науковців. Трудові ресурси України завжди відрізнялися 

високим кваліфікаційним рівнем, але останнім часом професіоналізм 

робочої сили почав губитися, що значною мірою посилює вже існуючу 

невідповідність підготовлених кадрів потребам ринку праці.  

 У 2015 році в Україні загальна кількість людей, що поступили 

до вітчизняних університетів складала 477151 чол., в тому числі 

307230 першокурсників, що на 66881 студентів менше, ніж у 

минулому році. Найбільша кількість бажаючих отримати освіту 

припадає на м. Київ, Харківську, Дніпропетровську, Львівську та 

Одеську області. При цьому в січні 2016 р. нарахували 508 тис. 

безробітних, а пропозиції на ринку праці склали 31 тисячу вакансій. За 

даними дослідників, найбільш перспективними на ринку праці є ІТ-

фахівці, на другій сходинці – лікарі, на третій – підприємці, що за рік 

змістили військовослужбовців на восьме місце. Кожен десятий вважає 

перспективними робочі спеціальності, а також професію юриста та 

адвоката. Згідно даних ОLX, найбільше пропозицій роботодавці 

розміщують у рубриках: роздрібна торгівля (20,8%), транспорт і 

логістика (9%), бари і ресторани (8,6%), найменш затребувані – 

культура і мистетцтво (0,8%); туризм, відпочинок, розваги (0,9%). 

Високій рівень конкуренції серед претендентів спостерігається у 

рубриках: будівництво (20%), транспорт і логістика (13,7%). 

Незважаючи на високий рівень інтелектуального потенціалу, 

можливості ефективного використання набутого досвіду та 

професійних знань виявляються обмеженими. На сучасному етапі 

майже відсутня чітка система розвитку трудового потенціалу, який був 

би здатний в умовах гострої конкуренції отримувати професійні 

знання високого рівня з метою подальшої їхньої реалізації на благо 

всього суспільства. Саме тому в професійно-кваліфікаційній та 

освітній сферах розробляється механізм прогнозування професійних 

потреб економіки з метою формування висококваліфікованих 

трудових ресурсів.  
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ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Полтавець Т.М., гр. Ф-45пр 
Науковий керівник – ст. викл. Зарецька Л.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 

Ключова роль освіти та знань у економічному розвитку 

суспільства тісно пов’язана з переходом  економіки до інноваційної 

фази розвитку. Зосередження  уваги на використання інтелектуальних 

ресурсів як загальносвітова тенденція стає першочерговою завдяки 

здібностям людини розробляти нові технології, забезпечувати 

ефективне економічне зростання. За оцінками Світового банку 

людський капітал формує 64% загального обсягу багатства кожної 

країни. За розрахунками фахівців, підвищення «освіченості» 

суспільства на один академічний рік забезпечує зростання економіки 

країн Європейського союзу на 5% у короткостроковій та 2,5% у 

довгострокові перспективі. 

Освіта – спеціальна сфера соціального життя, унікальна система, 

своєрідний соціокультурний феномен, який сприяє нагромадженню 

знань, умінь і навичок, інтелектуальному розвитку людини. Між освітою 

та соціально-економічним розвитком існують стійкі причинно-наслідкові 

зв’язки, а саме: освіта збільшує людський капітал людей, зайнятих в 

економіці, сприяючи тим самим підвищенню продуктивності праці; 

освіта збільшує інноваційні можливості економіки; освіта сприяє 

розповсюдженню і передачі знань, необхідних для впровадження нових 

технологій. 

Можна виділити два рівні впливу освіти на економічний розвиток: 

мікро- та макрорівні (індивідуальний та суспільний). На індивідуальному 

рівні цінність освіти полягає в наданні кожній людині можливостей 

розвивати свої здібності, набувати нових знань, одержати фах, 

реалізуватись в професійній діяльності, забезпечити відповідний рівень 

добробуту. Макроекономічна ефективність освіти виявляється в 

підвищенні продуктивності суспільної праці та, відповідно, зростанні 

національного доходу внаслідок удосконалення професійно-

кваліфікаційної структури робочої сили, покращення кількісних та 

якісних характеристик освітнього потенціалу суспільства.  

Дослідження залежності продуктивності праці від знань показало, 

що при 10 відсотковому підвищенні рівня освіти продуктивність праці 

зростає на 8,6%, а при такому самому збільшенні акціонерного капіталу – 

на 3..4%. Отже, економічний розвиток значною мірою залежить від 

рівня освіченості та якості людського капіталу. 
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О СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Романюк А.А., гр. К-31 

Научный руководитель – ст. преп. Каунова Н.Л.  

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

Высшее образование – уровень основного образования, 

обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов, 

развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциала 

личности. 

Высшее образование включает две ступени: 

- первая ступень высшего образования обеспечивает подготовку 

специалиста, обладающего фундаментальными и специальными 

знаниями, умениями и навыками, и завершается присвоением 

квалификации и выдачей диплома о высшем образовании, 

предоставляющих право на трудоустройство с учетом присвоенной 

квалификации и на обучение в магистратуре; 

- вторая ступень высшего образования (магистратура) 

обеспечивает углубленную подготовку специалиста, формирование 

знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-

исследовательской работы, завершается присвоением степени 

«магистр» и выдачей диплома магистра, предоставляющих право на 

обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и также на трудоустройство. 

Беларусь имеет развитую систему образования, которая 

обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых 

эффективно работать в современном мире.  

Сегодня в Беларуси функционирует 54 вуза (из них 45 

государственных). Подготовка научных и научно-педагогических 

кадров ведется в аспирантуре, докторантуре вузов и научных 

организаций Министерства образования Республики Беларусь. В 

стране существует разветвленная сеть учреждений образования 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Белорусское образование высоко ценится в мире, поэтому 

многие иностранные студенты выбирают для обучения учреждения 

образования Беларуси. В Беларуси в 2014-2015 учебном году получали 

знания около 15 тыс. студентов из 80 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Больше всего студентов из КНР, Туркменистана, России, 

Индии, Сирии, Ливана, Ирана. 
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НАСЛІДКИ ПОСИЛЕННЯ  

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ В ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

Рясіна Г.В., гр. МР-34 
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Ушакова Н.Г. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
В сучасній економіці заклади вищої освіти у поєднанні з наукою 

стають генераторами масштабних змін, які відбуваються в 

технологічній, виробничій, економічній та соціальній системі, що 

виявляється в «третій місії» університетів, націленій на відтворення та 

впровадження інноваційних ідей та технологій, тобто в функції 

комерціалізації.  

Експерти неоднозначно трактують результати посилення 

комерційної функції в вищих навчальних закладах. Противники 

активізації економічної функції вищої освіти стверджують про 

негативні наслідки цього процесу: Розенберг Н. та Нельсон Р. 

вказують на наявність суттєвих трансакційних витрат трансферу знань, 

що стає суттєвою перешкодою на шляху вільного розповсюдження 

знань; Сухарев В. говорить про збільшення ризику перетворення 

освіти на примітивну, допоміжну підсистему, яка виключно 

обслуговує капітал та певні організації.  

Протилежна позиція заснована на вже нагромадженому в світі 

досвіді створення інноваційних фірм на базі університетів. 

Комерціалізація веде до розширення ринку освітніх послуг, що 

враховує запити сучасного суспільства не тільки з боку абітурієнта, 

але і з боку потенційного роботодавця. Головне, чим вона приваблива 

для університету, – це можливість отримати кошти для задоволення 

потреб у розвитку фундаментальної науки.  Сучасні університети у 

відповідь на скорочення державного фінансування та розширення меж 

глобального ринку освітніх послуг все частіше виступають як його 

активні суб’єкти, що і визначає інституційні зміни вищої освіти, 

перетворення університетів з центрів ліберальної освіти на                                                                                                                                

підприємства з виробництва знань та освітніх послуг. Іцковіц Г. 

акцентує увагу на необхідності сполучення теоретичної, 

методологічної та комерційної функцій «підприємницької науки». 

Ефективне виконання вищою освітою комерційної функції 

потребує зрушень як всередині самої системи освіти (збільшення 

міждисциплінарних напрямів досліджень, зміни співвідношення 

фундаментальних та прикладних рівнів виробництва знань тощо), так і 

врахування впливу зовнішніх факторів (процесу глобалізації, 

перетворення науки на безпосередню продуктивну силу тощо).  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ  

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ  

. 

Токар А.О., гр. Ф-24 

Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Єсінова Н.І. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Актуальність теми обумовлюється необхідним підвищенням 

ефективності функціонування Державної служби зайнятості. 

Пояснюється це, передусім, незадовільною діяльністю служби з 

приводу зайнятості населення до вирішення головних проблем 

працевлаштування. 

На сучасному етапі розвитку економіки держави реалізація 

задач Державної служби зайнятості є неефективною за її статистичним 

даними . 

На нашу думку, є необхідність удосконалювати діяльність 

служби зайнятості, бо від її плідної роботи залежить баланс попиту та 

пропозиції праці. Тому існує потреба позбавлятися негативних 

факторів, що впливають на функціонування служб зайнятості. 

Першим фактором є нестабільність економічного розвитку та не 

довгострокова орієнтація на ринок праці на перспективу. 

Другим фактором є трудова міграція найманих працівників у 

зв’язку з нестабільною ситуацією в країні та пошуком кращих умов 

праці та життя. 

Третім та найважливішим фактором є не бажання приватних 

підприємств співпрацювати зі службами зайнятості через  невигідність 

співробітництва.  

Вирішенням проблем працевлаштування безробітних громадян 

може бути складання угоди між усіма рівнями служб зайнятості та 

приватними підприємствами. За таких умов приватні підприємці 

повинні отримувати заохочення від держави у вигляді субсидій та 

інших пільг при створенні робочого місця. При укладанні договорів 

існують позитивні наслідки:  баланс між попитом і пропозицією праці, 

зниження напруги на державні місця, спонукання та фінансова 

підтримка роботодавців для створення нових робочих місць. 

Враховуючи те, що економічна ситуація в країні нестабільна, є 

підстави для ствердження, що при регулюванні економіки та 

переформуванні діяльності Державної служби зайнятості України у 

майбутньому рівень безробіття суттєво знизиться, що призведе до 

загального покращення соціально-економічного стану в країні. 
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Розвиток України як сильної, демократичної і незалежної 

держави потребує створення відповідної системи вищої освіти. На 

жаль, сьогодні система вищої освіти в Україні потерпає від корупції, 

відірваності від наукових досліджень, зниження якості освіти, 

невідповідності структури підготовки спеціалістів реальним потребам 

економіки. Її великим недоліком є збільшення кількості спецкурсів, що 

веде до зменшення годин, які відводяться на основні дисципліни. 

Автоматизація ВНЗ існує лише формально. Приватні університети не 

відповідають необхідним стандартам і не в змозі надати якісні знання.  

Підписання Україною Болонської декларації призвело до 

зближення нашої освіти з європейською, розширення співпраці з 

університетами США та Європи. Хоча певні зміни і відбуваються, 

однак вони не мають системного характеру, оскільки у нас відсутня 

реальна програма інтеграції освіти в європейський освітній простір. 

Мобільність студентів і викладачів є важливим елементом 

Болонської системи. Практика, коли студент один семестр чи рік 

навчається в іншому університеті широко застосовується в країнах ЄС. 

Для цього створені спеціальні програми. У нас же таких механізмів 

немає – не лише для навчання студентів за кордоном, але й у межах 

країни. Деякі університети мають таку практику, але вона не є нормою. 

У західноєвропейських країнах вважається бажаною участь іноземних 

науковців при захисті дисертаційних робіт. У нас це неможливо через 

складну процедуру нострифікації дипломів і докторських робіт. 

Заробітна плата вчителів шкіл та викладачів ВНЗ потребує 

суттєвих змін, а саме покращення їхнього матеріального становища. 

Необхідно створити також ефективний механізм підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу. Викладачі не мають 

можливості пройти стажування у провідних ВНЗ, оскільки це потребує 

додаткових витрат з боку навчального закладу.  

Отже, Україні необхідно розробити стратегію реформування 

вищої освіти, де головним буде забезпечення відповідної якості освіти, 

формування компетентності, відповідних умінь і навичок та установки 

безперервно вчитися і добиватися поставлених цілей.  
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Освітні заклади як суб'єкти, що формують і здійснюють 

пропозицію освітніх послуг на ринку, відіграють вирішальну роль у 

становленні маркетингу в сфері освіти. 

З цієї точки зору до функцій освітнього закладу входить: 

надання освітніх послуг, передача знань, умінь і навичок (як за змістом 

та обсягом, так і за асортиментом і якістю); виробництво і надання 

супутніх освітніх послуг; надання інформаційно-посередницьких 

послуг потенційним і реальним студентам та роботодавцям тощо. 

Посередницькі структури на ринку освітніх послуг (служби 

зайнятості, освітні фонди, асоціації вузів та шкіл бізнесу, 

підприємства, спеціалізовані освітні центри) сприяють ефективному 

просуванню освітніх послуг на ринку і виконують функції: 

накопичення, обробки, аналізу і продажу (надання) інформації про 

кон'юнктуру ринку освітніх послуг, консультування інших суб'єктів; 

участь в процесах акредитації освітніх установ, здійснення рекламної 

діяльності, юридичної підтримки; формування каналів збуту, 

організація укладення та сприяння виконанню угод з освітніх послуг; 

участь у фінансуванні, кредитуванні та інших формах матеріальної, 

ресурсної підтримки виробників і споживачів освітніх послуг. 

Вагомими суб’єктом у маркетингу освітніх послуг є держава та 

її органи управління (в тому числі місцеві). Держава здійснює 

правовий захист суб'єктів маркетингу (перш за все споживачів) від 

монополізму, від несумлінності в бізнесі, рекламі, забезпеченні якості 

товарів і послуг, веде статистику, сприяє проведенню масштабних 

ринкових досліджень тощо. 

У сфері освіти держава покликана виконувати специфічні 

функції. В розвинених країнах (наприклад, в США) один з обов'язків 

федеральних органів освіти є ініціація, підтримка і зміцнення 

сприятливої громадської думки («public relations»), позитивного іміджу 

соціальних інститутів освіти, в тому числі як серед населення, так і в 

колах роботодавців. Держава фінансує освіту і надає гарантії для 

довгострокових інвестицій інших суб'єктів у сферу освіти, застосовує 

податкові пільги та інші форми регулювання ринку з метою 

забезпечення розвитку пріоритетних спеціальностей, форм і методів 

підготовки фахівців, розвитку освіти в цілому. 
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Under the current state of economy, vigorous competition and battle 

for consumers, enterprises are forced to look for the most effective methods 

and ways of doing business. One of the secrets of company’s success is 

appropriate advertising, because it introduces the company to consumers 

and competitors in the business market.  

It is a matter of common fact that advertising is the engine of trade. 

Having studied theoretical sources on the problem we can state that one of 

the most important functions of advertising is informative. The information 

about uniqueness and usefulness of a product remains in the minds of 

consumers. It results in the interest of a prospective client to the product. 

The aim of a good advertisement is to create consumer’s demand to buy the 

product or service which is advertised. 

People often criticize advertising because it happens to be repeated, 

misplaced and unnecessary. Therefore, the choice of the company’s 

advertising policy is very important because you need to develop a strategy 

for rational dosage volume of advertising and combining ways of its 

promotion. The economic dimension of advertising appears to be as 

follows: the level of advertising is proportional to the level and standards of 

living; advertising helps to create added value; advertising influences the 

price; advertising affects competition; advertising influences demand and 

consumer choice; advertising affects a series of business development. 

Advertisements are everywhere and sometimes advertising forces us 

to buy the goods and services that we do not need, just because of different 

promotions or discounts. It is a very intelligent and thoughtful marketing 

ploy from the entrepreneurs. But the study of the outlined problem proves 

that the result of such advertising has a short-term effect, and is appropriate 

only when the quality of the product corresponds to the quality presented in 

advertising. Thus, advertising is one of the key elements of a successful 

business. Advertising can be a factor that will help the company to radically 

change the situation on the market, increase revenue, competitiveness, but it 

is possible if the company’s marketing department gets the job done well 

and wisely. 
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Соціальні мережі, галузеві блоги і навіть YouTube широко 

увійшли в наше повсякденне життя. Не тільки увійшли, але і істотно 

впливають на прийняті нами рішення. У мережах VKontakte, Facebook, 

«Однокласники», Instagram, LinkedIn зареєстровані мільйони 

користувачів. Всі вони – поточні або майбутні клієнти товарів та 

послуг. Активний розвиток представництва бренду в соціальних 

мережах – це основна мета SMM (Social media marketing). 
Нами було розроблено пропозиції щодо формування системи 

SMM для зміцнення іміджу компанії Roshen, як виробника 

кондитерських виробів високої якості. Визначена цільова аудиторія у 

кожній соціальній мережі:18-25 років – VKontakte, Instagram, 25-35 

років – Facebook, 35-45 років – Однокласники, 18-45 років – YouTube. 

У кожній соціальній мережі створено брендові групи, де  

публікується корисний контент, щоб зацікавити і утримати аудиторію, 

а також стимулювати активність. Це можуть бути керівництва, 

лайфхаки, поради експертів, огляди вимог до якості і порівняння 

продуктів, історія шоколаду, рубрика «Доброго ранку разом з Roshen», 

висловлювання відомих людей про шоколад,  рубрика «Твій шоколад 

дня», опитування «Твій улюблений шоколад», конкурси, наприклад 

«Селфі з Roshen», переможець яких визначатиметься учасниками 

групи і отримає солодкі призи від компанії або екскурсію на 

виробництво. Дізнатися більше рецептів приготування смачних 

десертів з шоколадом можна на створеному нами каналі на YouTube, а 

також подивитись відео уроки «Секрети шоколатьє», а також 

особливості технологічного процесу виготовлення шоколадних 

виробів на всіх етапах. Такі освітні відео пропонується відсилати 

також за допомогою системи e-mail розсилки з метою навчити 

споживача, зробити його експертом-шоколатьє (за аналогією сомельє, 

бариста).  

Таким чином, використовуючи запропоновані пропозиції щодо 

розробки системи SMM для просування бренду, кампанія Roshen 

отримає широке охоплення в соціальних мережах, оскільки приверне 

увагу людей, підвищить лояльність та впізнання свого бренду, отже і 

підвищить продажі своїх товарів.  
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Одной из форм розничной торговли, является торговля на 

рынках. В Республике Беларусь торговля на рынках регламентируется  

Законом о государственном регулировании торговли и общественного 

питания и Правилами создания и функционирования рынков. В 

республике функционируют рынки государственной и 

негосударственной форм собственности. На 01.01.2015 года в 

республике функционирует 385 рынков, из них 297 по специализации 

являются смешанными, 61 вещевыми, 16 продовольственными и 11 

зооботаническими. Проведенное исследование показало, что за 

последние пять лет отмечается сокращение количества рынков, при 

чем, в основном за счет закрытия продовольственных и вещевых 

рынков. Одной из причин сокращения числа рынков является 

нарушения и упущения со стороны собственников при организации 

работы рынков: отсутствие информации для посетителей, 

достаточного количества мест для парковки автомобилей, пунктов 

обмена валюты, инфокиосков, банкоматов, неубранная территория, 

закрытые торговые объекты во время работы рынков и другие. Многие  

рынки  не оборудованы пунктами проката тележек для доставки товара 

к торговым местам. На вещевых рынках, как правило, отсутствуют  

необходимые условия для примерки покупателями одежды и обуви. 

На наш взгляд, для повышения конкурентоспособности рынков 

можно предложить следующее: организовать дополнительные услуги 

покупателям (например, примерочные кабины, из расчета одна кабина 

на 20-50 предпринимателей); выделять торговые зоны для реализации 

в выходные дни вещей, бывших в употреблении, без применения 

контрольно-кассовых аппаратов; расширить перечень платных услуг 

торгующим на рынке гражданам и субъектам хозяйствования; 

рассмотреть возможность охраны рабочих мест; обеспечить на 

должном уровне рекламно-информационные услуги торгующим и 

покупателям на рынке; изучить потребности и возможности оказания 

транспортных услуг. 
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Дослідження сутності поняття «якість продукції» дозволило 

визначити, що якість продукції – поняття багатоаспектне і комплексне. 

Така позиція дала можливість запропонувати поняття «маркетингова 

якість продукції», як ступені відповідності корисності форми, часу, 

місця, придбання потенціалу привабливості продукції для споживача. 

Маркетинг, на нашу думку, має бути принципово орієнтованим, 

по-перше, на максимально можливе задоволення потреб споживачів 

шляхом надання їм якісного продукту, що наділений певним ефектом 

корисності, тобто якістю, оцінюваною споживачем; по-друге, на 

створення можливості та умов для виробництва такого продукту; по-

третє, на пов’язування цілей та інтересів (вигоди) всіх залучених 

суб’єктів у процес виробництва якісної продукції [1]. 

Проаналізувавши динаміку зміни основних техніко-

економічних показників Теофіпольської філії ПрАТ «Зернопродукт 

МХП», було доведено, що підприємство функціонує задовільно, 

оскільки спостерігається збільшення чистого прибутку та 

рентабельності за останній рік, при значних збитках за два попередні 

роки. Отже, підприємство було досить збитковим та 

неконкурентоспроможним, тому були проведені дослідження 

споживачів, щоб визначити шляхи покращення діяльності фірми. За 

результатами дослідження було виявлено, що підприємству необхідно 

переглянути цінову політику та працювати над якістю продукції, тому 

у роботі були розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення 

маркетингового управління якістю продукції для підприємства 

«Зернопродукт МХП». Рекомендовано створити відділ маркетингу, 

який би відповідав за всебічний контроль якості, також необхідно 

зосередити увагу на вдосконаленні технологічного процесу 

виробництва та залученні працівників до управління якістю продукції. 

Таким чином, запропоновані рекомендації дадуть змогу 

підприємству «Зернопродукт МХП» бути конкурентоспроможним та 

розширювати свої можливості на ринку сільськогосподарської 

продукції. 
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СУТЬ СЕЗОННИХ ХВИЛЬ ТА СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ 
 

Величко Т.В., гр. КДР-10 
Науковий керівник – викл. Янковська Г.В. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Сезонні коливання – періодичні коливання рівнів, які 

утворюються у процесі змін пір року. Роль сезонних коливань має 

велике значення в агропромисловому комплексі, будівництві, торгівлі, 

а також у транспортних сферах. Досить велике значення вони 

набувають у вивченні попиту населення на певні товари та види 

послуг, а також інфляцію та зміни цін. 

Сезонні коливання присутні у всіх сферах людського життя: у 

споживанні, виробництві. Метою вивчення сезонних коливань є 

прогнозування та розробка оперативних заходів що стосується їх 

управління у розвитку з часом. У вивченні сезонних коливань 

необхідно мати рівні за кожен місяць року, а, щоб не допустити 

помилок чи випадкового відхилення, ці дані вивчають за кілька років. 

Прикладами виробництва, що мають сезонні коливання є товари 

побутового призначення. Ці коливання характеризуються конкретними 

показниками, що називаються індексами сезонності: що в сукупності 

створюють сезонну хвилю. 

Показники сезонності у вигляді сезонної хвилі можуть бути 

розраховані різними способами. Ці способи залежать від характеру 

основної тенденції ряду динаміки. При вивченні сезонних коливань 

ставляться такі завдання: по-перше, встановити загальну тенденцію 

змін процесу, що досліджувався; по-друге, охарактеризувати ступінь 

сезонності; по-третє, виявити фактори, які викликають сезонні 

коливання. Аналіз сезонних коливань дає змогу дати кількісну оцінку 

інтенсивності сезонних змін і розробити заходити щодо їх 

послаблення. Індекси сезонності прийнято розраховувати не менше, 

ніж за три роки. Сезонна хвиля - сукупність обчисленого для кожного 

місяця індексів сезонності. Для того щоб виміряти сезонну хвилю у 

дію вступає ряд методів, що базуються на середній арифметичній, 

механічному вирівнюванні, відносинах величин. Сезонна хвиля може 

бути отримана без попереднього вирівнювання методом простої 

середньої, методом відносних чисел, методом У. Персона. 

Для виявлення сезонних коливань зазвичай беруть дані за 

декілька років, щоб виявити стійку сезонну хвилю. Якщо ряд динаміки 

містить певну тенденцію в розвитку явища, то для початку здійснюють 

вирівнювання ряду, потім порівнюють фактичні теоретичні рівні. 
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ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ  

СИНЕРГЕТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Гочарук А.О., гр. МР-12-1 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гвоздецька І.В. 

Хмельницький національний університет 

 

Метою написання тез є спроба оцінки можливостей 

практичного використання синергетики в якості методології. Зокрема, 

застосування синергетики як методологічного підходу в дослідженнях 

пов’язаних з соціально-економічною діяльністю. 

Стрімкі технологічні інновації, особливо в області комп’ютерної 

техніки та комунікацій, зробили суспільство мінливим і 

непередбачуваним. Стикаючись з новою дійсністю, старі моделі 

стають неефективними. Традиційні ієрархічні моделі і моделі 

«годинникового механізму», що дозволяли передбачати і 

контролювати, вимагають заміни на більш органічні моделі і нелінійне 

мислення.  

Синергетична методологія володіє особливими можливостями 

при аналізі соціальних систем. Розвиток соціуму як нелінійної 

системи, чуттєвої до зовнішніх і внутрішніх впливів, слід оглядати з 

позицій еволюціонізму і позицій багатоваріантності історичного 

розвитку через явища біфуркації. Своєрідною особливістю 

еволюційної моделі є дія різноманітних детермінацій і набору 

підсистем. Стійкий розвиток змінюється зростанням суперечностей і 

внутрішньої рівноваги. У ситуації максимуму внутрішньої нерівноваги 

соціум вступає у біфуркаційну фазу розвитку, для якої характерне 

зникнення колишньої системної якості. Старі детермінації тут не 

спрацьовують, а нові ще не розгорнулися. У цих умовах виникає 

спектр можливостей системи, яка репрезентує собою сукупність 

потенційних шляхів виходу на нові якості системи. Вибір системою 

того чи іншого шляху у точці біфуркації залежить від дії флуктуації, 

тобто фактору випадковості, що реалізується як діяльність конкретних 

людей, які виводять систему на нову системну якість, причому вибір 

шляху здійснюється, виходячи з індивідуальних переваг чи 

установлень, що накладає потужний відбиток на майбутнє розвитку. 

Отже, можемо констатувати, що сьогодні немає такої галузі, в 

якій би не застосовувалися вироблені синергетикою різні 

поняття«складність»,«не лінійність», «точка біфуркації», 

«флуктуація», «дисипативні структури», «когерентність», 

«стохастичність», «хаотичність» тощо. 
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ВПЛИВ ІМІДЖУ  

НА КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дубровська А.Д., учениця 11-А, ХЗСШ № 57 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Прядко О.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Успіх будь-який організації залежить від багатьох факторів, і 

однією з важливих аспектів загального сприйняття й оцінки компанії є 

враження, що вона виробляє, тому сучасні підприємства впритул 

зіштовхуються із необхідністю формування та розвитку свого 

позитивного іміджу. Особливого значення він одержує у сфері послуг, 

бо у через таку специфіку самих послуг (зокрема, неподільності 

процесів їх виробництва та споживання, мінливості якості тощо.) 

споживачі під час виборів їх виробника дедалі більше спираються з 

його імідж. Важливим умовою є і те, що імідж компанії повинен 

розроблятися відповідно до існуючим етапом розвитку суспільства, у 

якому дана компанія існує. Це вимагає те, що стратегія розробки 

іміджу мусить бути орієнтована на існуючі цінності й претензії 

суспільства. Понад те, сам план формування іміджу має дотримуватися 

принципу гнучкості, тобто міг би передбачати трансформації та умов 

ринку, а, найголовніше, він повинен мати здатністю адаптуватися до 

них. Створення іміджу компанії може проходити як самостійно, 

наприклад, відділом маркетингу, і з допомогою залучених фахівців – 

іміджмейкерів. 

Сильний імідж підприємства і його товарів є підтвердженням 

того, що підприємство володіє унікальними діловими здібностями 

(спеціальними навичками, уміннями), що дозволяють підвищувати 

пропоновану споживачам сприйману ними цінність товарів і послуг. 

Для оцінки сприйняття іміджу підприємства використовується 

метод прямого або проектного (заснованого на асоціаціях) інтерв'ю. 

Етапи створення іміджу включають: визначення цільової аудиторії, 

вивчення її віку, роду занять і т.ін.; розробка концепції іміджу; 

формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості 

споживача. 

Таким чином, за умов ринкової економіки позитивний 

корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення 

організацією стійкого і тривалого ділового успіху. По-перше, він надає 

ефект придбання організацією певної сили, тому, що зумовлює 

зниження чутливості змін у сфері політики і економіки. По-друге, 

захищає організацію від атак від конкурентів і зміцнює її. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

Дусин Н.В., гр. 6111 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Дайновський Ю.А.  

Львівський торговельно-економічний університет 

 

В умовах зростаючої конкуренції, інтегрування у європейський і 

світовий фінансовий ринки банки повинні широко застосовувати 

принципи маркетингу інновацій. Безумовним лідером у цій галузі в 

Україні є «Приватбанк», про що свідчить номінування його у 2016 р. 

на нагороду Retail Banker International Awards 2015 у категорії 

«Найкраща інновація в платежах» і визнання найкращим роздрібним 

банком України за рейтингом Europe Banking Awards 2015.   

Маркетингова інноваційна стратегія «Приватбанку» орієнтована 

на  досягнення позиції інноваційного лідера за рахунок впровадження  

принципово нових банківських послуг з новою чи збільшеною 

споживчою корисністю. Приватбанк першим в Україні запропонував 

своїм  клієнтам  послуги  Інтернет- та  GSM – банкінгу, роботу в 

режимі 24/7. Серед останніх інновацій банку варто відзначити 

інноваційний платіжний міні-термінал, QR-банкіпг, онлайн-інкасацію, 

оцифровані платіжні картки, перший у світі безконтактний Android-

банкомат, який забезпечує зняття грошей з застосуванням замість 

типової клавіатури смартфону або Google Glass, а також майже 30  

мобільних додатків, адаптованих до типу користувача, банківських та 

побутових операцій. Банк постійно нарощує кількість своїх мобільних 

додатків та розширює їх функціональні можливості. Нещодавно 

Приватбанк запропонував клієнтам нову інноваційну послугу Send 

moneу, яка дає змогу здійснювати переведення грошей з своєї картки 

за номером мобільного телефону отримувача у стандартному форматі. 

Використання номеру мобільного телефону як унікального 

універсального ідентифікатора зі зворотним зв’язком можна вважати 

стратегічною інновацією «Приватбанку». Банк стимулює клієнтів на 

використання своїх додатків – у квітні 2016 р. при замовленні квитків 

через систему «Приват24» клієнт отримував бонус – покриття витрат 

на таксі від вокзалу до дому або з дому за вказаною адресою.  

«Приватбанк» активно впроваджує концепцію партнерського 

маркетингу, всіляко розвиваючи взаємодію з клієнтами через соціальні 

мережі. Позитивний досвід Приватбанку у сфері маркетингу інновацій 

має стати предметом вивчення фахівцями, а пошук ефективних 

прийомів його бенчмаркінгу – предметом подальших досліджень.  
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ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ  

МЕХАНІЗМ: ПЕРСПЕКТИВИ СПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Жуков С.А., канд. екон. наук, доц. 

 

У більшості постсоціалістичних країн з метою максимального 

наближення до країн з розвинутою економікою застосовувались 

заходи щодо підтримки промислового комплексу країни, активізації 

інноваційної діяльності в цій сфері, розширення експортного потоку 

промислової продукції, розширення меж інвестиційної політики тощо.  

Попередні дослідження результативності промислової політики 

країн, які досягли економічного успіху й увійшли до першої десятки 

найбільш конкурентоспроможних показали, що у структурі ВВП 

промисловість займає важливе місце. Зокрема, основна частка ВВП 

припадає на машинобудівну галузь, яка в розвинених країнах 

забезпечує виробництво від 30 до 50 % всієї промислової продукції. 

Досягти високої ефективності у промисловості в найскладніших 

ринкових умовах при насиченому попиті та найгостріших формах 

конкуренції можливо за допомогою використання маркетингового 

механізму. Знання сутності та принципів маркетингового підходу до 

організації та управління діяльністю, а також застосування сучасного 

інструментарію та технологій маркетингу дозволяють промисловим 

підприємствам досягати конкурентних переваг.  

В умовах постійної нестачі фінансів вітчизняні промислові 

підприємства не приділяють належної уваги використанню 

маркетингового механізму в управлінні конкурентоспроможністю 

підприємством. Хоча, на багатьох підприємствах існують служби 

маркетингу, їх діяльність зазвичай має пасивний характер і зводиться 

до проведення вибіркових маркетингових заходів, що свідчить про 

відсутність комплексності у використанні маркетингового 

інструментарію. Однак в Україні існують промислові підприємства-

флагмани, які комплексно й ефективно застосовують маркетинговий 

інструментарій в управлінні конкурентоспроможністю. 

Отже, для подальшого розвитку української промисловості 

необхідно активніше використовувати маркетинговий механізм, а 

результатом такої синергії стане підвищення конкурентоспроможності, 

визначальним критерієм якої є якість продукції. Тому ефективність 

маркетингу й управління конкурентоспроможністю промислової 

продукції повинні оцінюватися приростом якості та корисності 

продукції, зумовленими заходами в маркетингу й управління якістю. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Ільїчова Х.А., гр. МВ-23 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мелушова І.Ю. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Вірусний маркетинг, як система способів і прийомів поширення 

різних форм прихованої реклами, отримав поширення в Інтернеті. 

Суть вірусного маркетингу «в поширені ідеї», яка допомагає 

продавати вашу пропозицію. Це матеріали, які привертають увагу або 

викликають дискусію, спричиняють у людей бажання поділитися цим 

з друзями. 

Однак, лише деякі відео стають вірусними. Кожну хвилину на 

YouTube завантажується більше 48 годин відео. Тільки близько 1 

мільйона відео мають більше 1 мільйона переглядів і лише близько 50 

відео мають понад 100 мільйонів переглядів. Саме тому вірусних 

роликів серед тих, які вирішують маркетингові завдання, не так багато.  

Для створення успішної кампанії з вірусного маркетингу варто 

пам’ятати про такі принципи: легкість розповсюдження; швидкість; 

новизна; виникнення вірусної хвилі, за умов, щоб основна кількість 

переглядів припала на перші 2-3 тижні.  

Компанія Unruly Media опублікувала дослідження життєвого 

циклу вірусних відео-брендів. Крива поширення відео заміряє 

вірусність роликів, визначаючи середнє число що поділилися 

посиланням на відео в день. За результатами дослідження 

простежується сильний взаємозв'язок між числом людей, які 

поділилися в перші три дні та числом які поділилися за весь час. Посів 

в перші дні є ключем до успіху як в короткі, так і в довгі строки, так як 

кореляційна залежність між числом що поділилися в 1-3 дні 

(Коефіцієнт детермінації* R2 = 0,59), в 1-6 дні (R2 = 0,87) і числом що 

поділилися за весь час є дуже суттєвою.  
Інші дані дослідження показують: 10% що поділилися відео 

припадають на другий день; 25% що поділилися припадають на перші 

три дні; 50% на перші три тижні; 66% в перші три місяці.  

Для максимальної вірусності як в короткий, так і на довгий 

термін, пропонується сфокусуватися на першому та другому днями 

посіву, залишивши невелику частину на третій день, і забезпечити 

відчутне число переглядів і користувачів що поділилися. Таке 

акцентування уваги дозволить підвищити ймовірність вірусного 

ефекту в вирішальні перші дні кампанії і, отже, призведе до 

підвищеного числа переглядів і людей які поділяться в майбутньому.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  

МАРКЕТИНГУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Калетник О.В., гр. ФіК-31 

Науковий керівник – ст. викл. Коваль С.І. 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Останнім часом Україна і планета в цілому ввійшли у важку 

екологічну кризу. Екологічні проблеми на сьогодні мають масштабний 

характер: завдяки активній економічній та господарській діяльності 

держав змінюється навколишнє природне середовище і виникає 

дефіцит природних ресурсів. Відповідно постає питання в можливості 

забезпечення населення екологічно чистими продуктами та товарами 

харчування, що однозначно впливає на стан здоров`я суспільства і є 

надзвичайно актуальним.  

Тому для вирішення даних проблем  застосовують екологічний 

маркетинг,  основною метою якого є виявлення незадоволеного попиту 

в екологічно чистих умовах довкілля, екологічно чистих товарах, 

техніці та технологіях з метою орієнтування виробництва на 

задоволення екологічних потреб, тобто забезпечення розроблення, 

виробництва та реалізації екологічних товарів, на які на ринку існує 

попит.   

Можна стверджувати, що концепція екологічного маркетингу -  

це досить специфічний вид маркетингу, суть якого полягає в 

спрямуванні всієї діяльності підприємства (від розробки продукції - до 

її переробки та утилізації) на формування у споживачів екологічно 

орієнтованого попиту, який дозволяє зберегти здоров'я людей, 

навколишнє довкілля, а також отримати прибуток, як результат 

правильно сформованої маркетингової політики підприємства.  

З практичної точки зору впровадження і використання 

екологічного маркетингу в діяльності підприємств і організацій сприяє 

розвитку і покращенню ринку екологічних товарів, і як наслідок – 

вирішенню екологічних проблем.  

В Україні існують необхідні передумови та потенційні 

можливості для просування на її ринки екологічно чистих товарів, що 

сприятиме підвищенню рівня екологічної безпеки та подоланню 

еколого-економічних проблем, що мають місце сьогодні. Підвищення 

екологічної безпеки країни є однією з найголовніших переваг 

формування та розвитку ринку екологічних товарів. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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ФРАНЧАЙЗИНГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  

ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 
Кирій І.О., гр. ОАМ-25 

Науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Романчук К.В. 
Житомирський державний технологічний університет 

 
В сучасному світі поширеною формою ведення бізнесу є 

франчайзинг – система договірних, взаємовигідних відносин на 

платній основі, згідно яких одна сторона (франчайзер) безстроково або 

ж на певний строк передає іншій стороні (франчайзі) право на 

використання об'єкту інтелектуальної чи промислової власності, та 

надає консультаційну чи технічну допомогу у виробництві та 

реалізації продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Якщо це 

«договірні відносини», то безумовно, що першим кроком має бути 

укладання договору франчайзингу. В Європейському Союзі існує 

офіційне визначення такого договору. В Україні ж для 

франчайзингових відносин використовується договір комерційної 

концесії, що є першою відмінністю із франчайзингом в країнах ЄС. 
Найважливішим моментом при укладанні договору є обмін 

інформацією між суб'єктами. Здається, чим більше майбутні партнери 

будуть знати один про одного, тим вірніше виявиться рішення про 

доцільність укладення договору Але з іншого боку не варто випускати 

з уваги фактор недобросовісної поведінки сторін після його 

підписання. Зі сторони франчайзера це може проявлятися шляхом 

обману франчайзі наданням неправдивої інформації; а зі сторони 

франчайзі — отримання секретної інформації про франшизу та 

подання позову щодо недійсності договору. Тому міжнародна 

незалежна міжурядова організація UNIDROIT розробила Модельний 

закон про розкриття інформації про франшизу, що містить положення, 

відповідно до яких мінімум за 14 днів до підписання договору 

франчайзер повинен надати інформацію про себе, дані про досвід і 

термін експлуатації франшизи, про судові процеси, (в т. ч. й 

банкрутство), про існуючі франчайзі і про тих, хто розірвав 

франчайзингові договори (вказавши причини), про фінансову сторону 

договору, умови припинення та продовження договору, права і 

обов'язки сторін. У багатьох країнах (н-д, США, Франція, Іспанія) 

регулюванню переддоговірних відносин присвячені окремі закони та 

положення про франчайзинг, які передбачають види інформації і 

терміни, в які вона повинна бути надана претенденту. Такі положення 

повинні бути розроблені та зазначені і в українському законодавстві. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ  

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Конящева К.П., гр. КДР-10 
Науковий керівник – викл. Янковська Г.В. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Готельний бізнес – це галузь господарської діяльності, що надає 

послуги населенню з організації тимчасового проживання. Успіх та 

дохід готелю прямо пов’язаний з його іміджем. Імідж - представляє 

цілеспрямовано сформований образ-уявлення і покликаний надати 

емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, 

реклами. 

Позитивний імідж організації передбачає високий рівень 

професійної освіти персоналу та його активність. Позитивний імідж 

підприємства готельного господарства забезпечує 

конкурентоспроможність підприємства, прискорює та збільшує обсяги 

продажів. 

Цілі готельного підприємства до формування позитивного 

іміджу: підвищення престижу фірми, адже розробка фірмового стилю 

свідчить про зацікавленість споживачів; підвищення 

конкурентоспроможності готелю, тому що в умовах однакової 

категорії готелів конкуренція ведеться на рівні іміджу підприємств; 

полегшення введення на ринок нових готелів (якщо це мережа) та 

нових додаткових послуг; підвищення ефективності реклами та різних 

заходів щодо просування послуг готелю. 

Імідж готелю та його послуг є підтвердженням того, що 

підприємство має унікальні ділові можливості, що дозволяють 

підвищувати запропоновану споживачам цінність послуг. Яка 

вимірюється за допомогою опитувань шляхом вивчення сприйняття 

споживачами наданих послуг і їх переваг. Робота зі створення іміджу 

проводиться цілеспрямовано та різними засобами: візуального, 

вербального, подієвого та контекстного. Оцінка іміджу відбувається за 

умови використання досвіду, ціннісних орієнтацій, загальноприйнятих 

норм, принципів. 

Формування позитивного іміджу підприємства готельного 

господарства здійснюється за його складовими. До них можна віднести 

характер і стиль відносин із клієнтами підприємства, рівень 

корпоративної культури, образ персоналу компанії, уявлення про 

стиль компанії тощо. 
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ  

НА ОСНОВЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Костючков А.С., магистрант 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Гурская С.П. 
Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 
 

Фундаментальным фактором эффективной работы торговой 
организации является налаженная система управления торговым 

ассортиментом, построенная на базе передовых разработок в области 
торговли. Одной из оригинальных идей, призванных повысить 
эффективность управления ассортиментом, является управление 
ассортиментом по товарным категориям, или категорийный 
менеджмент. 

Главная цель категорийного менеджмента заключается в 

повышении эффективности бизнес-коммуникаций между 
производителем (начальным или промежуточным звеном товарной 
цепочки) и последующими звеньями (как правило, уже ритейлерами), 
для наиболее полного удовлетворения запросов целевой аудитории. 

При традиционной системе организации торговли (торговый 
менеджмент) функции управления ассортиментом возложены на 

разные подразделения. При этом неизбежно возникают просчеты, так 
как каждое подразделение руководствуется своими целями и 
критериями оценки эффективности работы. В отличие от торгового 
менеджмента, категорийный менеджмент предполагает специализацию 
работ по управлению ассортиментом не по функциям (маркетинг, 
закупка, логистика, сбыт), а по управляемым товарным категориям. 

Каждая товарная категория является самостоятельной бизнес-
единицей внутри торговой организации, со своей структурой и бизнес-
процессами. 

Следовательно, категорийный менеджмент демонстрирует нам 

успешный вариант децентрализации управленческих функций. В 

рамках каждой товарной категории формируются самостоятельные 

отделы или выделены специалисты, призванные повысить 

эффективность управления товарным ассортиментом, которым 

предоставлены полномочия приобретать товар на более выгодных 

условиях (отсрочка платежей, минимальные цены), доставлять и 

хранить его с минимальными издержками, эффективно размещать его 

на отведенном торговом пространстве, детально продумывать ценовую 

политику и мероприятия по стимулированию розничных продаж. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ  

 НА  РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Кузнецов Д., гр. МР-61 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Савицька Н.Л. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

На сучасному етапі відбувається інтенсивний розвиток 

маркетингу освітніх послуг, оскільки забезпечення 

конкурентоспроможності ВНЗ в умовах глобалізації ринку послуг 

освітніх послуг, ґрунтується на поєднанні інструментів комплексу 

маркетингу 7 «Р». При цьому серед ключових параметрів, що 

впливають на особливості маркетингової діяльності ВНЗ є бренд, 

імідж та репутація закладу; кваліфікація викладачів, суспільна 

затребуваність, популярність напрямів та спеціальностей, за якими 

ведеться підготовка. З урахуванням цього виникає необхідність 

застосування специфічних підходів до просування послуг, що 

надаються конкретним ВНЗ на освітньому ринку. 

У функції маркетингу входить дослідження і прогнозування 

кон’юнктури ринку послуг вищої освіти, виявлення перспективних 

послуг і необхідність оновлення пропонованого їх переліку, 

визначення оптимальних значень обсягу, якості, асортименту освітніх 

послуг. Важливе місце посідають ціноутворення, комунікаційна 

діяльність, просування та продаж послуг ВНЗ, а також їх супровід у 

процесі споживання.  

Створення споживчої цінності освітньої послуги та вибір 

інструментів просування відбувається через розробку комплексу 

маркетингу, який з урахуванням специфіки сфери послуг включає  

товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику, політику персоналу, 

організацію процесу та матеріальні свідоцтва. Важливим аспектом є 
активне застосування методів формування споживчого попиту на 

освітні послуги, особливу роль при цьому відіграють маркетингові 

комунікації. 

 Для просування ВНЗ найбільш важливими є наступні елементи 

маркетингових комунікацій: реклама, зв’язки з громадськістю, 

спеціальні події, прямий маркетинг, виставкова діяльність, електронні 

корпоративні комунікації, брендінг, корпоративна культура і 

корпоративний стиль, неформальні комунікації. В умовах 

інформатизації суспільства зростає роль сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій просування, що входять в систему 

інтегрованих маркетингових комунікацій, зокрема застосування 

інструментів соціально-медійного маркетингу. 
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НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КІБЕРСПОРТУ У СВІТІ 

 

Кучер В.В., гр. ОА-77 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Шиманська К.В. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Історія розвитку кіберспорту свідчить про його піднесення у 

Європі та США, що пов’язано переважно з розвитком інформаційно-

комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, а також відсутністю 

ідеологічних та інституційних бар’єрів у самих державах. Про це 

свідчить регулярне проведення турнірів та стрімке збільшення публіки 

та гонорарів учасникам турнірів. Історія турнірів демонструє, що 

наявна конкуренція між країнами щодо їх проведення, що можна 

пояснити економічною доцільністю таких чемпіонатів та їх 

корисністю для іміджу країни як сучасної держави. Разом з тим, в 

Україні відбувається занепад кіберспортивної дисципліни. В ході 

дослідження виявлено доцільність розвитку та популяризації 

кіберспорту в Україні, оскільки ми маємо належну матеріально-

технічну бази, визнану у світі Київську кіберспортивну арену. 

Вважаємо за доцільне активізацію регуляторної діяльності 

держави щодо узаконення кіберспортивних чемпіонатів у якості 

спортивних змагань, формування належної рекламної стратегії для 

просування Київської кіберспортивної арени як платформи для 

кіберспортивних турнірів. Важливим комунікаційним каналом для 

популяризації кіберспорту є заснування спеціалізованих видань для 

геймерів та активізація публікації відповідних тематичних матеріалів. 

Зазначимо, що українським організаторам кіберспортивних 

чемпіонатів не слід відмовлятися при просуванні такого спорту від 

створення та надання місця для реклами національних провайдерів та 

IT-компаній. Однак, найголовнішим вважаємо пропагування серед 

закордонних споживачів дешевизни «кіберспортивного» туризму до 

України.  

Популяризація та урегулювання кіберспортивних дисциплін та 

чемпіонатів дозволить залучити підтримку спонсорів чемпіонатів, 

принесе в Україну сучасні комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення, сприятиме надходженню іноземних інвестицій у галузь 

телекомунікацій. Вище наведені заходи дозволять Україні не тільки 

зайняти своє місце у світових трендах кіберспортивних дисциплін, 

забезпечити наповнення державного і місцевих бюджетів, а й вивести з 

тіні та зробити офіційними значні доходи гравців кіберспортивних 

дисциплін (за умови впровадження пільгового режиму оподаткування). 
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«PR» ЯК ФОРМА КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Ладатко А.А., гр. АМ-1-1 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Дем’яненко Н.В. 

Полтавська державна аграрна академія 

   

Паблік рілейшнз, або робота з громадськістю, спрямована на 

формування і підтримку сприятливого іміджу фірми, на переконання 

громадськості в необхідності діяльності підприємства, його 

благодатному впливу на життя суспільства. Робота з громадськістю, як 

і реклама та інші види комунікації, є інструментом комунікативної 

політики підприємства і ґрунтується на принципах взаєморозуміння, 

правдивості, ясності, повної інформованості та співробітництва, 

єдності слова і діла. 

Перед кожним підприємством на сучасному етапі стоять два 

завдання в галузі паблік рілейшнз: перше – встановити контакти між 

трьома громадськими групами: замовниками акціонерами та 

службовцями; друге – просування підприємства та його продукції на 

ринках продажу за умов жорсткої конкуренції. 

Для досягнення цілей паблік рілейшнз вдаються до різних 

заходів спеціального характеру (презентації, прийоми, конференції, дні 

відкритих дверей, круглі столи, телевізійні дебати, виставки). Також, 

необхідна систематична робота з громадськістю через засоби масової 

інформації (інтерв’ю, прес-релізи, прес-конференції, листи до 

редактора, огляди, коментарі, кореспонденції тощо) 

Паблік рілейшнз як головна форма комунікативних технологій 

має низку переваг: 

- зв'язки із суспільством спрямовані на учасників, які 

зацікавлені у діяльності підприємства і управляють цими зв'язками; 

- вдалі у паблік рілейшнз дії масового характеру можуть 

залучати значно більше прихильників підприємства, ніж усі інші 

маркетингові комунікації разом; 

- спеціалісти паблік рілейшнз як професіонали здатні подати 

підприємство у вигідному світлі завдяки грамотній поведінці 

менеджерів, контролю репутації підприємства, його позитивному 

корпоративному іміджу. 

Як висновок, можна стверджувати, що сьогодні паблік рілейшнз 

активно входять в інформаційний простір, активізуються в 

інформаційних протистояннях, а через свої якісні характеристики є 

мультикомунікативною технологією в соціальних комунікаційних 

процесах. 
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НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

МАРКЕТИНГОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Лисачок А.В., гр. Ф-31 

Науковий керівник – ст. викл. Коваль С.І. 

Національний університет водного господарства та  

природокористування 

 

У провідних країнах світу вища освіта знаходиться на досить 

високому рівні, на відміну від того стану, в якому знаходиться вища 

освіта в Україні. На сьогодні національна освітня система потребує 

значного перезавантаження, враховуючи сучасні потреби ринку у 

висококваліфікованих кадрах, зокрема маркетологах, зорієнтованих на 

ефективну економіку,  управлінську діяльність, інноваційну стратегію 

розвитку підприємств, креативний і одночасно продуманий підхід в 

оптимальному вирішенні питань «виробник-продавець-споживач». 

Національна система підготовки маркетологів була створена  

25 років тому. За цей час сформована потужна професійна спільнота, 

розроблені відповідні стандарти вищої освіти, функціонує Українська 

Асоціація Маркетингу. У той же час ця система потребує подальшого 

розвитку та вдосконалення. 

Проблема підготовки маркетологів належного професійного 

рівня у вищій вітчизняній школі пояснюється, перш за все тим, що 

реалії сьогодення з урахуванням політико-економічної ситуації в 

країні не сприяють ефективному поєднанню теоретичних знань, 

отриманих в стінах вузів, із практичною маркетинговою діяльністю. 

Адже маркетинг, який прийшов до нас із високо розвинутих країн 

Америки, Західної Європи, першочерговою задачею бачить 

задоволення потреб споживачів. У наших же реаліях, в умовах 

нездорової конкуренції на перше місце виходить отримання прибутку 

підприємством, і при цьому не завжди чесними методами.  

Шляхами вирішення даних проблем, на нашу думку, є: 

направлення майбутніх спеціалістів для проходження практики за 

кордоном (через обмін студентами); проведення різних тренінгів, щоб 

майбутні фахівці на практиці могли набути певних умінь та навичок; 

створення відповідних комфортних умов для навчання, максимально 

наближених до реальних умов майбутнього робочого місця.  

Отже, питання підготовки маркетологів в Україні залишається 

питанням стратегічної важливості. Тому вірно обрані шляхи для 

вирішення даної проблематики сприятимуть, що Україна зможе гідно 

представити висококваліфіковані кадри на світовому ринку праці. 
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ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПРИВАТБАНКУ 

 

Мамончук К.В. 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гонтаренко Н.А. 

Національний університет водного господарства та  

природокористування 

 

Умови зростаючої конкуренції актуалізують наступні чинники 

підвищення конкурентоспроможності банків: розробка гнучких 

ринкових стратегій, проведення сегментації ринку банківських послуг 

і освоєння нових його сегментів, впровадження інноваційних методів 

формування і реалізації комплексу маркетингу, індивідуалізація і 

підвищення рівня комфортності обслуговування клієнтів. 

Вважаємо, що Приватбанк є лідером на ринку банківських 

послуг, достойним об’єктом бенчмаркетингу. Однак вважаємо, що 

існують потужні українські банки, які реалізують стратегію 

наслідування лідера, впроваджують інноваційний досвід Приватбанку. 

Тому конкурентоспроможність Приватбанку потребує подальшого 

розвитку. 

На нашу думку, Приватбанк є лідером он-лайн обслуговування. 

Програмний комплекс «Приват-24» у поєднанні з інструментами 

індивідуального маркетингу дозволив Приватбанку сформувати 

значну і стабільну клієнтську базу. Однак Приватбанк має резерви 

офф-лайн обслуговування, оскільки не завжди послуги, що надаються 

у філіях і відділеннях, відповідають статусу лідера банківських послуг 

через проблеми у сфері навчання і мотивації контактного персоналу.  

В даний момент Ощадбанк, який має добре навчений персонал, 

здійснює реконструкцію своїх відділень, удосконалює фізичне 

оточення надання банківських послуг. В результаті, маючи деякі 

переваги за чинником «контактний персонал», Ощадбанк швидко 

може відновити статус безперечного лідера офф-лайн обслуговування. 

Крім того, Ощадбанк впровадив програмний комплекс «Ощад-24/7» і 

буде претендувати на покращання конкурентних позицій в галузі он-

лайн обслуговування. 

Ощадбанк має статус надійного держаного банку з прекрасними 

традиціями якісного оперативного офф-лайн обслуговування. Однак за 

чинниками продуктового ряду, гнучкості маркетингових політик та ін. 

він відстає від Приватбанку. При цьому Приватбанк має резерви 

підвищення довіри клієнтів до банку, особливо в містах-районних 

центрах і сільській місцевості. Таким чином, розвиток 

конкурентоспроможності Приватбанку є актуальним. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПИВА  

 

Остапович Ю.Ю., гр. МАР-41інт. 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Попко О.В. 

Національний університет водного господарства та  природокористування 

 

Пивна індустрія займає значну нішу в усій переробній 

промисловості України. Вона є прибутковою не лише для інвесторів та 

безпосередніх виробників, а й для держави. Останнє полягає в тому, 

що пивоварні підприємства є великими платниками податків, а,  

враховуючи специфіку продукту, і місцевих зборів. 

Проте акцизна політика, введення певних обмежень, низький 

платоспроможний попит населення не дозволяють операторам ринку 

повною мірою нарощувати обсяги виробництва. Так, на думку 

експертів, зростання вітчизняного ринку пива у 2016 р., у порівнянні з 

2015 р., не перевищить 5% у натуральному вираженні та 10% - у 

вартісному. У цілому впродовж  останніх років спостерігається 

тенденція  до зниження обсягів реалізації, що зумовлено погіршенням 

загальної економічної ситуації в країні та, зокрема, зниження 

платоспроможного попиту населення.  

Так, за 12 місяців 2015 року обсяг виробництва пива в Україні 

склав 194,6 млн дал, що становить 80,6 % від обсягу  аналогічного 

періоду 2014 року. Разом з тим, спостерігається негативна тенденція 

до скорочення експорту продукції.  Падіння експорту зумовлено, перш 

за все, суттєвим скороченням поставок пива до Росії,  ринок якої 

складав майже 69% від загального обсягу реалізації цієї продукції.     

Отже, з огляду на окреслені нами тенденції розвитку пивоварної 

промисловості та суттєву залежність цієї промисловості від зовнішніх 

чинників, вітчизняним пивоварам сьогодні доцільно зосередитись на 

запровадженні інноваційних  підходів у виробництві, а також на 

застосовуванні сучасних маркетингово-логістичних  підходів, зокрема 

ребрендингу, часткової переорієнтації споживачів на акційні 

пропозиції, удосконаленні системи складування та збуту тощо. Тому в 

осяжній перспективі пивоварні підприємства намагатимуться 

стимулювати попит на продукцію шляхом використання ефективних  

маркетингових інструментів з метою штучного стимулювання попиту 

на продукцію пивоварень. 
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ЗМІСТОВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ  

БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

 

Панасенко Т.В. 
Науковий керівник – доц. Катаєв А.В. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

З розвитком ринкової економіки все більшого значення 

набувають питання, пов’язані з цінами й ціноутворенням. Важливість 

ціни, полягає в тому, що вона безпосередньо впливає на прибуток 

підприємства, створюючи його. Ціна, як один з головних елементів 

маркетингової політики підприємства, є засобом встановлення певних 

відносин між продавцями й покупцями, а також одним з найсильніших 

інструментів у боротьбі з конкурентами. Однак для успішної 

діяльності підприємства не досить одноразового встановлення ціни на 

товар, необхідно розробляти цілий комплекс заходів щодо формування 

цін і їхньої координації. Варто розробити стратегію й принципи 

визначення цін, керуючись якими підприємство може ефективно 

вирішувати завдання, які перед ним стоять.  

Для визначення сутності цінової стратегії організації та 

формування відповідної авторської точки зору виконано семантичний 

аналіз даного поняття серед 35 інформаційних джерел. Як свідчать 

результати аналізу, науковці не мають єдиної точки зору щодо 

ідентифікації терміну «стратегія ціноутворення», деякі з них 

ототожнюють поняття «цінова стратегія» та «стратегія 

ціноутворення». Ключовими словами визначень є наступні: в контексті 

щодо терміну «стратегія ціноутворення» – сукупність методів, вибір 

динаміки цін; в контексті щодо терміну «цінова стратегія» – система 

рішень, модель дій, набор положень та принципів. 

Однією зі складових маркетингу є цінова політика. Цінова 

політика підприємства – це мистецтво керування цінами й 

ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари такі ціни й так 

управляти ними, щоб досягти поставлених цілей. Від якості розробки 

цінової політики істотно залежать результати діяльності підприємства. 

Саме ціни визначають структуру виробництва, рух матеріальних 

ресурсів, розподіл готової продукції, рівень прибутковості й т.п. Тому 

цінова політика повинна формуватися в нерозривному зв’язку із 

загальною політикою підприємства. Цінова політика підприємства 

реалізується за допомогою цінової стратегії й ґрунтується на певних 

методах ціноутворення. Цінова стратегія – це узагальнююча модель 

дій по встановленню й зміні цін, набір правил для прийняття цінових 

рішень, що забезпечують реалізацію цінової політики. Цінова стратегія 

розробляється на довгострокову перспективу й може переглядатися й 
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коректуватися у відповідність зі змінами в зовнішньому й / або 

внутрішньому середовищі організації. 

Цінова стратегія – це не те ж саме, що й стратегія 

ціноутворення. Стратегія ціноутворення – це набір правил і 

практичних методів, яких доцільно дотримуватися при встановленні 

ринкових цін на конкретні види продукції, що випускаються 

підприємством. Мета, досягненню якої служить стратегія 

ціноутворення, є встановлення підприємством оптимальної ціни, яка із 

всіх можливих варіантів щонайкраще вирішує завдання цінової 

політики. При стратегії ціноутворення визначаються фактори, які 

впливають на вибір рівня цін, орієнтири при формуванні цін, а також 

методи й порядок їх встановлення, способи адаптації до нової ситуації 

на ринку й т.п. Цінова стратегія це більш широке поняття, ніж 

стратегія ціноутворення, тобто формування цін, включає також 

стратегічні рішення, які пов’язані із ціною, але не припускають 

конкретних операцій з нею. Так, наприклад, підприємство, що реалізує 

різні товари (у рамках однієї товарної групи), визначає, що для 

визнання його товарів споживачами різних сегментів доцільно 

диференціювати ціни на товари. Це рішення приймається в рамках 

цінової стратегії підприємства. У рамках стратегії ціноутворення 

підприємство визначає, як воно буде диференціювати ціни, і які ціни в 

результаті будуть встановлені. 

Визначимося з місцем цінової стратегії у процесі встановлені 

ціни. Цінова стратегія є складовою частиною цінової політики, але 

більш конкретизована. Вона починається з визначення цілей 

ціноутворення та закінчується встановленням базової ціни. Цінова 

стратегія – система довгострокових рішень щодо курсу цінової 

політики у напрямку встановлення базової ціни. Під курсом 

розуміється певна послідовність дій: підприємство на основі аналізу 

факторів ціноутворення вибирає найбільш прийнятний підхід до 

розрахунку базової ціни товару.  

Таким чином, аналіз тлумачень різними авторами цінових 

стратегій та стратегій ціноутворення дав можливість встановити, що 

цінова стратегія та стратегія ціноутворення не є тотожними термінами. 

Цінова стратегія – це напрямки, принципи й порядок дій по 

здійсненню цінової політики підприємства, а стратегія ціноутворення 

– це набір правил і практичних методів по формуванню цін відповідно 

до цінової стратегії підприємства. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ  

НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

Пантюх М.В., гр. МАР-41інт. 
Науковий керівник – ст. викл. Коваль С.І. 

Національний університет водного господарства та   

природокористування 

 

Банківська система країни за останні два роки під впливом 

нестабільної політичної та економічної ситуації зазнала значних 

негативних змін, що призвело до послаблення захищеності її активів, 

знецінення національної валюти, відтоку депозитних вкладів, 

неможливості виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, і, як 

результат, - банкрутство та ліквідація значної частини банківських 

установ.  

У такій складній ситуації постає нагальна задача щодо 

підтримки та реанімації банківської системи, повернення довіри та 

авторитету у цій сфері діяльності серед потенційних клієнтів. І 

важлива роль тут належить маркетингу, який повинен стати одним із 

інструментів вироблення ефективної стратегії і тактики діяльності 

банківських установ України в умовах глибокої економічної кризи. 

Зокрема, безспірним питанням постає необхідність проведення 

глибокого та всебічного маркетингового дослідження реального стану 

ринку банківських послуг та потенціалу кожного клієнта при 

здійсненні його кредитного, розрахункового та інших видів 

обслуговування, забезпечуючи першочергову орієнтацію банку не 

стільки на свій продукт, скільки на реальні потреби клієнтів.  

Сучасні реалії змушують банківські установи постійно 

розробляти нові види послуг, зорієнтованих на конкретні групи 

клієнтів. При цьому, використовуючи маркетингові механізми 

просування банківських продуктів, все більшої актуальності і 

популярності набирає інтегрований маркетинг, спрямований як на 

розширення кола вкладників, так і на підвищення рівня якості 

обслуговування. У цей же час паралельно виникає проблема щодо 

оптимізації рівня витрат, яких зазнає банківська установа в процесі 

розробки та просування своїх продуктів. Адже враховуючи специфіку 

діяльності даної сфери послуг, фактично банк оперує досить дорогими 

ресурсами, а тому виникає доцільна необхідність їх використання на 

найприбутковіших сегментах ринку, які б змогли забезпечити 

прибутковість діяльності завдяки високому попиту при порівняно 

низьких витратах надання послуг. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Поздняков В.В., гр. СЗМР-15 
Науковий керівник – канд. екон. наук Корженко К.А.  

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Сучасний світ ринкових взаємовідносин є доволі динамічним. У 

суспільстві регулярно відбуваються зміни які можуть впливати на 

маркетингову діяльність. Нами було виділено основні маркетингові 

тенденції та їх вагомість у сучасному ринковому світі. 

1. Збільшення основних показників компанії за рахунок 

виведення нового продукту на ринок, покращення пізнаванності 

бренду, налагодження партнерства з іншими компаніями, 

встановлення взаємовигідних зв’язків із споживачами, грамотне 

позиціонування компанії на ринку.  

2. Прискорення. Одним із пріоритетних переваг сучасного 

ринку – є економія часу. В епоху інформаційних технологій, активного 

розвитку НТП та інтенсивного впровадження наукових розробок, 

підприємство повинно не відставати, адже зацікавити споживачів 

можна тільки завдяки вчасному впровадженню нового, 

перспективного, конкурентоспроможного продукту, який має переваги 

серед конкурентів. 

3. Клієнтоорієнтація. Задоволення потреб споживачів – є 

відомим правилом ведення успішного бізнесу. Лояльний покупець 

завжди віддає шану підприємству через прихильність та відданість.  

4. Універсальність співробітників. Підготовка кваліфікованих 

працівників, здатних однаково професійно працювати в off-line та on-

line просторі.  

5. Нова екосистема маркетингу, що спонукає компанії до 

трансформації маркетингової діяльності з метою отримання 

максимальної користі. Отримання більшого ефекту від діяльності 

компанії потребує систематичного проведення внутрішніх аудитів або 

контрольних перевірок, які виявляють недоліки для їх наступного 

усунення.  

6. Інновації. Зважаючи на швидкий темп технічного прогресу 

задля того щоб підвищувати ефективність діяльності компанії та її 

конкурентоспроможність треба впроваджувати нові технології в 

діяльність компанії.  

8. Реклама повинна працювати, тобто бути дієвою. Велика 

частина відсотків рекламних бюджетів витрачаються даремно (в 

деяких галузях ця цифра доходить до 80-90%). Треба відстежувати 

ефективність реклами і вкладати тільки в те, що працює. 
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СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАРКЕТИНГУ 

 

Попко О.В., гр. М-21 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Мальчик М.В. 

Національний університет водного господарства та  природокористування 

 

На думку всесвітньо відомого економіста Пітера Друкера, 

основними функціями будь-якого сучасного підприємства є маркетинг 

та інновації.  

На сьогодні маркетинг уже не є такою функцією, що слабо 

піддається управлінню та передбачає лише творчий початок. 

Маркетинг – це прикладна наука, інструмент підвищення рівня 

прибутковості підприємства, при цьому достатньо контрольована 

(рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Сучасна інтерпретація маркетингу 

 

З погляду макроекономіки,  маркетинг дає змогу формувати 

потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню 

ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню 

товарних запасів, наявності своєчасної та достовірної маркетингової 

інформації про розміщення ресурсів. З погляду мікроекономіки, 

маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємства 

до вимог ринку.  

По великому рахунку, сучасний маркетинг є успішним 

інструментом створення новизни, який дозволяє формувати нові 

потреби споживачів та отримувати суттєві конкурентні переваги на 

ринку. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Прядко А.І., гр. МРЗ-32м 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Прядко О.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах орієнтації України на інноваційний шлях розвитку, 

зростання конкуренції між підприємствами, швидкої зміни уподобань 

споживачів запорукою успішної діяльності підприємств стає 

інтенсифікація їх інноваційної діяльності, тобто орієнтація зусиль на 

створення та виведення на ринок інноваційної продукції. 

Підприємства, які зосереджують свою увагу на виробництві 

традиційної продукції та не слідкують за тенденціями на ринку і 

зміною вподобань споживачів, потрапляють у групу ризику 

банкрутства, що може бути спричинено послабленням їх конкурентних 

позицій. 

Сучасні тенденції розвитку науки та інновацій в Україні 

свідчать про слабку інноваційну активність підприємств в Україні та 

характеризуються: скороченням реальних обсягів фінансування 

науково-технічного комплексу; незацікавленістю резидентів 

економічно розвинених країн в інвестуванні українських виробництв 

високо-технологічної сфери; низьким рівнем попиту на 

високотехнологічну продукцію і науково-інноваційні розробки з боку 

держави; старінням наукових кадрів, еміграцією спеціалістів найвищої 

кваліфікації, зменшенням інтелектуального потенціалу; відсутністю 

інноваційної інфраструктури та ін. 

Найбільш інноваційною країною в ЄС була Німеччина – 79,3% 

(це єдина країна ЄС, яка має високий рівень інноваційної активності), 

а найменш – Болгарія з показником 27,1%. Україну умовно можна 

віднести до групи країн із низьким рівнем інноваційної активності. 

Однією з причин, що визначає низьку інноваційну активність 

вітчизняних підприємств, є недостатність фінансових вкладень.  

Однією з основних груп чинників, від якої залежить інноваційна 

активність вітчизняних підприємств, є маркетингова. Адже саме від 

маркетингової складової залежить вміння підприємства розуміти 

потреби і запити споживачів, розробляти товар, який краще за інші 

задовольняє їх потреби, вдало представляти цей товар на ринку 

шляхом вибору найефективніших шляхів його доведення до 

споживача. 
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МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 

 

Редько К.О., гр. ОА-80К 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Шиманська К.В. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Кінець ХХ ст. відзначився переходом усього світу від 

індустріального до інформаційного суспільства, тому для лідерства 

країни на світовій арені важлива не тільки наявність природних 

ресурсів, рівень розвитку сільського господарства і промисловості, але 

й показники сконцентрованості інформаційних потоків в її 

національну економіку. Світовий досвід вказує на виключне значення 

в цьому контексті розвитку телекомунікацій. Тому для України одним 

з перспективних напрямів розвитку є галузь зв’язку, інформації та 

телекомунікацій. Дана сфера демонструє стабільну тенденцію росту 

протягом кількох десятиліть, внаслідок цього вона створює 

інноваційну складову в соціально-економічному розвитку держави. 

Можливість євроінтеграції зумовлює активну процес підготовку 

вітчизняних провайдерів телекомунікаційних послуг до роботи у 

ринковому середовищі ЄС. Закон України «Про телекомунікації», де 

більшість положень засновані на чинному європейському 

законодавстві, що спрощує процес адаптації телекомунікаційної галузі 

України до організаційно-правового середовища ЄС. У зв’язку з 

важливістю телекомунікацій для обслуговування населення та 

виробничої інфраструктури, визначено, що обслуговування 

індивідуального споживання послуг зв’язку має бути підняте до такого 

ж рівня як в інших країнах-членах ЄС. Це має стати основою 

міжнародного маркетингу телекомунікаційних послуг.  

Наступним важливим елементом їх успішного просування 

повинно стати розробка системи тарифів, які були б економічно 

вигідними вітчизняним провайдерам та відповідали регламентам ЄС, 

оскільки останні вимагають, наприклад, скасування “нульових” 

тарифів. Це спричиняє необхідність налагодження співпраці з 

європейськими компаніями-провайдерами та укладання договорів про 

взаємну виключну дистрибуцію послуг у режимі роумінгу.  

Це стане одним з важливих та перспективних векторів інтеграції 

України у міжнародний ринок телекомунікацій. Основна умова 

успішної інтеграції України на світове інформаційне співтовариство – 

це побудова необхідного соціально-економічного ґрунту, що втілить в 

собі сукупність сучасних телекомунікаційних технологій. 
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МАРКЕТИНГОВА РОЗВІДКА  

НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Росквас А.Ю., гр. КДР-10 
Науковий керівник – викл. Янковська Г.В. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

В Україні конкурентну розвідку використовують вже давно, але 

тільки нині приходить розуміння, що потрібно створювати спеціальні 

внутрішні структури, які займатимуться тільки цією роботою. Як 

тільки в Україні почав спостерігатися агресивний переділ власності в 

економіці, стало зрозуміло, що ефективно і дешево отримують її 

тільки ті, хто володіє відповідною інформацією і ресурсами.  

Так разом з розвитком бізнесу набуває дедалі більшої ваги 

потреба в інформації про конкурентів, клієнтів або партнерів. Сьогодні 

на український ринок виходять поряд з вітчизняними компаніями й 

іноземні, для яких конкурентна розвідка є нормою. Це все підштовхує 

вітчизняні підприємства, які прагнуть досягти успіху в своїй 

діяльності, забезпечити собі стабільне та безпечне функціонування, до 

впровадження використання методів конкурентної розвідки . 

Функціонування налагодженої системи конкурентної розвідки 

сприяє досягненню фундаментальної мети, місії підприємства, 

забезпечує відчуття його захищеності внаслідок усвідомлення того 

факту, що підприємство не стане раптовою жертвою обставин або 

певних ворожих дій. 

Сьогодні керівництво деяких вітчизняних підприємств починає 

усвідомлювати, що використовуючи методи конкурентної розвідки, 

воно має змогу легко, оперативно, досить дешево, легально і без 

використання ризикових методів дізнатися про тактичні та стратегічні 

плани своїх конкурентів. Такий спосіб отримання інформації має 

багато переваг порівняно з іншими.  

Безумовно поширення застосування методів конкурентної 

розвідки на підприємствах України є позитивним явищем, оскільки 

лише своєчасно отримана й перевірена на предмет достовірності 

інформація дозволяє передбачати зміни й коливання на ринках, ризики 

тощо. Забезпечення керівництва підприємства важливою інформацією 

про його конкурентів за допомогою використання методів 

конкурентної розвідки дозволяє приймати «правильні» обґрунтовані 

рішення, адекватні реальній конкурентній ситуації. 
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МАРКЕТИНГ У ГАЛУЗІ  РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Сіроус М.В., гр. МР-32 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Прядко О.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

  

Сучасний ресторанний бізнес став однією із провідних галузей 

економічного розвитку України. Ринок ресторанних послуг є досить 

насиченим, для нього характерна жорстка конкуренція  особливо в 

сучасних умовах економічної кризи. Тому використання ефективного 

маркетингу в сфері послуг ресторанного бізнесу має важливе значення, 

адже купівельна спроможність споживачів знизилася і виникла 

потреба пошуку нових шляхів утримання постійних та залучення 

потенційних клієнтів. Маркетинг у галузі ресторанного бізнесу є 

складною багатокомпонентною системою, головною метою якого є 

забезпечення клієнта послугами, які максимально задовольняють їх 

потреби. На ринку ресторанних послуг мають успіх лише ті заклади, 

яким вдалося не тільки задовільнити бажання споживачів, але й при 

цьому постійно удосконалювати свій ресторанний продукт відповідно 

до зростаючих вимог клієнтів.  

У закладах ресторанного господарства маркетингова діяльність 

повинна дотримуватися наступних принципів: надання достовірної, 

своєчасної інформації про кон’юнктуру ринку, діяльність конкурентів, 

динаміку та склад попиту, а також зміну в смаках споживачів; 

виведення на ринок такого товару, який  буде найбільше відповідати 

потребам споживачів, порівняно з конкурентами; здійснення такого 

впливу на покупців, який призведе до отримання максимального 

прибутку.  

Для підвищення рівня конкурентоспроможності заклади 

ресторанного господарства мають постійно слідкувати за тенденціями 

та інноваціями, адже потреби споживачів постійно змінюються. 

Потрібно завжди бути на крок попереду від конкурентів як за якістю 

продукції і обслуговуванням, так і за ціновим фактором, який відіграє 

важливу роль у прийнятті споживчого рішення.  

Узагальнюючи все вище викладене, можна сказати, що 

незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, розвиток 

ресторанного бізнесу можливий завдяки ефективно організованій 

діяльності системи маркетингу. Важливо чітко розуміти потреби 

споживачів і намагатися їх задовольняти краще, ніж конкуренти, при 

цьому враховуючи обмежені фінансові можливості клієнтів. 
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СТРАТЕГІЯ ЕМОЦІЙНОГО ВПЛИВУ БРЕНДУ 

 

Склезь Н.М., гр.ТКД-130 

Науковий керівник – викл. Янковська Г.В. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

При виході бренду на ринок ситуація взаємодії між брендом і 

споживачем спочатку не врівноважена і не носить характеру чесного 

поєдинку. Цільова аудиторія – це ініціатива в руках бренду. 

Емоції людини і вплив на них – улюблена тема рекламістів і 

маркетологів, призначена для обґрунтування найдивніших, часом 

навіть несамовитих рішень. Дана стаття є спробою позначити правила 

роботи з емоційною сферою людини. 

Емоції взагалі – матерія вкрай неоднозначна. І відчуття добре 

виконаної роботи і відчуття того що ти закоханий – це все яскраво 

забарвлене емоціями. Іноді емоції є лише маркером, що говорить що 

ми робимо щось правильно, іноді вони є самоціллю і діяльність вже не 

пофарбована емоціями, а здійснюється заради досягнення емоцій як 

таких. Це емоції-засоби і емоції-цілі. Другий випадок, коли емоції є 

самостійним – він найбільш поважаємо рекламістами. Адже в цьому 

випадку, емоції у багато разів сильніше. А значить – можуть і більш 

ефективно підштовхнути до споживання. 

Проте, яскравість і запам’ятовуваність цих емоцій-цілей, 

емоцій, які є цінністю для людини самі по собі, змушує підприємців 

намагатися прив’язати до цих переживанням своє ім’я. Класичний 

приклад – бренд, який в рекламі намагається апелювати до всіх 

значимих подій в житті людини - перший зуб і срібна ложка заручини і 

каблучка. Частково це вдається. Бренд – просто якийсь символ, і може 

з таким же успіхом бути відсутнім в принципі. В даному контексті він 

не важливий, і прив’язати його до емоціям-цілям неможливо. Та й чи 

потрібно, щоб бренд споживався тільки один раз в житті? Напевно ні. 

Бренди ми споживаємо в своїй повсякденній діяльності. І емоції в цій 

повсякденному житті інші і виникають вони не самі по собі. 

Отже, якщо споживач буде впевнений, що купуючи даний 

продукт або відвідуючи конкретний заклад він діє в повній 

відповідності з системою своїх ціннісних оцінок, емоції-засоби 

неминуче виникнуть у відповідь, як реакція на «правильний» вчинок. 

Залишилося тільки привести бренд відповідно до цими самими 

цінностями або системою ціннісних оцінок. 
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ОСОБЛИВОСТІ FMCG  

ЯК СЕКТОРУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Соболев В.Л., асист., 

Кривошеєва А.О., гр. МРз-71м 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Жегус О.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Особливе соціально-економічне значення має сектор роздрібної 

торгівлі товарами повсякденного попиту – FMCG (в перекладі з 

англійської ходових споживчих товарів – товарів повсякденного 

попиту). Специфікою цих товарі є те, що вони відносно дешево 

коштують, швидко продаються і використовуються протягом 

обмеженого часового проміжку. Важлива особливість товарів, що 

входять у категорію FMCG – висока частота покупок. Діяльність 

підприємства роздрібної торгівлі у секторі FMCG  характеризується 

низкою особливостей, які впливають на організацію їх діяльності, у 

тому числі й на маркетингову діяльність: 

 висока оборотність товарів, при цьому покупці регулярно 

здійснюють купівлю цих товарів і мають достатньо усталену модель 

споживання. Оскільки впливати на її зміну вкрай складно, завданням 

маркетингової діяльності підприємств сектору FMCG – формування 

постійного контингенту покупців і забезпечення їх високої 

задоволеності і лояльності; 

 невисока маржинальність продажу унаслідок чого 

підприємства  сектору FMCG мають відносно низький рівень чистого 

прибутку. У процесі маркетингової діяльності в умовах вітчизняної 

економіки вони використовують переважно стратегію  високий обсяг 

продажу/низький рівень прибутку, значно рідше – стратегію низький 

обсяг продажу/високий рівень прибутку; 

 можливість економії від масштабу у наслідок високого рівня 

попиту споживачів і частоту споживання товарів. Завданням 

маркетингової діяльності у цьому аспекті є стимулювання частоти та 

обсягів купівлі; 

 низька залученість споживачів до процесу прийняття рішення 

щодо купівлі, яка здійснюється переважно за звичним сценарієм і з 

мінімальними витратами часу на вибір товарів, в окремих випадках 

береться до уваги незначна частина можливих альтернатив, які  

оцінюються на основі декількох властивостей;   

висока швидкість появи товарів-субститутів, що зумовлює 

необхідність постійного вивчення ринку та попиту і коригування на 

цій основі маркетингової політики. 

 



 169 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ  

СТРАТЕГІЇ УКРЕКСІМБАНКУ 

 

Тивончук П.В. 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гонтаренко Н.А. 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Конкуренція в банківському секторі України є досить 

інтенсивною. Це обумовлює необхідність підвищення 

конкурентоспроможності банківських установ, ускладнює вимоги до 

конкурентної стратегії кожного банку та рівня її реалізації. 

Маркетингова конкурентна стратегія – це сукупність загальних 

принципів, правил, підходів банківської установи до діяльності на 

ринку фінансово-кредитних та інших послуг. Маркетингова 

конкурентна стратегія є одночасно загальною стратегією діяльності 

банку. Цій стратегії мають бути підпорядковані стратегії управління 

всіма ресурсами, доходами і витратами банку.  

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України» (скорочено ПАТ «Укрексімбанк») — 

універсальна фінансово-кредитна установа, що перебуває у державній 

власності. Для Укрексімбанку, як і для інших державних фінансово-

кредитних установ, притаманна певна інерційність розвитку, деяка 

консервативність управлінської системи і обережність конкурентної 

маркетингової стратегії. Доцільно підвищити рівень активності (навіть 

агресивності)  маркетингової стратегії Укрексімбанку, а також рівень її 

інноваційності.  

Розробка інноваційної маркетингової стратегії та інноваційних 

маркетингових політик банку вимагає визначення цільових орієнтирів 

у сфері інновацій і механізму організації інноваційного процесу на 

основі розробки відповідних внутрішньобанківських регламентів. 

Впровадження інновацій у сфері маркетингу вимагає певного 

професіоналізму  і креативного потенціалу від персоналу банківської 

установи – як від менеджменту, так і від контактного персоналу. 

Реалізація активної інноваційної маркетингової конкурентної 

стратегії банку потребує адекватної побудови маркетинг-міксу за 

концепцією розширеного комплексу маркетингу («7 Р» і вище). 

Доцільним також є комбіноване застосування піонерного, нішевого і 

пристосувального (задоволення короткострокових мінливих потреб 

клієнтів)  підходів до розробки маркетингових політик банку. 
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАТИВНОЇ  

ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

 

Чапля А.О., гр. Е-1-14 
Науковий керівник – викл. Кривошеєва Н.М. 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

В умовах економічної кризи вирішальним фактором 

життєздатності господарюючих суб’єктів стає ефективність системи 

маркетингу, однією з ключових задач якої стає новітній механізм 

маркетингових комунікацій. 

Маркетингова комунікативна політика представляє собою 

комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, 

переконання чи нагадування споживачам про свої товари і послуги. 

Завдяки зворотному зв’язку підприємство отримує цінну інформацію, 

яка дає йому можливість правильно орієнтуватися в навколишньому 

бізнес-середовищі. 

Комунікативна політика в системі маркетингу сприймається як 

процес розробки і впровадження комплексу заходів з реалізації 

ефективної співпраці ділових партнерів, організації рекламних 

механізмів, стимулювання збуту товару, персональні продажі, 

«партизанський маркетинг» і т.п. Наприклад, такий елемент 

комунікативної політики, як персональні продажі дозволяє 

контактувати безпосередньо із споживачем, спонукаючи останнього на 

придбання певного товару. 

Інноваційні інструменти в маркетингу комунікацій це оновлені, 

вдосконалені методи, що охоплюють дизайнерські інновації, у тому 

числі й упаковки продукції, презентації товару, нові механізми 

продажів, їх позиціонування і просування на ринки збуту. 

До маркетингових інновацій можна віднести: ребрендинг 

товарів; розширення споживчого ринку шляхом впровадження нової 

маркетингової стратегії; впровадження і реалізація вдосконалених 

прийомів просування товару шляхом застосування різних рекламних 

концепцій, іміджевих прийомів, індивідуалізації маркетингу та ін. 

Таким чином, заходи щодо просування товарів за допомогою 

інструментів комунікативної політики мають сприяти реалізації 

маркетингових цілей, до яких належить збільшення обсягів продажу, 

частки ринку, виведення на ринок нових товарів і формування 

позитивного іміджу підприємства. 

 



 171 

 

СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ  

В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ 

 

Шашнікова Ю.Д., гр. К-1-15 
Науковий керівник – викл. Кривошеєва Н.М. 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

В умовах жорсткої конкуренції, яка склалася на більшості 

товарних ринків в Україні, підприємства докладають серйозних 

зусиль, щоб впливати на споживачів і спонукати їх до купівлі. 

Оскільки більшість споживачів не належать до категорії покупців-

новаторів, то з різноманіття існуючих товарів і послуг вони вибирають 

тільки обмежену кількість. Підвищити вірогідність купівлі можливо 

тільки тоді, коли товар, на думку покупця, значно відрізняється від 

аналогічних товарів і складає для нього значиму цінність. У 

маркетингу сформувати подібну думку у свідомості споживачів 

покликане позиціонування. 

Сьогодні можна виділити дві основні стратегії позиціонування, 

які ефективні на українському ринку: 

1) Стратегія інноваційного товару. 

2) Стратегія фірми послідовника. 

Суть стратегії інноваційного товару: знайти свій ринок і стати 

на ньому лідером. Досягти цього можна, знайшовши групу людей, якій 

потрібні товари і послуги конкретної фірми. 

Стратегія фірми послідовника не така ефективна, як стратегія 

інноваційного товару, але має свої плюси і мінуси. 

"Другі" компанії нерідко вважають, що єдиний шлях до успіху – 

пропозиція аналогічного, але вдосконаленого продукту. Недостатньо 

бути краще за конкурента. Атака повинна здійснюватися в період 

розвитку ринку, до того, як лідер встигне забезпечити собі першість, у 

супроводі активної рекламної кампанії і заходів по стимулюванню 

збуту. 

Якщо фірма не може запропонувати нічого нового, то вона 

повинна заповнити «пропуск» у свідомості споживача. Ця стратегія 

може бути ефективною для невеликих фірм, наприклад, великі 

супермаркети покривають близько 95% ринку, але решта 5% цілком 

може вистачити для відкриття малого бізнесу. 

Отже, пропоновані стратегії позиціонування нададуть бажаного 

ефекту тільки при детальному аналізі споживчого ринку. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Шафранский И.Н., аспирант 
УО «Белорусская  государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

В современном мире конкурентоспособность продукции 

является одним из важнейших понятий, определяющих успешность 

организаций, регионов, областей и стран. Проведенные исследования 

позволили сформулировать следующие выводы.  

Изучены уровни конкурентоспособности: страны, региона 

(отрасли), предприятия, товара. Отмечено, что конкурентоспособность 

продукции является базовым понятием, однако нельзя забывать и то, 

что между уровнями существует тесная двусторонняя связь.  

 Установлено, что конкурентоспособность продукции 

необходимо рассматривать, как с точки зрения производителя, так и с 

точки зрения потребителя. Были обобщены и структурированы 

основные свойства конкурентоспособности продукции: с точки зрения 

производителя (сопоставимость, относительность, динамический 

характер, международный и (или) внутринациональный характер, 

комплексность, зависимость от стадии жизненного цикла товара, 

опережающий характер, цена (с точки зрения прибыли и покрытия 

издержек), качество (реальное качество товара) и с точки зрения 

потребителя (качество (с точки зрения представлений потребителя о 

качестве), цена (с точки зрения неоплаченной части потребительской 

ценности товара), индивидуальность конкурентоспособности). 

Систематизированы основные встречающиеся трактовки 

конкурентоспособности. Выделено 3 уровня подходов к пониманию 

конкурентоспособности продукции: с точки зрения характеристики 

продукции, реализации продукции и удовлетворения потребностей.   

1-й уровень включает такие подходы, как свойство цена-качество и 

комплекс свойств; 2-ой уровень – реализация товара и способность 

продукции отвечать требованиям рынка; 3-ий уровень – 

удовлетворение потребностей потребителей, удовлетворение 

потребностей потребителей и производителей. Выявлена как прямая, 

так и обратная связь между уровнями.  

Уточнено понятие конкурентоспособности продукции – это 

сложное многоаспектное понятие, отражающее  реальное или 

потенциальное превосходство продукции над товарами-конкурентами 

в способности удовлетворять конкретные потребности всех субъектов 

рыночных отношений на данном рынке в данный момент времени. 
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СУТНІСТЬ РИНКОВИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Шинкарук А.А., гр.КДР-10 
Науковий керівник – викл. Янковська Г.В. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

На підприємствах ринкові дослідження є основою для розробки 

загальної стратегії виходу товару на ринок, обґрунтування 

господарських рішень щодо формування асортименту товарів, обсягів 

їх виробництва, визначення термінів та умов їх виходу на ринок, 

методів збуту, вибору каналів руху товарів, методів маркетингових 

комунікацій. Іншими словами, ринкові дослідження пов’язують 

споживача і громадськість з виробником та продавцем через 

інформацію, що використовується для виявлення і визначення 

сприятливих можливостей і проблем; зниження ризику в підприєм-

ницькій діяльності й зростанні якості вирішуваних завдань; 

планування, вдосконалення і оцінювання заходів маркетингу; 

здійснення моніторингу маркетингової діяльності; розуміння шляхів 

підвищення ефективності специфічних заходів маркетингу; реалізації 

маркетингу як єдиного процесу. 

Загальна методика проведення ринкових досліджень передбачає 

наявність двох взаємопов’язаних частин: по-перше, дослідження 

зовнішнього середовища, що не підлягає регулюванню керівником 

підприємства, тому для успішного функціонування потрібно 

пристосовуватися до нього; по - друге, аналіз внутрішніх складових 

підприємства, що перебувають під контролем управлінського 

персоналу і відображують здатність підприємства своєчасно реагувати 

на зміни у навколишньому середовищі. 

Проблеми ринкового дослідження, його змісту і функцій аж ніяк 

не прості і викликають досить запеклі суперечки як серед вчених, так і 

серед практиків маркетингу.  

При всьому різноманітті моментів, пов’язаних з ринковими 

дослідженнями, головне, що необхідно прояснити, - як співвідносяться 

маркетинг і ринкові дослідження, чи припускає проведення останніх 

вироблення конкретних маркетингових рекомендацій і планів. 

Ринкові дослідження повинні відповідати основній меті, що 

стоїть перед підприємством, яке прийматиме управлінське рішення 

щодо певної проблеми. 
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ВІТЧИЗНЯНІ КОМЕРЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА  

В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Ялтуховський О.І., гр. КДР-10 
Науковий керівник – викл. Янковська Г.В. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

Як економічна категорія конкуренція – це боротьба між 

товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів 

і послуг, за привласнення найбільших прибутків. Конкуренція виконує 

роль регулятора темпів і обсягів виробництва спонукаючи виробника 

запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати 

продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці 

тощо. Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, 

стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових 

винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва 

неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, 

запобігає диктату виробників – монополістів по відношенню до 

споживача. Хоч конкуренція відіграє позитивну роль у розвитку 

ринкової економіки, проте підприємства повинні уникати 

використання заходів недобросовісної конкуренції. Для того щоб 

досягти успіху в умовах ринку виробник повинен розробляти стратегії 

досягнення конкурентних переваг.  

Але на мою думку вужче та більш конкретне визначення 

конкурентного середовища можна подати як – ринок або його сегмент, 

де продавці вільно змагаються за право продати товар покупцю. 

Конкурентоспроможність підприємства – це його здатність зайняти 

відповідну позицію на конкурентному ринку. Згідно з цим оцінка 

конкурентоспроможності підприємства являє собою порівняння його 

характеристик, властивостей чи марок товарів, що продукуються з 

аналогічним пріоритетом конкурентів з метою визначення тих, які 

створюють переваги підприємства над конкурентами в будь-якій галузі 

діяльності. 

Отже, комерційною діяльністю визначається діяльність, яка в 

умовах конкурентного середовища спрямована на організацію та 

управління процесами купівлі-продажу для задоволення попиту 

споживачів і збільшення капіталізації її суб’єкта. Операції, пов’язані з 

реалізацією підприємством комерційної функції, мають багато 

спільних рис із торговельними, проте містять істотні відмінності, що 

виокремлює комерційну функцію з-поміж інших у сфері товарно-

грошового обігу. 
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Секція 5. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ 
 

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

 

Агаева Р.Х., гр. ЭУП-151 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Павлова Л.П. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Коммерческое предпринимательство представляет собой 

деятельность на товарной стадии оборота капитала, которая 

охватывает обмен, распределение и потребление произведенной 

продукции (работ, услуг). Определяющую роль в нем играют товарно-

денежные, торгово-обменные операции, сделки по купле-продаже, то 

есть перепродажа товаров и услуг. Сфера официального 

коммерческого предпринимательства – магазины, рынки, биржи, 

выставки-продажи, аукционы, торговые дома, торговые базы, другие 

учреждения торговли. Коммерческое предпринимательство играет 

особую роль в развитии бизнеса. К особенностям и преимуществам 

этого вида предпринимательства можно отнести: 

- взятие коммерсантом на себя рисков, связанных с изменением 

спроса, цен и т.д.; 

- высокую рентабельность коммерческого бизнеса;  

- более низкое государственное регулирование, чем в других 

видах предпринимательской деятельности (благодаря большому 

количеству мелких и средних фирм); 

- непосредственные экономические связи с оптовыми и 

розничными потребителями товаров, работ, услуг; 

- обширные возможности для предпринимателя начать свое 

коммерческое дело, выкупив или построив магазин, организовав свою 

торговую точку – благодаря возросшей материальной базе личного и 

коммерческого предпринимательства в связи с приватизацией 

государственных торговых предприятий; 

- простоту и быстроту создания, благодаря чему коммерческое 

предпринимательство получило наиболее быстрое развитие.  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что предприниматели, 

занятые в этом виде бизнеса, в значительной степени зависят от 

уровня развития предпринимательской инфраструктуры, от рыночной 

конъюнктуры. Кроме того, они должны владеть определенными 

навыками и умениями, необходимыми в коммерческом бизнесе: знать 

тонкости по ведению переговоров об установке низких закупочных 

цен, уметь завоевывать доверие партнеров и потребителей, иметь 

навыки по прогнозированию изменений в потребностях общества и др.  
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Артемов И.В., аспирант 

Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Вартанян В.М. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Проблема обеспечения и повышения конкурентоспособности 

предприятий это одна из самых значимых и архиважных в 

современной экономике, но и из-за межотраслевого и системного ее 

характера является исключительно сложной для решения. Целью 

исследования состоит в теоретическом обосновании и практической 

разработке инструментов структурного воспроизводства ресурсного 

потенциала предпринимательской структуры, нацеленных на ее 

адаптацию к условиям нестабильной внешней среды. 

Процесс формирования стратегии по обеспечению 

конкурентоспособности предприятия заключается в выявление 

определенной пропорции компонентов ресурсного потенциала, исходя 

из направления стратегического развития и требуемого уровня 

конкурентоспособности предприятия. В таблице представлена 

характеристика граней механизма стратегического управления 

предприятием.  

 

Таблица 1 – Характеристика граней 

механизма стратеги-ческого управления предприятием 

Стратегии 
Компонент ресурсного 

потенциала 

Уровень 

конкурентоспособности 

Интегрированного 

роста 
Кадровый потенциал 

Первый уровень 

конкурентоспособности 

Концентрированного 

роста 

Финансово-имущественный 

потенциал 

Второй уровень 

конкурентоспособности 

Диверсифи-кации 
Информационно-

коммуникативный потенциал 

Третий уровень 

конкурентоспособности 

Сокращения 

Организационно-

предпринимательский 

потенциал 

Четвертый уровень 
конкурентоспособности 

 

Таким образом, представленная модель является 

вспомогательным инструментом разработки направления 

организационного развития предприятия, а процесс формирования 

ресурсного потенциала создает необходимые предпосылки для 

успешной реализации стратегии предприятия, направленной на 

обеспечение ее конкурентоспособности. 
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Базів І.В., гр. 661 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Юсипович О.І. 

Львівська комерційна академія 

 

Дослідження сучасних концепцій забезпечення розвитку 

підприємства, зокрема сценаріїв розвитку економічних подій, 

концепції життєвого циклу, збалансованої системи показників, 

управління за вартістю, свідчать, що сьогодні концепцією, яка 

найбільше сприяє його розвитку, є управління за прибутком. 

Головною метою управління прибутком є визначення шляхів 

найбільш ефективного його формування, розподілу та використання, 

спрямованих на забезпечення розвитку підприємства та зростання його 

ринкової вартості. Реалізація головної мети управління прибутком 

потребує визначення конкретних задач за напрямами його 

формування, розподілу та використання.  

Так, до основних завдань управління формуванням прибутку в 

системі забезпечення розвитку підприємства варто віднести:  

1) визначення потреби у цільовій сумі прибутку, що забезпечує цілі 

розвитку та умови їх самофінансування за рахунок внутрішніх джерел; 

2) забезпечення досягнення необхідного рівня прибутку на вкладений 

власниками капітал; 3) забезпечення оптимальної пропорційності між 

рівнем прибутку, що формується та рівнем ризику підприємницької 

діяльності; 4) забезпечення високої якості прибутку за окремими 

джерелами його формування.  

До основних задач управління розподілом прибутку суб’єкта 

господарювання на ринку відносять: 1) забезпечення передбаченого 

законодавством розподілу отриманого прибутку між підприємством, 

та державою та іншими учасниками ринку; 2) оптимізація розподілу 

прибутку, що залишається у його розпорядженні між накопиченням і 

споживанням; 3) оптимізація розподілу прибутку, що призначений на 

споживання між власниками та найманими працівниками;  

4) оптимізація пропорцій розподілу прибутку, що накопичується, між 

інвестиційними ресурсами та резервним капіталом.  

При цьому, до основних задач управління використанням 

прибутку підприємства відносять: 1) забезпечення повного і 

ефективного використання власних інвестиційних ресурсів;  

2) забезпечення ефективного використання прибутку, що спрямований 

на матеріальне стимулювання найманого персоналу; 3) забезпечення 

повного і ефективного використання прибутку, що спрямований на 

соціальний розвиток колективу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Баламут Г.С., канд. екон. наук 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В даний час питання забезпечення умов економічного зростання 

підприємства виходять на перший план. На розвиток підприємства 

спричиняють вплив такі чинники, як нестабільна політична і 

соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, 

територіальні конфлікти, недосконалість законодавства, 

криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та багато інших. Все 

це різко актуалізує проблему забезпечення економічної безпеки 

підприємства.  

Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що 

відбиває захищеність суб’єктів соціально-економічних відношень на 

всіх рівнях, починаючи з держави та закінчуючи кожним її 

громадянином. Економічна безпека підприємства – це захищеність 

його діяльності від негативних впливів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні 

загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються 

негативно на його діяльності. Форми прояву загроз економічної 

безпеки мають різний характер на макрорівнях й макрорівнях ієрархії 

управління економікою та є складною динамічною системою, яка 

визначає необхідність моніторингу інтенсивності їх впливу. 
Різні автори використовують різноманітні визначення 

економічної безпеки підприємства, але більшість з них одностайні в 

тому, що керівництво підприємства повинне забезпечити ефективне 

використання ресурсів, задіяних для подолання загроз у досягненні 

цілей бізнесу, а також, що широкий спектр проблем, з якими пов’язана 

економічна безпека підприємства, потребує комплексного, системного 

їхнього розподілу на рівні складових.  

Головною метою забезпечення економічної безпеки 

підприємства – забезпечення його стабільного та максимально 

ефективного функціонування в теперішніх умовах та створення 

високого потенціалу розвитку підприємства в майбутньому. 

Під економічною безпекою підприємства, на наш погляд, слід 

розуміти комплексну характеристику досягнутих та очікуваних 

результатів діяльності підприємства, яка зумовлена узгодженням цілей 

та передбачає раціональне використання ресурсів. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В УПРАВЛІННІЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ 

 

Богомаз Ю.Ю., гр. ЕП-51м 
Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Іванова В.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи 

ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну 

сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети 

послуг споживачам, вирішувати завдання фінансово-операційного 

управління, маркетингового планування, підвищувати 

конкурентноздатність і кількість продажів. 

З'єднання ERP-системи з технологіями OLAP, системою 

збалансованих показників (Balanced Score Card) і системою 

функціонально-вартісного управління призвело до появи і розвитку 

систем управління ефективністю бізнесу, які дозволяють пов'язувати 

операційні результати діяльності підприємства з ефективністю 

реалізації місії компанії. 

В кінці XX ст. організації перейшли до автоматизації 

перехресних процесів, що зачіпають роботу кілька підрозділів, 

впроваджуючи технології управління взаємовідносинами з клієнтами 

(Customer Relationship Management – CRM) і технології управління 

ланцюжками поставок (Supply Chain Management – SCM). І, нарешті, 

почали корпоративне управління. Для вирішення цієї задачі в світі 

виділяють спеціальний клас програмного забезпечення – Business 

Performance Management, BPM-системи. 

Функціональна архітектура класичної BPM-системи складається 

з трьох складових частин. Перша частина – сховище даних. Це базис 

BPM-системи. У ньому консолідується оперативна інформація з різних 

автоматизованих модулів головного офісу та філій організації, 

дочірніх і партнерських компаній. Друга складова – набір інструментів 

для підтримки технологій управління підприємством: фінансового 

планування, управлінського обліку, прогнозування, управління 

виробничими і допоміжними процесами і т. д. Третя компонента  

ВРП-аналітичні засоби ОLAP для оперативної роботи з діловими 

даними, які накопичуються в сховище. 

Таким чином, BPM-системи не можна назвати чимось 

принципово новим. Вони об'єднують відомі управлінські технології і 

програмні рішення, які раніше застосовувалися локально і вирішували 

завдання окремих підрозділів і користувачів. ВРП-система призначена 

для підтримки повного циклу управління компанією.  
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ЯКІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 

Борисенко В.В., гр. Т-32 
Науковий керівник – доц. Карпенко Н.М. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Якість продукції чи послуги – головний засіб перемоги у 

конкурентній боротьбі. Туристи, які задоволені обслуговуванням на 

підприємствах рекреаційно-туристичного комплексу (готелі, 

ресторани, туристичні агенції, екскурсійні бюро тощо), стають їх 

постійними клієнтами та активними рекламістами, що, в свою чергу 

підвищує рівень відвідуваності відповідних підприємств та позитивно 

впливає на їх доходи. Перед відпочинком потенційний споживач 

туристичного продукту, перш за все, аналізує власний досвід, 

враження друзів, відгуки інших споживачів, розміщених на 

відповідних сайтах, тому, у кінцевому рахунку, якість туристичного 

обслуговування, що забезпечується повною відповідністю змісту 

туристичного продукту запитам і очікуванням його споживачів – 

туристів, сприяє формуванню позитивного іміджу відповідного 

туристичного підприємства та гарантовано підвищує його 

конкурентоспроможність на регіональному, національному чи 

світовому ринку рекреаційно-туристичних послуг. 

Забезпечення якості туристичного обслуговування – це 

складний та багатоаспектний процес. Виробництво туристичної 

послуги та її споживання відбувається одночасно, тому попередньо 

оцінити якість туристичного обслуговування не має можливості. В 

реалізації туристичного продукту задіяні багато підприємств 

(переміщення, розміщення, харчування, лікувально-оздоровчого, 

екскурсійного анімаційного, побутового обслуговування туристів та 

інші), тому в обслуговуванні туристів не має дрібниць, усі служби 

мають працювати чітко та якісно. У персоналу туристичних 

підприємств практично немає шансу на виправлення браку та на 

повернення гостя, тому професіоналізм працівників туристичних 

підприємств є один із головних чинників формування якісного 

туристичного продукту. А здатність туристичних компаній постійно 

ідентифікувати основні потреби своїх клієнтів та швидко реагувати на 

їх зміни перманентно якісним обслуговуванням сприяє формуванню 

хорошої репутації та конкурентних переваг таких підприємств. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Бурбела Н.Г., магістрант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Фінансова безпека системи є однією з найбільш важливих 

складових економічної безпеки. Питання фінансової безпеки та 

оцінювання її стану є найактуальнішими для країн з нестабільною 

економікою, до яких відноситься і Україна. Фінансову безпеку 

розглядають на різних рівнях: держави, регіону, галузі, підприємства.  

Поняття фінансової безпеки неоднозначно тлумачиться у різних 

теоретичних дослідженнях. У науковій літературі ще не повністю 

сформований її термінологічний апарат, відсутня єдина методика 

оцінювання рівня фінансової безпеки та відсутній механізм 

проведення моніторингу її стану. Нормативно-правова основа 

забезпечення економічної безпеки нині загалом створена і складається 

з декількох рівнів правових актів: Конституції України, базового 

Закону України «Про основи національної безпеки України», 

підзаконних нормативних актів, а також політико-правових документів 

декларативного спрямування.  

Фінансова безпека держави – це такий стан бюджетної, 

грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових 

ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи та економічне 

зростання. Відповідно, основу фінансової безпеки України становить 

постійний моніторинг динаміки впливу внутрішніх і зовнішніх 

чинників на її рівень. 

Виходячи із вищезазначеного, важливе значення приділяється 

розробці методичних підходів щодо формування відповідних 

показників і їх граничних значень. Оцінку стану фінансової безпеки 

повинні характеризувати показники, які відповідають певним вимогам, 

а саме: відображати загрози у кількісному вимірі, вчасно попереджати 

про реальні та потенційні загрози внутрішнього та зовнішнього 

середовища, відображати результати здійснюваних системних заходів, 

які спрямовані на прогнозування та ліквідацію наслідків реалізації 

загроз. Проте в Україні не існує єдиної методики і оцінки фінансової 

безпеки. Найбільш поширеною є оцінка фінансової безпеки за 

допомогою сукупності індикаторів, які умовно поділені на три групи: 

група відтворювальних загальних показників, група показників, які 

характеризують фінансовий потенціал системи та група показників, які 

характеризують ефективність діяльності фінансової системи.  
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СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ,  

ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Бутковський Є.А., гр. БА-51м 

Науковий керівник – ст. викл. Смокова Л.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток підприємництва є предметом дослідження ученими 

різних фахових напрямів, представниками певних наукових шкіл, 

ідеологами, політиками. Але провідне місце серед них займає 

проблема підприємництва як комплексу особливих функцій, 

спрямованих на забезпечення розвитку і вдосконалення 

господарського механізму, постійне оновлення економіки 

господарюючих суб’єктів, створення інноваційного поля діяльності.  

Розвиток підприємництва сприяє раціоналізації національної 

економіки, підвищенні конкурентоспроможності, звільненні від 

баласту невикористаних або недостатньо використаних ресурсів. 

Підприємництво не можна ідеалізувати – це складна, важка праця, яка 

не кожному під силу; до того ж за певних умов воно не виключає й 

експлуатацію, але разом з тим внесок підприємництва у прогрес 

цивілізації незаперечний. 

Підприємництво характеризується з точки зору комерційного, 

фінансового, страхового, консультативного виду діяльності, що існує у 

формі приватної, державної, комунальної, або колективної власності, 

індивідуально або колективно на основі чинного законодавства, здатне 

здійснювати відтворювальні процеси з метою досягнення соціально-

економічних результатів та отримувати прибуток і відрізняється від 

англійського терміну «бізнес», що склався історично та пов’язаний із 

комерційною діяльність, торгівельною операцією, приватною 

власністю та особистою вигодою і не завжди здійснює свою діяльність 

у правовому полі. Зміст підприємництва можна розглядати в декількох 

аспектах, зокрема як: 

- форма економічної активності – це свобода вибору напрямів і 

методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень, орієнтація на 

досягнення успіху, отримання прибутку, відповідальність за прийняті 

рішення, їх наслідки та пов’язаний із ними ризик; 

- відповідний стиль і тип поведінки підприємця – це ініціатива, 

пошук нетрадиційних рішень, масштабність та ризик, ділова хватка; 

- особлива економічна функція – вдосконалення державного 

механізму, постійне оновлення економіки, створення інноваційної 

сфери. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОНЯТТЯ «АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Василишин Р.І., гр. 661 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Лупак Р.Л. 

Львівська комерційна академія 

 

В економічній літературі поняття «адаптація підприємства» 

трактується по різному. Так, до одного з перших наукових підходів – 

адаптація розуміється як ступінь залучення підприємства до ринкових 

форм господарювання.  

В періоді становлення ринкових відносин адаптація 

підприємства передбачала зміну форми власності, самостійний вихід 

на зовнішній ринок, прагнення максимізувати прибутки, виробництво 

конкурентоспроможної продукції, закриття збиткових виробництв, 

скороченням персоналу. Але дане розуміння характеризується 

надмірною «економічністю» та не враховує соціального чинника. З 

часом з’явився науковий підхід до розуміння адаптації підприємства, 

який враховував соціальні наслідки економічних реформ у державі. 

Так, при різкому спаді виробництва адаптація передбачала виживання 

виробництва, збереження основних засобів та ключових технологій, 

але даний підхід не враховував перспективи розвитку підприємств. З 

часом адаптацію трактували як ступінь освоєння нових інструментів 

конкуренції, способів господарської діяльності у середовищі 

економічних трансформацій. 

Також розрізняють визначення поняття «адаптація 

підприємства» в широкому та вузькому розумінні. Так, визначення 

сучасної парадигми адаптації у широкому розумінні ґрунтуються на 

історичному (еволюційному) принципі, який враховує розвиток явища 

адаптації, а вузьке розуміння відображає лише онтогенетичний аспект. 

Разом з тим, на сьогодні між науковцями, які займаються 

дослідженнями явища адаптації підприємства не існує єдиних 

загальноприйнятих поглядів щодо особливостей та закономірностей 

адаптаційних процесів. Перешкодою при використанні цього 

сучасного напряму в управлінні підприємствами є його недостатня 

розробка як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах. 

Підтвердженням цього є відсутність у довідникових посібниках 

чіткого визначення адаптації підприємства як економічної категорії. 

Таким чином, адаптація підприємства є динамічним процесом, 

про його характер свідчить ефективність ресурсного забезпечення та 

зовнішні чинники; адаптація є інтенсивним чинником діяльності 

підприємства, має значний вплив на його конкурентоспроможність та 

обумовлює залежність від низки неконтрольованих подій. 
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА (НА ПРИМЕРЕ PLATINUM BANK) 
 

Василюк Е.Д., гр. ЕІМЗ-110 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ковпак Э.А. 

Национальный технический университет «ХПИ» 
 

Коэффициенты финансовой устойчивости Platinum Bank 

рассчитывались на основании его открытой финансовой отчетности за 

III квартал 2015 г. (табл. 1). Полученные значения коэффициентов 

приведены в табл. 2.  
 

Таблица 1 – Финансовые показатели  

Platinum Bank за III квартал 2015 г. 
Показатель Значение 

Балансовая прибыль -166917 

Активы 6947226 

Обязательства 6534774 

Сумма активов, приносящих доход 5813223 

Кредиты и задолженность клиентов 5812050 

Собственный капитал 412452 

Внеоборотные активы 155033 

Ликвидные активы. 406216 

Высоколиквидные активы  405043 

Обязательства до востребования 708247 
 

Таблица 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости банка 
Финансовый коэффициент Значение 

рентабельности активов – х1 -2,40264 

работоспособности активов – х2 0,836769 

кредитной активности – х3 0,8366 

достаточности капитала – х4 0,059369 

общей ликвидности – х5 0,062162 

мгновенной ликвидности – х6 0,571895 

обеспеченности собственными средствами – х7 0,060724 
 

Значения рассчитанных коэффициентов по отдельности не дают 

возможности дать оценку финансовой устойчивости банка (например, 

показатель х1 – очень низкий, а х2 и х3 – довольно высокие). Расчет 

комплексного показателя степени финансовой устойчивости банка 

может быть реализован, например, с использованием инструментария 

нечетких множеств, предложенного А.О. Недосекиным.  
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА,  

ЯК МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

 

Верещака Ю.М., гр. МАГ-21 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Михайлова О.С. 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Виходячи з концепції програми «Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» в 

основі стратегічного планування для визначення стратегій розвитку 

необхідно закладати такі дієві механізми розвитку, як спеціалізація, 

диверсифікація, концентрація та інтеграція.  

Здійснюючи класифікацію видів диверсифікації в сільському 

господарстві науковцями зазвичай виділяється два основних напрями: 

вертикальна та горизонтальна диверсифікація.  

Як правило, перший напрям (вертикальна) передбачає 

розширення діяльності за межі існуючого виробництва і проникнення 

в інші галузі: первинна переробка, збереження і реалізація виробленої 

продукції; вторинна переробка з метою випуску промислової 

продукції; надання послуг виробничого та невиробничого характеру 

(перевезення, зберігання, обробіток ґрунту, будівництво, «зелений» 

туризм тощо). 

Ткачук В. в цілому диверсифікацію характеризує як об’єктивно 

прогресивну тенденцію, «…яка розвивається у руслі цивілізаційних 

світових досягнень заради соціально-економічного розвитку на сталій 

основі...».  

Основними перевагами диверсифікації в сільському 

господарстві можна визнати: зниження рівня безробіття, задоволення 

матеріальних та соціальних потреб населення, можливість 

виробництва екологічно чистої продукції, що значно дозволить 

підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на 

внутрішньому та зовнішньому ринках і ін. 

Отже, враховуючи дієві механізми стратегічного планування, а 

саме диверсифікацію виробництва в сільському господарстві яка 

забезпечить розвиток інших галузей, тобто підприємство, що має 

певний напрям виробничої діяльності спрямовує свої зусилля на 

виробництво продукції, яка для нього є новою. Диверсифікація 

продукції передбачає розширення структури виробництва, 

вирощування більшої кількості різновидів однієї і тієї ж 

сільськогосподарської культури. 
 



 186 

 

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ  

В ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ   

 

Гайченя П.В., гр. ЕП-38 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Павлова С.І. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Для прийняття рішень щодо оптимізації структури капіталу 

призводить до необхідності кількісно аналізувати позитивні та 

негативні сторони, пов’язані з формуванням капіталу за рахунок 

зовнішніх джерел фінансування.  

Показник, що показує ступінь додаткового прибутку на власний 

капітал при різній мірі використання позикових засобів, називається 

ефектом фінансового левериджу. Фінансовий леверидж визначає 

використання підприємством позикових коштів, що впливає на зміну 

коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Іншими словами, 

фінансовий леверидж – це об’єктивний чинник, який формується із 

появою позичених засобів у капіталі підприємства, і дозволяє 

одержувати додатковий прибуток на власний капітал.  

Фінансовий леверидж він вигідний на стадії економічного 

піднесення, але приносить збитки у період спаду економічної 

активності. Диференціал фінансового левериджу є вирішальною 

умовою, яка створює позитивний ефект фінансового левериджу. Цей 

ефект проявляється тільки в тому випадку, якщо рівень прибутку 

перевищує середній розмір відсотка за використаний кредит. Чим 

вище позитивне значення диференціалу фінансового левериджу, тим 

вищим за інших рівних умов буде цей ефект (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація 

для розрахунку ефекту фінансового важеля 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 

1. Фінансові результати до 

оподаткування, тис. грн. 197 439 189 

2. Середня вартість 

сукупного капіталу, тис. 

грн. 
4965 5928 5437 

3. Економічна 

рентабельність (ЕР), % 0,04 0,07 0,04 

4. Середня ціна позикового 

капіталу (СРСП) % 0,10 0,10 0,10 
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Продовження табл. 1 

5. Середня величина 

залучених засобів (ЗЗ) 
 

1851 2467 2056 

6. Середня величина 

власних засобів (ВЗ) 
 

3114 3461 3395 

7. Рівень ефекту 

фінансового важеля (ЕФВ), 

% 
 

-0,08 -0,04 -0,08 

 

Значення рівня ефекту фінансового важеля менше нуля, це 

означає, що в даному випадку за рахунок використання позикових 

коштів, призводить до погіршення фінансового стану. 

Негативне значення диференціала фінансового важеля означає, 

що залучені кредити, замість додаткового прибутку, формуватимуть 

збитки. В цьому випадку, обслуговування кредитів буде проводитися 

за рахунок власного прибутку.  

Загалом, залучення нових кредитів при негативному значенні 

диференціалу, має зміст лише в тому випадку, коли нові залучені 

кредити підвищать коефіцієнт валової рентабельності активів. У 

випадку негативного значення диференціала варто застосовувати 

заходи по збільшенню коефіцієнта валової рентабельності активів за 

рахунок збільшення валового прибутку та зниження суми запозичених 

активів. 

Показник диференціала фінансового левериджу має високу 

динамічність і тому вимагає постійного моніторингу у процесі 

управління ефектом фінансового левериджу. В період погіршення 

кон‘юнктури товарного ринку скорочується об‘єм реалізації продукції, 

а відповідно і розмір валового прибутку компанії від операційної 

діяльності.  

В цих умовах, від‘ємна величина диференціала фінансового 

левериджу може формуватися навіть при незмінних ставках відсотка 

за кредит за рахунок зниження коефіцієнта валової рентабельності 

активів. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що формування 

від‘ємного значення диференціала фінансового левериджу завжди 

призводить до зниження коефіцієнту рентабельності власного 

капіталу. В такому випадку використання підприємством позичкового 

капіталу дасть негативний ефект. 

 



 188 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  

ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

 

Горбачевський А.В., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мілаш І.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Важливою категорією сучасної економічної науки є 

конкурентоспроможність. У загальному вигляді під 

конкурентоспроможністю розуміють здатність досягати, відповідати 

найвищим результатам у певній сфері. Таку здатність можуть мати 

різні об’єкти: види продукції; підприємства; галузі; країни, які 

виступають в якості суб’єктів конкурентної боротьби. Відповідно 

розрізняють конкурентоспроможність товару, підприємства, галузі та 

національної економіки. Кожна з цих категорій має відмінності й 

характерні риси, які зумовлюють правомірність і доцільність їх 

диференціації. 

Більшість досліджень головну увагу приділяють розробці 

проблем конкурентоспроможності продукції та країни. Однак, треба 

зазначити, що найбільш важливою як з мікро-, так і з 

макроекономічних позицій є конкурентоспроможність підприємства. 

За умов ринкової економіки конкуренція є формою економічної 

боротьби між окремими суб'єктами ринку за кращі умови задоволення 

свого попиту, кращі умови та результати господарювання. Окреме 

підприємство не є єдиним продавцем товарів та послуг. У процесі 

своєї діяльності воно стає учасником конкурентної боротьби за 

споживача (покупця). На ринку збуту продукції підприємства 

конкурують між собою, при цьому, об'єктом конкурентної боротьби є 

покупець та його купівельні фонди, частка обслуговування певного 

товарного чи регіонального ринку. 

У літературі запропоновано велику кількість дефініцій категорії 

«конкурентоспроможність підприємства». Одним з найбільш 

поширених є визначення конкурентоспроможності підприємства як 

його порівняльної переваги по відношенню до інших підприємств 

даної галузі. М. Портер розглядає конкурентоспроможність 

підприємства виключно як відносну категорію, виявити яку можна 

лише порівнянням підприємств між собою.  

На нашу думку, більш спрощено конкурентоспроможність 

підприємства можна визначити як властивість адаптуватися до вимог 

зовнішнього середовища шляхом збереження і розвитку наявних, 

створення нових конкурентних переваг. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  

НА ОСНОВІ РЕСТАЙЛІНГУ УПАКОВКИ 

 

Григорян Е.Р., гр. БА-51м 
Науковий керівник –  канд. екон. наук, доц. Синицина Г.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Результати систематизації та аналізу різних підходів до 

визначення перспективних напрямків формування, розвитку успішних 

брендів в Україні дозволили дійти до висновку: більшість вітчизняних 

компаній, які працюють на ринку FMCG, витрачають свої кошти не 

тільки на створення нових товарів, а й на рестайлінг існуючих. Роль 

упаковки в позиціонуванні продуктів харчування є, безумовно, 

вирішальною. Дизайн упаковки спрямовано на формування лояльності 

споживачів до продукту та бренду, а також до образу виробника 

харчових продуктів. В зв’язку з цим тема дослідження є актуальною. 

Диференціювання  товарів за допомогою упаковки особливо 

важливо для харчових продуктів, значна частина яких реалізується у 

мережах підприємств роздрібної торгівлі. Кожен з покупців у 

середньому запам’ятовує тільки 190 брендів з 50 – 60 тисяч існуючих. 

Встановлено, що 75% споживачів здійснюють купівлю харчових 

продуктів, звертаючи увагу на упаковку. За даними маркетингових 

досліджень, середній час вибору покупцем незнайомого товару 

складає від 3 до 15 секунд. 

Бренд є інструментом підвищення стратегічної 

конкурентоспроможності товарів за рахунок максимального 

використання їх конкурентних переваг, адаптації до очікувань і потреб 

споживачів. Товар, який має бренд, легко впізнати та ідентифікувати. 

Індивідуалізація бренду – розробка образу, який необхідно сформувати 

у споживача за допомогою засобів ідентифікації, одним з яких є 

упаковка товару, зокрема, її рестайлінг. 

Рестайлінг – зміна дизайну упаковки відповідно з існуючими 

тенденціями, без зміни мети повідомлення, яке упаковка доводить до 

споживачів. Він потрібен для того, щоб утримати та посилити існуючі 

позиції товару на ринку. У ході рестайлінгу змінюються шрифти, 

графічні елементи, їх розміри, однак, зберігаються деякі 

основоположні елементи, забезпечуючи цілісне сприйняття упаковки. 

Загальновідомо, що дизайн упаковки харчових продуктів позитивно 

впливає на їх продажі. Слід відзначити, що рестайлінг упаковки 

харчових продуктів здійснюється на основі результатів  комплексних 

маркетингових досліджень: споживачів продукції, конкурентів тощо. 

Як інструмент ефективного позиціювання товарів на ринку FMCG 

надає їм додаткові конкурентні переваги.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРАХ 

 

Гринькова Ю.В., гр. Г-41, Щепило А.С., гр. Э-12 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Бык В.Ф.  

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

 

В проекте Концепции Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 

целью которой является обеспечении перехода страны на путь 

инновационного развития, предусматривающего рост ее 

высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и 

VI технологических укладов, значительное внимание уделено 

мероприятиям, требующим значительных инвестиционных ресурсов.  

Цель данного исследования привлечь внимание руководителей и 

специалистов предприятий к не затратным инструментам и методам 

повышения эффективности и конкурентоспособности производства, 

основанных на концепции «бережливого производства (lean 

production). Опыт лидера мировой автомобильной промышленности - 

компании Toyota, многочисленных компаний многократно подтвердил 

феноменальные практические результаты при внедрении этой 

системы. Преимущество бережливого производства заключается в том, 

что система совершенствования на 80 % состоит из организационных 

мер и только 20 % составляют инвестиции в технологию.  

Исследование показало, что в Республике Беларусь данная 

концепция не нашла распространения. В связи с этим можно 

предложить для предприятий и организаций потребительской 

кооперации вариант алгоритма поэтапного внедрения системы 

«бережливое производство» (система Лин) в виде шестии этапов: 

найти проводника перемен (нужен лидер, способный взять на себя 

ответственность); получить необходимые знания по системе Лин; не 

увлекаться стратегическими вопросами (начинать можно с устранения 

потерь везде, где возможно); построить карты потоков создания 

ценностей (вначале текущее состояние, а затем будущее); как можно 

быстрей начать работу по основным направлениям (информация о 

результатах должна быть доступна персоналу организации); 

оосуществлять непрерывные улучшения по системе «Кайдзен» 

(переход от процессов создания ценностей в цехах к 

административным процессам). 
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МЕТРИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ 

 

Гросул А.В., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Круглова О.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток бізнесу супроводжується збільшенням обсягу 

інформації, що зумовлює необхідність формування метрик для 

об’єктивної оцінки ефективності функціонування бізнесу. Результати 

проведеного дослідження свідчать, що суть поняття метрики 

визначається по-різному, а саме як стандартні одиниці виміру або як 

система вимірювання. Узагальнивши існуючі розробки метрики 

визначено як систему показників для оцінювання бізнесу за певним 

напрямом. Виділено основні вимоги до їх формування, а саме 

зрозумілість, однозначність трактування, можливість використання 

для розробки та корегування стратегії компанії. 

Щодо показників результатів діяльності, то ключовим моментом 

є горизонт управління. Традиційно цільовою настановою діяльності 

господарюючого суб’єкта визнається прибуток. Попри активне 

використання прибутку як основного результативного показника 

діяльності компанії він прийнятний для оцінювання результатів 

поточної діяльності. Проте і у поточному періоді виникають сумніви 

щодо об’єктивності оцінювання функціонування господарюючого 

суб’єкта лише на підставі прибутку, адже дотримання такої цільової 

настанови може призвести до скорочення витрат, пов’язаних з 

реалізацією інноваційних проектів, що матиме негативні наслідки у 

довгостроковому періоді. Щодо результатів діяльності компанії у 

стратегічній перспективі, то більш доречним є використання 

характеристики вартості компанії, її збереження та зростання у 

динаміці. Водночас показник вартості відображає тільки результат, 

наслідок процесів, які  відбуваються на підприємстві та не надає 

розуміння того, чому саме такі підсумки діяльності.   

Вважаємо, що концептуальну основу метрики стратегічного 

процесу на підприємстві повинна складати збалансована система 

показників (BSC), розроблена Д. Нортоном і Р. Капланом. Основу 

системи BSC становить положення про причинно-наслідковий зв’язок 

стратегічних цілей, оціночних показник, а також заходів, які 

реалізуються на підприємстві. У такій системі зростання вартості є 

цільовою настановою, що досягається узгодженням інтересів усіх 

стейкхолдерів та моніторингу за дотриманням цього балансу з 

використанням системи фінансових і нефінансових показників.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Денкова Я.К., гр. Т-42 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Карпенко Ю.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Діловий туризм – один із напрямків сучасного туризму, що 

найбільш швидко розвивається останнім часом. Це один із 

найперспективніших напрямів сучасного туризму. Він є найбільш 

прибутковим і має величезне значення для приймаючої країни з 

економічної точки зору. Однак в Україні існує ціла низка проблем, які 

заважають швидкому розвитку туризму взагалі та діловому туризму 

зокрема. Відсутні стандарти і технічних регламентів, гармонізованих з 

європейськими, щодо туристичних об’єктів та об’єктів туристичної 

інфраструктури. Інфраструктурне й інформаційне облаштування цих 

об’єктів не відповідає сучасним вимогам. Матеріально-технічна база 

сфери туризму і курортів, зокрема, санаторно-курортних закладів, 

відверто застаріла. В Україні спостерігається дефіцит кваліфікованих 

кадрів туристичної галузі з відповідним світовим досвідом. 

Виходячи з тенденцій міжнародного ділового туризму, 

актуальності та перспективності даної галузі, в Україні 2005 р. була 

створена Міжнародна асоціація ділового туризму й торгівлі, а у 

лютому 2007 р. – Асоціація ділового туризму України, які покликані 

об’єднати фірми й організації, що працюють у даній сфері. 

Пріоритетними завданнями цих асоціацій є: привернення уваги 

українського та іноземного туриста до можливостей ділового туризму 

в Україні; розвиток міжнародної концепції ділового туризму в Україні; 

розвиток потужної сучасної ділової інфраструктури в Україні; надання 

консалтингової, маркетингової і юридичної допомоги; створення 

мережі регіональних центрів ділового туризму; сприяння залученню 

інвестицій для розвитку інфраструктури; встановлення ділових 

контактів зі спорідненими закордонними організаціями; розробка 

нових програм і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення 

середовища для ведення бізнесу в Україні тощо. 

Отже, ринок ділового туризму в Україні перебуває на етапі 

становлення, його розвиток залежить від взаємодії державних 

структур, неурядових організацій і приватних компаній у системі 

регулювання ринку ділового туризму. 

 



 193 

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ  

ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Добровінська Ю.О., гр. ЕП-36 

Науковий керівник – ст. викл. Орлова К.Є. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Прибуток − це один із важливих показників, що характеризує 

результати діяльності підприємства. В умовах ринкової економіки 

прибуток відіграє важливу роль. Прагнення до його формування 

орієнтує підприємства на збільшення обсягів виробництва продукції, 

потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво та 

управління. За умов розвиненої конкуренції зазначене надає 

можливість досягти не тільки мету підприємництва, але й задовільнити 

суспільні потреби. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де 

можна досягти найбільшого приросту вартості, створює стимул для 

інвестування у визначену сферу. 

За умов ринкових відносин підприємство повинне прагнути 

якщо не до отримання максимального прибутку, то, принаймні, до 

того об’єму прибутку, який дозволяв би йому не тільки міцно 

утримувати свої позиції на ринку, але і забезпечувати динамічний 

розвиток виробництва в умовах конкуренції. Зрештою, це передбачає 

дослідження джерел формування прибутку і знаходження напрямів 

кращого його використання. 

Як свідчить світова практика, є три основні джерела отримання 

прибутку:  

1. Джерело, що утворюється за рахунок монопольного 

положення підприємства з випуску тієї чи іншої продукції або 

унікальності продукту. Підтримка цього джерела на відносно 

високому рівні припускає постійне оновлення продукту.  

2. Джерело, пов’язане безпосередньо з виробничою і 

підприємницькою діяльністю. Ефективність його використання 

залежить від знання кон’юнктури ринку та вміння адаптувати розвиток 

виробництва під цю змінну кон’юнктуру. Тут все зводиться до 

проведення відповідної маркетингової діяльності.  

3. Джерело, що виникає з інноваційної діяльності підприємства. 

Його використання припускає постійне оновлення продукції, яка 

випускається, та забезпечення її конкурентоспроможності.  

Отже, дослідження джерел формування прибутку виступає 

запорукою успішного управління діяльністю підприємства в цілому, 

стійкості та конкурентоспроможності його діяльності. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЯК ПІДҐРУНТЯ 

РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Егоров Д.О., гр. МВ-21м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Забродська Г.І. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розробка стратегії розвитку підприємства повинна базуватися на 

проведенні функціональної діагностики, що дозволяє більш детально 

та більш точно визначати спрямованість розробки стратегій окремих 

функціональних підрозділів, що в остаточному підсумку дозволить 

більш об'єктивно підійти до формування комплексної стратегії 

розвитку підприємства.  

У цьому зв'язку функціональна діагностика - це ретроспективне 

(на основі минулої діяльності), оперативне (поточний стан) і 

перспективне (прогноз розвитку) комплексне дослідження 

господарської діяльності підприємства на предмет розробки його 

господарської політики (стратегії розвитку). При цьому в якості мети 

функціональної діагностики виділяють виявлення найбільш важливих 

проблем та встановлення пріоритетів ведення господарської діяльності 

та розробку програми короткострокових та довгострокових заходів, які 

дозволять поліпшити ефективність та фінансові показники діяльності 

підприємства. 

До особливостей проведення функціональної діагностики можна 

віднести її послідовність: визначення місії тієї або іншої функції 

підприємства; аналіз результатів; оцінка політики та стратегії, засобів і 

організації тієї або іншої функції; вивчення методів управління та 

контролю, а також поточної діяльності. У зв'язку із цим результатом 

комплексної функціональної діагностики діяльності підприємства є 

розробка заходів щодо розвитку системи управління та фінансового 

оздоровленню компанії, збільшенню рентабельності виробництва, а 

також по підвищенню реальної керованості компанії та її ринкової 

привабливості. Останнє положення дуже важливе, тому що воно 

показує комерційну цінність функціональної діагностики, її прямій 

зв'язок з підвищенням фінансових результатів фірми. Функціональна 

діагностика може проводитися як силами планово-аналітичних служб 

самої компанії, так і із залученням сторонніх консультантів, що, як 

правило, гарантує більший ступінь об'єктивності результатів у силу 

незалежності аналітиків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ЗА СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ 

 

Жидецька О.Г., гр. ЕП-36 

Науковий керівник – ст. викл. Орлова К.Є. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Сучасний етап ринкових перетворень, який переживає Україна, 

вимагає формування нової ідеології організації оплати праці, що є 

одним із основних стимулів підвищення продуктивності праці й 

ефективності управління. Низька заробітна плата, затримка її виплати 

негативним чином позначаються на ставленні працівників до своїх 

прямих обов’язків. Відтак, цілями реформування організації оплати 

праці є створення кожній працездатній людині умов для підтримання 

своєю працею необхідного рівня життя; забезпечення реалізації 

відтворювальної, регулюючої та стимулюючої функції заробітної 

плати. 

Питання організації заробітної плати і формування її рівня 

становлять основу соціально-трудових відносин у суспільстві, адже 

включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. 

Вирішення питань рівня мінімальної і середньої заробітної 

плати необхідно орієнтувати на мінімальний споживчий бюджет, 

обчислений диференційовано стосовно категорії працівника, видів 

виробництва. Для цього необхідно визначити найбільш ефективні 

системи оплати праці для окремих категорій працівників із 

урахуванням ефекту її застосування на прибуткових підприємствах:  

– для робітників основного виробництва доцільною є відрядно-

преміальна оплата праці; недоцільними − погодинна проста, відрядна 

колективна, погодинно-преміальна; 

 – для робітників допоміжного виробництва пріоритетним є 

використання погодинно-преміальної системи оплати праці; менш 

доцільною погодинна проста; недоцільні − акордна, відрядна (всі 

системи); 

 – для службовців ефективними системами оплати праці 

виступають погодинна преміальна, погодинна проста; недоцільним є 

використання відрядної оплати праці (всі форми); 

 – для професіоналів, фахівців та керівників доцільним є 

застосування  погодинно-преміальної оплати праці. 

Отже, раціональна організації оплати праці в розрізі 

обґрунтування її форм і систем виступає запорукою підвищення 

ефективності використання персоналу підприємства, відтак – 

діяльності підприємства в цілому. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ  

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ 

 

Іващенко К.О., гр. ЗЕП-15М 

Науковий керівник – ст. викл. Марченко К.С. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

На тлі останніх економічних перетворень відбулось значне 

відставання аграрного сектору від решти галузей народного 

господарства за усією сукупністю параметрів (економічних, 

організаційних, технічних тощо). Сільськогосподарське підприємство 

сьогодні  втратило постійні канали збуту продукції та чи не єдину 

можливість придбання матеріально-технічних ресурсів. До того ж має 

місце ситуація, коли таке підприємство втратило і підтримку із 

державного бюджету, що також не забезпечує підвищення виробничої 

активності аграріїв. Тому суб’єкт господарювання формує та реалізує 

власну інноваційно-інвестиційну політику в умовах загальної кризи 

економіки за відсутності політичних та економічних гарантій для 

іноземних інвестицій. При цьому варто враховувати також 

недосконалу та нестабільну податкову систему. Практично кожне 

діюче сільськогосподарське підприємство Житомирщини 

використовує максимально прості технології з мінімальним 

забезпеченням основними фінансовими та виробничими ресурсам, що 

не дозволяє забезпечити сталий розвиток господарюючої системи. 

Проблема інноваційно-інвестиційного розвитку АПК 

неодноразово розглядалася регіональними органами державного 

управління. Так, згідно даних Інвестиційного паспорту Житомирської 

області, пріоритетними галузями для інвестування в регіон є: 

агропромислове виробництво, відновлення роботи льонозаводів і 

вирощування льону, будівництво об’єктів туристичної 

інфраструктури, виробництво обладнання для отримання 

альтернативної енергії, виготовлення електротехнічної продукції, 

створення ІТ бізнес-інкубатора, створення індустріального парку та 

будівництво об’єктів логістики.  

Проте, той факт, що у рейтингу інвестиційної привабливості 

Житомирська область займає лише 18 місце з 27 регіонів, дозволяє 

говорити про те, що вирішення цих та інших проблем в аграрному 

секторі економіки потребує термінового розгляду та підтримки на 

державному рівні разом із залученням фінансових, матеріальних та 

нематеріальних ресурсів. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ УКРАЇНИ 

 

Карпова Ю.А., гр. МО-21м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткачова С.С. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Світовий досвід свідчить, що необхідним інструментом гарантії 

відповідності якості послуг вимогам нормативно-технічної 

документації є сертифікація. Розвиток сертифікації в економічному 

просторі різних держав має на меті забезпечення взаємного визнання 

результатів сертифікації продукції або послуг, що ґрунтується на 

гармонізації законодавчої бази, використанні єдиних стандартів і 

взаємно визнаних механізмів встановлення відповідності. Основна 

цільова установка систем якісного обслуговування спрямована на 

відповідність стандартам ICO 9000, які на міждержавному рівні 

визначають вимоги стосовно якості. Норми міжнародної 

стандартизації, відображені в ICO 9000, зумовили початок сертифікації 

систем якісного обслуговування як самостійний напрям управління 

якістю обслуговування, визначили єдиний міждержавний підхід до 

договірних умов за оцінкою систем якості й одночасно регламентували 

відносини між готелем і гостями. Норми вказаного стандарту 

забезпечують гостю право активніше впливати на якість готельних 

послуг, містять законодавчу базу, що передбачає активну роль гостя в 

процесі обслуговування, зумовлюють необхідність обґрунтування 

управлінських рішень, систем планування. Особливе значення 

надається якості обслуговування, безпосередньо пов’язаній з 

виробництвом готельних послуг – контролю якісного обслуговування  

технологічних процесів, своєчасному виявленню порушень якості 

послуг. Згідно з Наказом державного комітету стандартизації, 

метрології та сертифікації України, послуги готельних підприємств і 

підприємств ресторанного господарства підлягають обов’язковій 

сертифікації. В Україні обов'язкову сертифікацію готельних послуг 

мають право здійснювати підприємства державної форми власності, 

уповноважені як органи сертифікації готельних послуг у системі 

УкрСЕПРО. Готельні підприємства, окрім обов'язкової сертифікації, 

можуть проходити добровільну сертифікацію, однак лише щодо 

системи якості послуг. Незалежно від зусиль готельного підприємства, 

для підтримування високої якості послуг провідна ідея управління 

якістю пов'язується з орієнтуванням на гостя, на повне забезпечення 

його вимог. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ВИСТАВКОВОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Касьян І.А., гр. МВ-23, Тараканова А.О., гр. МВ-23 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Ткачова С.С. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Активне формування сучасного світового виставкового ринку 

свідчить про значущість та перспективність виставкової діяльності 

підприємств. За даними Всесвітньої асоціації виставкової індустрії, у 

світі щорічно проводиться 30 тис. виставок, в яких приймають участь 

3,2 млн. експонентів та 350 млн. відвідувачів. 

Геополітичне положення України сприяє активному розвитку 

національного виставкового ринку. На державному, регіональних 

рівнях та на рівні підприємств необхідно враховувати  важливі функції 

виставок: політичну, інформаційну, інноваційну, комерційну та ін. 

Однією з важливих виставок, що проводяться в Україні є туристична 

виставка. Участь у ХХІІ Міжнародній туристичній виставці UITT 2016 

««Україна – подорожі та туризм»  дозволила зробити декілька 

висновків. 1) У роботі виставки прийняли участь професіонали 

туристичного ринку як національного, так і міжнародного рівнів, 

представники  державних структур, сфер медіа, готельєрів та 

перевізників. В цілому на виставці працювало 192 компанії з 24 країн 

світу за 44 розділами. Це дозволило отримати уяву про склад кращих 

учасників туристичного ринку, про тенденції та перспективи його 

розвитку, про нові продукти тощо. 2) Виставка надала можливість 

порівняти рівень підготовки міжнародних та українських учасників. 

Враховуючи низку зауважень до вітчизняних учасників, вважаємо за 

потрібне рекомендувати їх менеджменту: більш уважно ставитись до 

рівня професіоналізму персоналу, який представляє компанію на 

виставці; підвищити якість рекламної продукції; розробляти більш 

насичені програми роботи компанії на весь час виставки; участь у 

виставці вважати проектом, від успішності якого залежить як 

тактичний, так і стратегічний розвиток компанії. 3) Для майбутніх 

менеджерів сфери туризму участь у професійних виставках дає 

можливість спілкування з топ-менеджерами компаній,  відвідування 

майстер-класів, освітніх програм та наукових конференцій, розуміння 

того, які професійні компетенції необхідно формувати, встановлення 

зв’язків з компаніями – базами майбутніх практик або стажувань, 

працевлаштування. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кацанюк Я.О., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мілаш І.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Під бенчмаркінгом розуміють безперервний, систематичний 

пошук, дослідження кращої практики конкурентів і підприємств-

лідерів з суміжних галузей з метою отримання інформації, необхідної 

для вдосконалення власної діяльності. На перший погляд бенчмаркінг 

може здатися схожим на конкурентний аналіз, хоча між ними є 

відмінності (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Порівняння бенчмаркінгу та конкурентного аналізу 

Параметри 
Конкурентний 

аналіз 
Бенчмаркінг  

Загальна мета 
Аналіз стратегії  

конкурентів 

Аналіз переваг конкурентів і 

підприємств інших галузей 

Предмет вивчення 
Стратегія 

конкурентів 
Методи ведення бізнесу 

Основні 

обмеження 
Обмежений галуззю Не обмежений 

Значення для 

прийняття рішень 
Суттєве Дуже велике 

Основні джерела 

інформації 

Галузеві експерти,  

аналітики, 

конкуренти 

Лідируючі підприємства в 

галузі, поза галуззю, конку-

ренти, внутрішні підрозділи  

 

Бенчмаркінг призначений для оцінки і порівняння власних 

можливостей з можливостями найпотужніших конкурентів галузі та 

підприємств інших галузей; визначення факторів успіху фірм, які 

досягли найкращих показників; використання цих даних як основи при 

визначенні стратегії й цілей підприємства, методів їх досягнення. Його 

використання дозволяє підприємству сформувати власну команду 

внутрішніх консультантів, отримати досвід проведення організаційних 

змін і створити базу для удосконалення організації й управління, 

розраховуючи на власні сили.  

При визначенні лідерів можуть враховуватися різні фактори і 

показники. При проведенні бенчмаркінгу досліджується краща 

практика не лише прямих конкурентів, а й представників з інших сфер. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР  

УСПІШНОЇРЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Каширський В.А., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Филипенко О.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток економіки України потребує нових методологічних 

підходів до розв’язання проблем ефективного використання трудових 

ресурсів шляхом застосування дієвих мотивів і стимулів. В процесі 

стратегічного планування на підприємствах повинні бути враховані 

такі елементи, що сприяють мотивації персоналу:  

- для персоналу встановлюються не тільки оперативні, але й 

стратегічні цілі. Оплата праці проводиться за результатами, які 

фіксуються не тільки для поточної операційної діяльності, але й щодо 

виконання стратегічних планів. Зростання оплати праці персоналу 

здійснюється тільки у випадку досягнення задовільних результатів 

роботи підприємства (елемент profit sharing);  

- оплата праці кожного працівника повинна формуватися 

індивідуально. При стратегічному підході до організації системи 

оплати праці управління трудовою діяльністю персоналу являє собою 

циклічний річний процес, в якому менеджер працює індивідуально з 

кожним підлеглим над встановленням цілей і сподівань, здійснює 

інструктування і навчання, аналізує результати і вирішує питання про 

розмір винагороди (елемент performance management platform);  

- при стимулювання персоналу підприємства необхідно 

враховувати складність і ризикованість проекту з урахуванням певних 

критеріїв, які встановлюються до початку програми.  

Стратегічне планування системи оплати праці із застосуванням 

елементів зарубіжних методик в більш короткі терміни дозволить 

підприємствам досягти конкретних поставлених цілей, ефективно 

мотивувати персонал, розвиваючи його творчий потенціал, зберегти 

висококваліфіковані кадри, здатні збільшити ефективність бізнесу.  

Управління трудовою діяльністю є важливим елементом 

загальної стратегії компанії. Вона покликана впорядкувати процедуру 

виконання бізнес-цілей кожним працівником фірми, об'єднати в єдине 

ціле питання стратегічного управління та оперативної роботи на рівні 

конкретного виконавця. Ці цілі випливають із стратегічного плану 

компанії. Іншими словами ця система спрямована на встановлення 

зв'язку між стратегіями, індивідуальними цілями та критеріями 

ефективності праці на всіх рівнях ієрархії компанії. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ  

ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Климчук С.-О.В., гр. АМм15(1,0в)-01 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мороз С.Г. 

Національний фармацевтичний університет 

 

Останніми роками активно розробляється критерії вимірювання 

якості надання медичних послуг, які спрямовані на забезпечення 

кращого здоров’я  для людей в усьому світі. 

Індикатори якості медичної допомоги (або клінічні індикатори) – 

це невід’ємна частина системи загального професійного менеджменту в 

системі охорони здоров’я практично у всіх країнах Європейського 

Союзу, а також в інших розвинених країнах, таких як Австралія та 

США. Вони призначені, перш за все, для керування процесом 

підвищення якості наданих медичних послуг шляхом порівняння та 

встановлення стандартів, а також для оптимізації процесу підвищення 

якості медичних послуг на місцевому рівні. 

Управління якістю медичних послуг має  ґрунтуватися на 

побудові критеріїв, які включають наступні елементи: 

1) систему підтримки процесу впровадження; 

2) мінімізацію витрат, забезпечення якісних послуг для всіх 

користувачів; 

3) дотримання зобов’язань від органів охорони здоров’я; 

4) підготовку, тренінги і безперервне навчання медичного  

персоналу; 

5) стандартизацію, зворотній зв’язок, поводження з відходами, 

моніторинг і контроль. 

Важливо, щоб індикатори використовувалися для оцінки якості 

медичної допомоги на всіх рівнях системи охорони здоров'я. На 

регіональному рівні може збиратися й аналізуватися тільки невеликий 

перелік найбільш важливих індикаторів. У той же час у кожному 

закладі охорони здоров’я існують власні проблеми: в одному випадку 

слабким місцем є своєчасність надання допомоги, в іншому 

результативність або економічна ефективність.  

Відповідно, для кожної служби на кожній території й кожного 

типу лікувальної установи повинні, поряд із визначеним переліком, 

існувати свої індикатори, що дозволяють оцінювати досягнення 

актуальних для них завдань. На національному рівні індикатори якості 

повинні оцінювати стан медичної допомоги при найбільш значимих 

захворюваннях і формуватися на підставі регіональних індикаторів, а 

ті, у свою чергу – на базі індикаторів діяльності лікувальних установ.  
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УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ  

БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ковінько О.С., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Филипенко О.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сучасні тенденції розвитку господарського середовища 

зумовили суттєву зміну поглядів науковців і практиків на процес 

розробки та реалізації стратегії підприємства. Узагальнення та глибоке 

осмислення досліджених підходів дозволяє зробити висновок про 

формування концепції бізнес-моделювання в сучасній парадигмі 

управління підприємством, до основних характеристик якої віднесено: 

- дослідження процесу управління бізнес-стратегією; 

- пошук джерел конкурентних переваг шляхом визначення 

ключових компетенцій; 

- усвідомлення необхідності динамічного підходу до розробки 

стратегії в умовах непередбачуваності конкурентного середовища; 

- втрата актуальності ідеї базової ресурсної складової стратегії;  

- комплексне використання аналітичних методів та інструментів 

стратегічного аналізу. 

Отже сьогодні відбувається перехід до нової наукової моделі 

управління, ознаками якої є інтеграційні процеси в підприємствах, їх 

об’єднання за допомогою глобальних інформаційних систем у 

стратегічні альянси та інші організаційно-економічні утворення. В 

цьому контексті бізнес-модель підприємства є найбільш реальною 

формою реалізації нового типу управління.  

Бізнес-модель підприємства дозволяє описати логіку побудови 

та розвитку бізнесу в сучасних умовах динамічного господарського 

середовища. Використання бізнес-моделювання передбачає здійснення 

економічного, аналітичного, графічного та програмного обґрунтування 

вибору найбільш ефективного варіанта розвитку компанії. Саме в 

цьому аспекті поняття бізнес-моделі є набагато ширше, ніж поняття 

ділової моделі чи бізнес-стратегії підприємства.  

В умовах динамічного та непередбачуваного середовища 

господарювання розуміння власної бізнес-моделі сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності компанії за рахунок виявлення та розвитку 

ключових компетенцій, більш ефективній організації внутрішніх 

бізнес-процесів; забезпеченню гнучкості та ефективності системи 

взаємодії підприємства з навколишнім середовищем; концентрації 

інвестицій; зниженню витрат фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів; зростанню рівня інтелектуалізації бізнесу. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ  

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Коржов Є.В., гр. МОА-11 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Махмудов Х.З. 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Стратегічне управління спрямоване на створення конкурентних 

переваг підприємств і утвердження ефективної стратегічної позиції, 

що забезпечить їх життєздатність в змінних ринкових умовах; являє 

собою одну із підсистем менеджменту, що виконує завдання 

стратегічного аналізу, розробки, реалізації і контролю реалізації 

стратегії підприємства. 

На нашу думку, стратегічне управління доцільно розглядати, як 

діяльність, пов’язану із формуванням довгострокових цілей, 

спрямованих на перспективні зміни позиції підприємства на ринку, з 

врахуванням власного внутрішнього потенціалу підприємства  та 

факторів зовнішнього середовища. 

У більшості аграрних підприємств не має розробленої 

ефективної системи стратегічного управління. Рівень стратегічного 

управління в аграрних підприємствах Полтавської області знаходиться 

на низькому рівні. В сучасних умовах його можна назвати 

задовільним, оскільки він забезпечує виживання 

сільськогосподарських підприємств, проте для подальшого розвитку 

аграрного сектору та їх розширеного відтворення керівництву 

підприємств необхідно головну увагу звернути на стратегічне 

управління. 

Виділяється три основних стратегії розвитку аграрних 

підприємств:  

1) стратегія зростання (розвитку);  

2) стратегія стабілізації (сталості);  

3) стратегія виживання, яка найбільш поширена серед дрібних 

аграрних підприємств регіону. 

Формування стратегії діяльності підприємств пропонується 

проводити у трьох напрямах: розвиток і удосконалення виробничого 

процесу, в тому числі з використанням сучасних методів розробки 

маркетингових конкурентних стратегій; удосконалення системи 

стратегічного управління якістю виробництва аграрної продукції; 

удосконалення організаційно-технологічних аспектів виробництва з 

урахуванням сучасних підходів щодо зменшення матеріальних витрат, 

енергетичних в процесі виробництва сільськогосподарської продукції, 

використання інноваційних технологій із застосуванням нових сортів 

рослин та порід тварин.  
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ПОНЯТТЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Костогриз А.В., гр. ОА-13-1 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Онищенко О.В. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Сьогоднішні позиції української економіки досить слабкі, тож 

вони потребують багатьох змін у сфері управління виробництвом, 

визначають необхідність розробки системи обліку витрат, яка б 

відповідала вимогам ринку та враховувала б організаційно 

технологічні особливості виробництва. Нині облікова інформація не в 

повній мірі відповідає сучасним вимогам управління. 

Облік витрат має визначальне місце в економіці підприємства, 

оскільки на ньому базуються економічні принципи  виробництва 

продукції.  

Головним призначенням обліку виробничих витрат  вважають 

контроль за виробничою діяльністю та управлінням витратами, які 

необхідні для її реалізації. До  основних завдань обліку витрат на 

виробництво слід віднести: 

1) спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат 

відповідно до їх нормативів і планових розмірів з метою виявлення 

відхилень та запобігання їх у майбутньому; 

2) достовірний облік виходу продукції за її видами з 

урахуванням якості; 

3) обчислення собівартості виготовленої продукції для процесу 

її ціноутворення і розрахунку фінансових результатів; 

4) систематизація інформації управлінського обліку виробничої 

діяльності для здійснення маржинального аналізу та прийняття рішень, 

які мають довгостроковий характер (окупність виробничих програм, 

рентабельність продукції, ефективність капітальних вкладень тощо). 

Отже, урахування витрат виробництво в управлінському  обліку 

забезпечує внутрішніх користувачів інформацією, яка потрібна на 

контролю над виробничої банківською діяльністю та прийняття 

управлінські рішення по її результатам. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кривонос А.А., гр. 51-ФК 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Головко О.Г. 

ДВНЗ «Університет банківської справи» Харківський інститут 

 

У сучасних умовах система внутрішньофірмового планування, 

що діє на більшості вітчизняних промислових підприємствах, не 

володіє можливостями гнучкої адаптації до динамічних змін оточення 

бізнесу, необхідною достовірністю і достатньою оперативністю для 

ефективної координації всіх ресурсів підприємства при вирішенні 

поточних і перспективних задач.  

Одним з таких ефективних інструментів є бюджетування, що 

дозволяє здійснювати моніторинг процесу досягнення мети і 

підвищувати обґрунтованість схвалюваних управлінських рішень на 

основі координації і цільової орієнтації ресурсів підприємства. 

Бюджетування являє собою особливий інструмент фінансового 

управління, сутність якого можна уявити як інтегровану систему 

складання бюджетів, поточного контролю за виконанням прийнятих 

бюджетів, обліку відхилень. При цьому бюджет підприємства є 

засобом балансування доходів і витрат, надходжень та витрат 

грошових коштів. В основу концепції бюджетування покладено 

забезпечення успішного функціонування підприємства шляхом 

погодження стратегічних планів з поточними та оперативними, 

створення системи якісного інформаційного забезпечення менеджерів 

різних рівнів управління в оптимальні терміни та системи контролю за 

виконанням бюджетів. 

Отже, удосконалена система бюджетування на підприємстві 

дозволить: поліпшити фінансові результати на основі управління 

прибутком і витратами, раціонально розподіляти і використовувати 

ресурси;  оптимізувати витрати по підприємству і впровадити 

оперативний контроль за постійними і змінними витратами; 

  поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного 

управління грошовими потоками;   підвищити якість та оперативність 

прийняття управлінських рішень;   узгоджувати, координувати дії 

окремих підрозділів і відділів підприємств, а також напрямків 

діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань. 
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В сучасних умовах забезпечення економічної безпеки 

підприємства стає одним з найголовніших завдань стратегічного 

управління. Досягти економічної безпеки можна лише завдяки 

завчасному виробленню комплексу контрзаходів, які повинні бути 

розроблені для негативних ситуацій. Ці контрзаходи передбачають: 

відносно стратегічних зон господарювання та зон стратегічних 

ресурсів – управління наборами цих об'єктів; відносно стратегічного 

потенціалу підприємства – оптимізацію розподілу ресурсів між 

елементами й організацію захисту цих ресурсів від несанкціонованого 

доступу; відносно груп стратегічного впливу – взаємодію з владними 

та лояльними до підприємства структурами та протидію агресивному 

впливу конкуруючих і кримінальних структур. 

Для розробки комплексу контрзаходів необхідно визначити 

індикатори, значення яких кількісно характеризують критичні, кризові 

або катастрофічні ситуації. Спостереження за станом і динамікою цих 

індикаторів, наближенням їх до порогових значень стає 

найважливішим напрямом стратегії забезпечення економічної безпеки. 

Найважливішим елементом системи запобігання та протидії 

потенційним загрозам економічної безпеки повинна стати підсистема 

сканування зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 

Сканування необхідно здійснювати на основі методичного 

інструментарію, який повинен включати: перелік загальних і 

специфічних для кожного підприємства параметрів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що підлягають спостереженню; принципи 

кількісної й якісної оцінок сигналів про стан і динаміку параметрів 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; періодичність 

спостереження встановлених параметрів стану зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства, принципи розмежування 

істинних сигналів і «фонових шумів»; методи аналізу можливих 

наслідків виявлених в процесі спостереження явищ. 

Результати сканування зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства стають підґрунтям для розробки системи 

контрзаходів щодо запобігання або ослабленню загроз економічної 

безпеки підприємства. 
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Одним з чинників розвитку національної економіки є 

становлення корпоративного сектору. Для підприємств 

корпоративного типу характерним є функціонування на засадах 

об’єднання капіталів власників, розмежування функцій управління й 

володіння ресурсами і результатами діяльності компанії, визначення 

прав та обов’язків усіх суб’єктів корпоративних відносин. 

Корпоративний сектор економіки України представлений 

акціонерними товариствами, товариствами з обмеженою 

відповідальністю, в яких розмежовано функції володіння та 

управління, а також об’єднаннями юридичних осіб.  

Розвиток корпоративного сектора неможливий без реалізації 

ефективної системи корпоративного управління. Попри наявність 

концепції та прийнятих принципів корпоративного управління його 

розвиток на підприємствах складний, а результати неоднозначні.  

Згідно звіту НКЦПФР (за 2014 р.) кількість підприємств, які розкрили 

інформацію щодо стану корпоративного управління коливається за 

періодами часу. Зростання відмічене у період 2009-2010 рр., зниження 

– у 2005-2008 рр., а також з 2011 р. і дотепер.  За даними 2013 р. їх 

кількість становила 5275 суб’єктів. Діагностовано збільшення 

кількості підприємств, які мають власний кодекс корпоративного 

управління. За даними 2013 р. їх частка у загальній кількості 

акціонерних товариств, які розкрили інформацію щодо стану 

корпоративного управління, становила 12,8%, що є максимальним 

значенням даного показника впродовж усього досліджуваного періоду. 

Серед найбільш непрозорих питань в діяльності акціонерних 

товариств є інформація щодо розміру винагороди посадових осіб 

акціонерних товариств та дані про акціонерів, які володіють 10 та 

більше відсотками статутного капіталу. Структура власників для 

вітчизняного корпоративного сектору також є проблемою, що 

зумовлює виникнення конфліктів за ланцюгом «крупний-дрібний 

акціонер». За даними НКЦПФР представництво акціонерів, що 

володіють менше 10,0% у складі спостережної ради, хоча і 

залишається значною (43,5% від загальної кількості представників 

станом на 2013 р.), проте знижується у динаміці.  
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Належний рівень економічної безпеки підприємства значною 

мірою залежить від інтелекту та професіоналізму його персоналу. 
Негативний вплив на інтелектуальну складову економічної безпеки 

підприємства здійснюють: відтік провідних висококваліфікованих 

працівників; зниження питомої ваги інженерно-технічних працівників 

і науковців; зниження раціоналізаторської і винахідницької активності; 

зниження освітнього рівня працівників і, особливо, апарату 

управління. 

Оцінку інтелектуальної складової економічної безпеки 

пропонується виконувати за наступними етапами. 

І етап. Розраховуються значення наступних показників: 

- коефіцієнт текучості працівників високої кваліфікації 

(розраховується як відношення кількості працівників, що звільнилися, 

до загальної кількості працівників даної кваліфікації); 

- питома вага інженерно-технічних працівників і науковців 

(розраховується як відношення їх кількості до всієї кількості 

працюючих);  

- показник активності винахідництва (раціоналізаторства) 

(визначається як відношення кількості винаходів (рацпропозицій) до 

кількості працюючих або інженерно-технічних працівників); 

- показник освітнього рівня працівників (визначається як 

відношення кількості осіб, що мають вищу освіту відповідно до 

профілю діяльності підприємства до загальної кількості працюючих. 

ІІ етап. Розраховані показники порівнюються з показниками 

інших підприємств та аналізуються в динаміці. 

ІІІ етап. Розраховані показники зводяться в інтегральні, 

використовуючи метод відстаней. 

ІV етап. Розраховуються середні значення інтегрального 

показника для галузі (ринку) або для конкретного підприємства за ряд 

років. 

V етап. Проводиться порівняння фактичного інтегрального 

показника підприємства з розрахованими середніми значеннями. За 

ступенем відхилення фактичних значень від середнього роблять 

висновки про рівень інтелектуальної складової економічної безпеки. 
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Сучасний розвиток ринкових відносин в Україні відбувається в 

умовах нестабільності зовнішнього середовища. Найважливішими 

проблемами розвитку будь-якого підприємства є: завоювання стійких 

позицій на ринку, збільшення частки ринку, вдосконалення діяльності 

підприємства. Вирішення цих проблем можливо тільки при наявності 

об’єктивної ринкової інформації, що й обумовлює актуальність 

обраної теми.  

Сьогодні виробництво кондитерської продукції є однією з 

найрозвинутіших галузей харчової промисловості України. Загальний 

обсяг виробництва складає приблизно 3% ВВП країни. Однією з 

важливих особливостей господарської діяльності підприємств 

кондитерської галузі є те, що вона здійснюється в умовах посилення 

конкуренції. Стабільність української кондитерської галузі сьогодні 

забезпечують дев’ять підприємств, що виробляють понад дві третини 

всієї продукції та забезпечують стабільність української кондитерської 

галузі. В цілому, ринок кондитерських виробів сьогодні досить  

розвинений і структурований. Виробники стимулюють зростання 

споживання якісних і складних у виготовленні кондитерських  виробів. 

У структурі реалізації цієї продукції частка великих торговельних 

мереж становить 35-40% у грошовому вираженні. Крім того, ринок 

кондитерських виробів України є висококонцентрованим. Понад 65%  

його поділено між п’ятьма компаніями: Корпорація «Рошен», ПАТ  

«ВО «КОНТІ», ПАТ «АВК», Корпорація «Бісквіт-Шоколад» та ПАТ 

«Житомирські ласощі».  

Слід зазначити, що українська кондитерська галузь є досить 

залежною від експорту. Компанії-виробники активно експортують 

продукцію (приблизно 40% продукції) до 44 країн світу. Основну 

частку в структурі експорту країни (94%) займають країни СНД. З  

метою диверсифікації ризиків, що виникають при внесенні змін до 

законодавства країн, в які експортується продукція, деякі українські 

компанії відкривають власні виробництва за кордоном.  

Таким чином, зважаючи на запровадження торговельних 

обмежень, українська кондитерська галузь працює в умовах пошуку 

нових ринків. У разі вступу до ЄС для вітчизняних кондитерів 

відкриється найбільш місткий ринок, що стимулюватиме вітчизняну 

галузь до нарощування обсягу виробництва.  
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Інтелектуальна економіка - це галузь, що вивчає теорію і 

практику функціонування ринкових структур та механізми взаємодії 

суб'єктів економічної діяльності, пов'язаних з інтелектуальним 

капіталом. Вона вивчає питання організації підприємницької 

діяльності,  охоплюють організаційні форми та правові основи бізнесу, 

методи ціноутворення та оцінки вартості інтелектуального продукту, 

засоби мобілізації з інтелектуального капіталу, систему сучасного 

бухгалтерського обліку, фінансових відносин та процедуру укладення 

угод. 

Інтелектуальна економіка – це змішана економіка, в якій 

інтелектуальний продукт створюється під впливом власних ринкових 

зусиль, що спрямовують підприємницьку активність на зростання 

інтелектуального капіталу, а держава регулює процес, встановлюючи 

правову структуру бізнесу і контролюючи дотримання правових норм. 

В основу інтелектуального капіталу входить інтелектуальна 

власність – результат інтелектуальної творчої діяльності, власного 

творчого пошуку, який має бути певним чином об'єктивований, 

втілений у певну об'єктивну форму та здатним до відтворення. З цієї 

позиції інтелектуальна власність визначає, кому належить результат 

інтелектуальної творчої діяльності, що втілений у певну об'єктивну 

форму (патент, свідоцтво, ноу-хау, товарний знак, тощо). 

Використання інтелектуальної власності в господарській 

діяльності з економіко-фінансових позицій – це її комерціалізація, що 

виникає на умовах договірних відносин. Саме комерціалізація 

інтелектуальної власності в умовах ринкових відносин вимагає 

розглядати її як товар і як капітал. 

Як товар інтелектуальна власність розглядається як 

нематеріальний актив, що використовується в будь-яких операціях. 

Як капітал інтелектуальна власність розглядається в контексті витрат 

на освіту або придбання підприємцем нематеріальних активів. 

З розвитком ринкових відносин розширюється перелік 

результатів інтелектуальної власності і формується новий, суто 

економіко-фінансовий підхід інтелектуального продукту.  

Активізація інтелектуалізації діяльності підприємств є важливим 

чинником економічного розвитку. 
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Житомирський державний технологічний університет 

 

Фінансова стійкість підприємства та її діагностика це досить 

складна категорія як в понятійному, так і методичному аспектах. 

Зокрема, точаться дискусії науковців щодо сутності фінансової 

стійкості, її місця в системі фінансового аналізу підприємства. 

На сьогодні не визначено чітких меж між такими категоріями як 

фінансовий стан підприємства та фінансова стійкість підприємства. 

Зокрема А. Шеремет, М. Баканов, Є. Негашев визначають фінансовий 

стан підприємства за такими параметрами, як: 

- раціональність структури активів та пасивів; 

- джерел їх формування; 

- рівня ліквідності і платоспроможності; 

- ефективність використання майна підприємства і 

рентабельності продукції; 

- ступень фінансової стійкості підприємства. 

Тобто фінансова стійкість ними розглядається як одна з 

складових підсистем фінансового стану підприємства поряд з 

ліквідністю та платоспроможністю. В сучасній теорії та практиці 

фінансового аналізу діяльності підприємства існує ряд методів оцінки 

фінансової стійкості підприємства, найбільш відомими та вживаними з 

яких є: 

 оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою 

абсолютних і відносних показників; 

 застосування методів бальної оцінки для інтегральної оцінки 

фінансової стійкості підприємства; 

 рейтингова оцінка фінансової стійкості підприємства; 

 визначення показників загрози банкрутства на базі 

дискримінантних моделей. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою 

відносних показників є одним з найпоширеніших елементів 

фінансового аналізу у практиці господарювання. Зручність його 

застосування обумовлено, головним чином, наявністю необхідної 

вихідної інформації та інформативністю одержуваних у результаті 

значень коефіцієнтів. Одним з основних недоліків його застосування 

(як показав огляд економічної літератури за оцінкою фінансової 

стійкості) є те, що, і в зарубіжній, і вітчизняній практиці немає більш-

менш чітко регламентованого набору фінансових коефіцієнтів. Кожен 
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з авторитетних авторів визначає склад використовуваних ним 

показників з власного бачення, без належних обґрунтувань. Так, Н.А. 

Русак для аналізу фінансової стійкості рекомендує використовувати 9 

коефіцієнтів, М.Н. Крейніна – 7, В.В. Ковальов – 8.  

Наявність такої великої кількості недостатньо чітко 

впорядкованих показників значно ускладнює аналітичну діяльність. 

Фінансові коефіцієнти, повинні представляти не набір, а систему, 

тобто не суперечити один одному, не повторювати один одного, не 

залишати «білих плям» у оцінці фінансової стійкості підприємства. 

Очевидно, що частину показників фінансової стійкості при їх 

значній кількості можна розглядати як надлишкові. Це обумовлено 

тим, що деякі з них знаходяться у функціональній залежності між 

собою. Крім того порівняльний аналіз вітчизняних підприємств часто 

ускладнений, оскільки для багатьох коефіцієнтів досить складно 

підібрати адекватну базу порівняння, у зв’язку з тим що: 

а) рекомендовані нормативні значення часто не узгоджені, не 

враховують галузеву специфіку і т.д.; 

б) складно отримати середньогалузеві значення; 

в) використання моделей і показників західних компаній, для 

вітчизняних підприємств не завжди коректно у зв'язку з 

непорівнянністю умов в яких функціонують наші підприємства. 

Таким чином, з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. виникає необхідність у формуванні 

системи комплексного підходу до оцінки фінансової стійкості, яка б 

враховувала специфіку діяльності суб’єкта господарювання його 

галузеву приналежність та умови функціонування.  

Подальшим продовженням дослідження повинна стати розробка 

комплексної системи оцінки фінансової стійкості підприємства на 

основі даних підприємства конкретної галузі із застосування сучасних 

статистичних методів. Це дозволить виявити галузеву специфіку у 

визначенні показників фінансової стійкості та удосконалити механізм 

формування фінансової стратегії розвитку підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЛІ МЕНЕДЖЕРА-АНІМАТОРА  

У ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ  

 

Лико І.І., гр. 334 

Науковий керівник – канд. екон. наук, ст. викл. Долга Г.В. 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Розвиток туризму сприяв створенню потужної індустрії 

гостинності – сукупності туристичних комплексів та інших засобів 

розміщення, різних видів транспорту, об'єктів громадського 

харчування, закладів відпочинку та розваг. Для того, щоб туристичний 

комплекс ефективно функціонував і дозвілля для туристів було 

цікавим, керівництво сприяє цьому.  І тому, в туристичних комплексах  

дозвілля займається спеціальна служба, яка називається 

«анімаційною». Саме наявність такої служби, її матеріально-технічне 

оснащення, кадрове забезпечення залежать від статусу та ролі 

туристичного комплексу на ринку анімаційно-туристичних послуг, 

його комерційного успіху та перспектив розвитку. 

Збільшити кількість клієнтів конкретного туристичного центру 

можна не тільки шляхом збільшення кількості готельних номерів, 

чіткої роботи авіаліній, усунення комунальних проблем, а й шляхом 

створення умов для комфортного, різноманітного, цікавого 

відпочинку, забезпечення високоякісного обслуговування дозвілля. 

Різноманітність форм проведення дозвілля є запорукою успішного 

функціонування всього туристичного комплексу. 

Ефективно організувати дозвілля неможливо без талановитих 

фахівців аніматорів. «Класичної» освіти для спеціалістів туристичної 

та індустрії розваг, опанування професійних знань сьогодні 

недостатньо. Неабияку роль відіграють такі риси аніматора, як 

тактовність і делікатність, комунікабельність і доброзичливість, 

уміння «чути» клієнта та оперативно реагувати на його проблеми, 

витривалість і міцне здоров’я. Недаремно у провідних туристичних 

центрах світу пропагується як основний принцип анімаційної служби 

Індивідуальний підхід у роботі з клієнтом. Сьогодні до організаторів 

дозвілля в туристичній галузі висуваються такі вимоги: вища освіта, 

досвід роботи, бажання вдосконалювати свою кваліфікацію, наявність 

відповідних особистісних якостей.  

Анімаційну службу туристичного комплексу очолює менеджер-

аніматор, у підпорядкуванні якого знаходяться методисти-аніматори, 

організатори-аніматори та аніматори-виконавці. 

У своїй роботі менеджеру-аніматору доцільно створювати:  
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 спортивного відділу для організації рекреаційних, 

фізкультурно-оздоровчих заходів, дозвілля на пляжах, спортивних 

майданчиках, у басейнах; 

 міні-клубу для організації дитячого дозвілля; 

 шоу-відділу для проведення розважальних і видовищних 

заходів; 

 культурно-мистецького відділу для організації творчих акцій, 

гуртків декоративно-прикладного мистецтва, художніх проектів; 

 туристично-екскурсійного відділу для організації екскурсій, 

подорожей до історичних пам’яток. 

Також, менеджер-аніматор несе відповідальність за: 

 систематичне та своєчасне вивчення соціально-культурних 

запитів різних груп населення; 

 розробку та реалізацію соціально орієнтованих програм і 

проектів дозвілля; 

  вивчення інноваційних технологій дозвілля та їх 

використання у роботі з клієнтом; 

 прогнозування використання потенціалу дозвілля в 

туристичній галузі; 

 ефективне управління анімаційною службою закладу; 

 упровадження педагогічних методик для забезпечення 

культурної, декоративно-прикладної, естетичної творчості людини, 

розкриття її рекреаційного потенціалу; 

 ініціативність і творчість анімаційної команди; 

 роботу з колективом та з людьми різного вікового, освітнього, 

культурного, соціального, статевого, професійного статусу; 

 реалізацію стратегії розвитку туристичного комплексу, а не 

лише служби дозвілля організації. 

Проаналізувавши вище сказане, можна зробити такий висновок, 

що особливість ролі менеджера-аніматора полягає в тому, щоб 

вдосконалювати якості обслуговування людини у вільний час; 

залучення її до різноманітних дозвіллєвих заходів в туристичних 

комплексах – готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах і 

таборах, туристичних клубах, а також в організації ефективного 

відпочинку, сприяння оптимістичному настрою, відновлення духовних 

та фізичних сил людини.  
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РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО  

БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Ліпецький К.С., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Круглова О.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У переліку сучасних глобальних проблем особливе місце займає 

питання забезпечення населення продуктами харчування. Згідно 

прогнозам  Продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН 

(FАО) чисельність населення світу в 2050 році перевищить                    

9 млрд осіб, що призведе до необхідності нарощування обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції до цього року на 70,0%, 

що зумовлює актуальність дослідження питань функціонування та 

розвитку агропромислового бізнесу в Україні.  

За сучасних умовах українські аграрні підприємства активізують 

діяльність на ринках Європейського Союзу. У переліку компаній, що  

успішно працюють на ринках ЄС такі як Миронівський хлібопродукт, 

Нібулон, Кернел, Астарта. Слід відзначити, що попри кризові явища в 

економіці, агропромислові компанії демонструють високі економічні 

результати діяльності. Лідером у сегменті агропромислового бізнесу в 

Україні останні чотири роки є агрохолдинг «Сварорг Вест Груп» За 

версією «Forbs Україна» EBITDA на 1 га складає у середньому          

700 дол. США. До складу найбільш ефективних агрокомпаній України 

за підсумками 2014 р. включено також «Агроспецсервіс», «Чиста 

криниця», Агрейн та ін. Сучасна українська агропромислова компанія 

– комплексна бізнес-структура, що дотримується стратегії 

диверсифікації та функціонує у різних сегментах виробництва 

сільськогосподарської продукції. Українські агропромислові компанії 

відзначаються високим рівнем інвестиційної привабливості, що 

підтверджується залученням коштів на ринку IPO такими компаніями 

як Миронівський хлібопродукт, Агротон, KSG Agro, Індустріальна 

молочна компанія та ін.  

Відзначаючи успіхи агропромислових компаній, слід відзначити 

також і проблеми, з якими стикаються українські виробники у 

питаннях просування продукції на європейський ринок. Це 

впровадження технічних правил, фіто-санітарних норм і стандартів 

виробництва та зберігання продукції, лібералізація доступу 

української аграрної продукції на ринок ЄС, упорядкування мит та 

квот на експорт сільськогосподарських товарів, формування ринку 

землі та узгодження  земельно-орендних відносин.    
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

Ломаченко С.А., гр. ЕУП-151 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Павлова Л.П. 

Білоруський державний економічний університет  

 

У загальному випадку, бізнес – це організація будь-якого 

підприємства. Розвиток бізнесу в Україні, на жаль, залишається на 

досить низькому рівні в порівнянні не тільки з європейськими 

країнами, але і з найближчими сусідами. Причиною цього є 

несприятливе підприємницьке середовище, яке перешкоджає 

отриманню вигод підприємцями та позбавляє їх стимулів розвитку 

бізнесу. Причому проблеми є як у внутрішньому, так і у зовнішньому 

середовищах. Відсутність стартового капіталу та низький рівень 

іноземних інвестицій – основні проблеми внутрішнього середовища. 

Проте, на сьогоднішній день для розвитку українського бізнесу значно 

важливіше зовнішнє середовище. В першу чергу це законодавча і 

нормативна бази, конкуренція, соціально-політичні умови, стимули, 

особливості економічного розвитку держави. За останні декілька років 

значно змінилися політична обстановка в суспільстві та політика 

держави в області економіки. Проведені реформи в сфері 

оподаткування посилили підтримку малого и середнього бізнесу. 

Змінилися також заходи підтримки бізнесу. Але, на наш погляд, 

потрібно ще провести наступні заходи: 

- подальше скорочення кількості дозволів, вимог і рішень щодо 

ведення бізнесу;  

- посилення боротьби з корупцією, а також підвищення  

ефективності перевірок; 

- підвищення якості та незалежності судової влади; 

- реалізація законодавства про дозвіл доступу громадськості до 

документів, які стосуються ведення бізнесу; 

- боротьба з монополізмом на внутрішньому ринку та 

впровадження ефективної системи контролю по наданню державної 

допомоги проти монополізму і олігополій. 

Так або інакше, більшої мірою від дій влади, вид її підтримки 

малого та середнього бізнесу залежить те, чи вийде бізнес України на 

новий рівень. Необхідно зазначити, що вже намітилися певні 

позитивні моменти, і, при подальшому грамотному управлінні, 

український бізнес змінить своє обличчя, наблизиться до 

європейського вигляду.  
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ  

ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Лукомська А.В., гр. ЕП-38 

Науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Валінкевич Н.В. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

В умовах періодичності прояву економічних криз актуальною є 

проблема прогнозування ймовірності банкрутства. Відомі два основні 

підходи до оцінки ймовірності банкрутства. Перший базується на 

фінансових даних і включає оперування кількісними індикаторами – 

фінансовими коефіцієнтами. Це багатофакторні регресійні моделі, 

враховують зміни в області фінансового управління та економіки на 

ринках капіталів та інших факторів. Другий підхід до прогнозування 

банкрутства виходить з статистики зміни показників збанкрутілих 

компаній і порівняння їх з відповідними даними досліджуваних 

організацій. В обох підходах ключовим є вибір оптимального числа 

значущих фінансових коефіцієнтів, що забезпечують необхідну 

надійність і достовірність оцінки ймовірності прогнозу. В умовах 

сучасних фінансових взаємовідносин ні одне підприємство не 

застраховане від банкрутства та наслідків, які можуть виникати у 

зв’язку з цим. Тому більша частина підприємств розглядають питання 

оцінки ймовірності банкрутства в залежності від ситуації. 

Визначення ймовірності банкрутства має велике значення для 

оцінки стану самого підприємства, тобто можливості своєчасної 

нормалізації фінансової ситуації та прийняття рішень для відновлення 

платоспроможності підприємства.  

Найбільш поширеною методикою оцінки ймовірності 

банкрутства вважають модель Альтмана. Однією з найпростіших є 

двофакторна модель, що заснована на коефіцієнті покриття, який 

характеризує ліквідність і коефіцієнті фінансової залежності, що 

характеризує рівень фінансової стабільності. Вибір конкретних 

методик, які використовуються для аналізу, повинен залежати від 

галузі, до якої відноситься те чи інше підприємство. Якщо вчасно 

прогнозувати кризові явища на підприємстві, то це дасть змогу 

встановити причину і чинники розвитку негативних тенденцій, а також 

розробити систему заходів, які б покращили ситуацію. Тому, 

банкрутство – це неплатоспроможність підприємства, боргова 

нездатність і неможливість продовження виробничої і фінансово-

господарської діяльності через відсутність коштів. Вважаємо, що 

оціночні показники точніше характеризують фінансовий стан 

підприємства та ґрунтовно можуть надати рекомендації для 

проведення санації та реструктуризації підприємства. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Мазур М.О., гр. Т-41 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Карпенко Ю.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

За прогнозами Всесвітньої туристичної організації 

найперспективнішими видами туризму в третьому тисячолітті будуть 

культурно-пізнавальний, тематичний, круїзний, пригодницький та 

екологічний. Екологічний туризм відіграє велику роль у розвитку 

регіонів. По-перше, що саме головне, екотуризм сприяє охороні 

природної території, дуже впливає на екологічне виховання населення, 

виховує патріотизм і гордість за свою країну, сприяє гармонійному 

розвитку особистості. Це і політичне значення – туризм сприяє 

розширенню міжнародних зв’язків, це і вплив на економіку країни, це 

створення робочих місць.  

В Полтавській області налічується 3 регіональні ландшафтні 

парки, 19 заказників загальнодержавного значення, 150 заказників 

місцевого значення, 121 пам’ятка природи місцевого значення, 47 

заповідних урочищ, 14 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

місцевого значення та 4 загальнодержавного значення. Природно-

заповідний фонд Полтавської обл. налічує 360 територій та об’єктів 

загальною площею 120393,9 га, що складає 4,19 % від загальної площі 

області. Однак, наявний потенціал туристичної галузі не набув 

достатнього високого рівня реалізації. Серед основних причин 

гальмування розвитку галузі слід відзначити: недосконалість системи 

державного регулювання туристичної діяльності; високий рівень 

податків; низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної бази 

туризму; невідповідність туристичних закладів міжнародним 

стандартам; недостатнє забезпечення туристичної галузі 

кваліфікованими спеціалістами; вкрай незадовільний стан 

транспортної інфраструктури; низька поінформованість потенційних 

споживачів туристичного продукту. Для забезпечення ефективності 

функціонування туристичної галузі необхідно здійснити низку заходів: 

удосконалити фінансово-економічні механізми стимулювання 

туристичної діяльності; запровадити державно-приватне партнерство в 

сфері підготовки спеціалістів; сприяння розвитку інфраструктури; 

створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної 

спадщини; рекламно-інформаційна підтримка. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Макаренко Р.А., гр. ОА-14-1 

Науковий керівник – ст. викл. Ткаченко І.В. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Для країн з ринковою економікою є важливим сприяння 

розвитку малого бізнесу,що є одним із засобів усунення диспропорцій 

на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і 

скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку 

конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. Саме 

малі підприємства сприяють насиченню ринка товарами та послугами і 

формуванню середнього класу. 

В Україні основною проблемою є те, що в умовах кризи 

діяльність значно гальмується, адже виникають значні перешкоди у 

даних сферах, що призводить до уповільненості та диспропорційності 

їх розвитку. До цих перешкод можна віднести обмеженість 

внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку 

у зв’язку з браком вільних фінансових коштів підприємств та 

зниження реальних доходів населення;· незначну інвестиційну 

активність; низький управлінський рівень; відсутність повної і 

вірогідної інформації про стан та кон’юнктуру ринку, низький рівень 

консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм. 

Ще одною проблемою малого бізнесу є кредитування. Внаслідок 

кризи в банків виникла проблема ліквідності, що спричинила 

зростання відсоткових ставок і ці ставки є занадто високими для малих 

підприємств. Більшість банків надають малим підприємствам лише 

короткострокові кредити, які не можна вважати джерелом розвитку 

для малого бізнесу. 

Отже, до шляхів подолання проблем малого бізнесу відносяться: 

- державна підтримка, адже це би значно спростило процедуру 

створення та ведення бізнесу, надання пільгових кредитів новим 

підприємствам, створити гарну базу для інвестицій. 

- міжнародна допомога, інтеграційна підтримка через субпідряд, 

франчайзинг тощо, 

- кооперування та самоорганізація малого бізнесу,  

- професійна підготовка та ефективне управління 

кваліфікованими кадрами. Підготовка кадрів відіграє важливу роль в 

розвитку та ефективному управлінні малими підприємствами, оскільки 

малому бізнесу притаманні соціальні джерела активізації колективної 

праці, чого не існує на великих фірмах. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ  

НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Марченко К.С., ст. викл. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Відомо, що підприємство є відкритою системою, що має зв’язки 

з зовнішнім середовищем. Кожне господарське рішення приймається в 

умовах дефіциту енергетичних та інших сировинних ресурсів, 

політичного та економічного впливу, постійно зростаючого рівня 

технологій, зростання соціального навантаження на бізнес, 

зростаючого негативного впливу на довкілля. 

Саме тому варто докладніше розглянути різни погляди на 

проблематику виокремлення факторів впливу на прийняття рішень.  

Так, Тронін Ю.Н. пропонує розділити фактори впливу на 

прийняття рішень на дві групи: внутрішні (домінують в стабільних 

умовах розвитку підприємства) та зовнішні (мають вплив в умовах 

нестабільного розвитку). На думку науковця, до внутрішніх факторів 

відноситься: кваліфікація персоналу, методи управління, особливості 

системи управління, взаємодія підсистем тощо. В свою чергу, 

зовнішніми факторами впливу є: законодавство та нормативна база, 

соціально-економічне оточення, політичні процеси.  

Миколайчук З., розподіляючи фактори впливу на прийняття 

рішень теж на зовнішні та внутрішні. Проте, наповнення цих груп 

дещо різниться. До переліку внутрішніх факторів пропонується 

віднести ті фактори, що відображають специфіку діяльності в 

конкретних функціональних підрозділах суб’єкта господарювання 

(виробнича, інноваційна, маркетингова тощо). Групу зовнішніх 

факторів авторка розподіляє на дві підгрупи: фактори макрооточення 

(економічні, демографічні, культурні, екологічні, міжнародні, науково-

технічні тощо) та мікрооточення (конкуренти, споживачі, 

постачальники тощо). 

На думку Ейтінгона В.М., Кравець М.А., Панкратова Н.М., 

окрім зовнішніх і внутрішніх факторів, варто розглядати вплив на 

прийняття рішень і колективу (соціальної групи) й фізіономічні 

особливості особи, що приймає рішення. Через відсутність чіткої 

характеристики наведених факторів впливу, зазначену градацію на 

практиці господарювання використовувати не можливо. 

Зауважимо, що аналіз наведених підходів до виділення факторів, 

що впливають на прийняття рішення дозволяє зробити висновок про 

неможливість  сформувати таку систему факторів, яка відображала б 

існуючу ієрархію факторів й взаємозв’язки між ними.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Матвієнко П.О., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук Баламут Г.С. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

На сучасному етапі розвитку економіки, який характеризується 

високою швидкістю змін, нестабільністю та невизначеністю, для 

забезпечення безперервного процесу економічного розвитку кожне 

підприємство повинне прагнути до раціонального використання 

ресурсів, підвищення прибутковості виробництва, поліпшення якості 

продукції і задоволення соціальних потреб своїх працівників і 

населення території, на якій воно функціонує. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць та значні 

досягнення в області обґрунтування теоретичних основ розвитку 

підприємства однак на сьогодні сутність, класифікація видових 

проявів на рівні підприємства чітко не визначені.  

Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 

науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в 

порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими 

законами. Економічна сутність підприємства полягає в тому, що воно 

має на меті одержання прибутку.  

Економічний розвиток підприємства – незворотні, керовані, 

вимірювальні, цілеспрямовані, закономірні кількісно-якісні та сутнісні 

зміни економічної системи в довгостроковому періоді, що відбувається 

під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів, 

зумовленість яких характеризується дією основних законів діалектики, 

що не виходять за межі глибинної внутрішньої сутності такої системи, 

для забезпечення його найбільш оптимального та ефективного 

функціонування підприємства в середовищі, в якому воно діє. 

Вчені всього світу працюють над створенням економічної 

моделі підприємства, у якій визначальними характеристиками були б 

сталий економічний розвиток та швидке пристосування до змін 

середовища функціонування. Світова фінансова криза показала, що 

старі економічні закони не діють з тією ефективністю, з якою їх 

розробляли. Вони втратили свою актуальність у зв'язку зі зміною 

економічних систем та економічних відносин між ними.  
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОМПОНЕНТОМ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Матвійчук І.О., гр. ЕП-36 

Науковий керівник – ст. викл. Орлова К.Є. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Умови ринку вимагають прийняття оптимальних управлінських 

рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових 

ринків реалізації продукції, що передбачає ефективне використання 

усіх видів ресурсів підприємства. Відтак, зростає роль забезпечення 

ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. 

Трудовий компонент займає важливе місце у структурі ресурсного 

потенціалу, відтак, особливості управління ним виступають вагомою 

передумовою підвищення ефективності діяльності підприємства.  

Трудові ресурси підприємства − це всі працюючі на 

підприємстві працівники, які вкладають свою працю, фізичні та 

розумові здібності, знання, практичні навички у виробничо-фінансову 

діяльність для виконання місії підприємства та досягнення його цілей. 

Управління трудовими ресурсами – багатогранний і виключно 

складний процес, який являє собою комплексну систему. Система 

управління трудовими ресурсами – це комплекс цілей, завдань та 

основних напрямів діяльності, різних видів, форм і методів роботи, а 

також відповідного механізму управління, спрямованого на 

забезпечення постійного підвищення ефективності виробництва, 

продуктивності праці та якості роботи. Управління трудовими 

ресурсами на підприємстві здійснюється в межах визначених цілей і 

принципів з використанням різних економічних методів, тобто за 

допомогою механізму управління трудовими ресурсами. 

Формування механізму управління трудовими ресурсами 

підприємства спрямовано на розв’язання таких завдань:  

– забезпечення найбільш повного використання потенціалу 

працівників та підвищення ефективності їх праці;  

– досягнення оптимального поєднання структури працівників з 

різним функціональним змістом праці;  

– встановлення максимальної відповідності чисельності 

працівників різним професійно-кваліфікаційним та соціально-

психологічним характеристикам обсягу виконуваної роботи, кількості 

робочих місць і структурі робіт. 

Отже, управління трудовими ресурсами підприємства є 

складним процесом, що, водночас, забезпечує ефективність діяльності 

підприємства в цілому. 
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Система мотивації персоналу є сукупністю трьох взаємодіючих 

елементів (підсистем): потреби, стимули, мотиви. Потреби людини є 

основою для формування мотивів до дій. Проте, стимул, як зовнішній 

вплив на дії людини, може не перетворитися на мотив, якщо він не 

сприймається людиною, або не відповідає якійсь її потребі. Тому лише 

застосування системного підходу допоможе оптимізувати процес 

мотивації персоналу підприємства. 

Розробка системи мотивації персоналу передбачає: визначення 

системи мотивів працівника, яка залежить всередині від потреб 

індивіда та ззовні від впливу стимулів; вимірювання результату 

мотивації згідно з поточними цілями підприємства; вибір конкретного 

стимулу на основі оцінки витрат на застосування стимулу та вигоди 

від його дії; застосування відповідних стимулів до конкретних 

працівників. 

При обґрунтуванні системи мотивації персоналу необхідно 

враховувати, що вона функціонує в умовах певної невизначеності та 

турбулентності зовнішнього середовища. На систему мотивів 

працівника впливають не лише потреби та цілеспрямовані стимули 

підприємства, а й випадкові (стохастичні) подразники, які можуть 

впливати на процес мотивації як позитивно, так і негативно. Однак, 

система мотивації персоналу є не лише складною інформаційною, а й 

кібернетичною та здатною до адаптації, що дає змогу скеровувати її дії 

у бажаному напрямі відповідно до інтересів підприємства, оперативно 

реагуючи на зміни навколишнього середовища. 

Ефективна система мотивації повинна виконувати наступні 

завдання: застосування всіх стимулів у необхідний момент, в 

необхідних розмірах до конкретних працівників; проведення змін в 

системі застосовуваних на підприємстві стимулів у випадку їх 

неспроможності належним чином впливати на систему мотивів 

персоналу; зміна політики застосування стимулів, які найбільш 

доступні підприємству, на політику застосування стимулів відповідно 

до потреб працівника і можливостей підприємства; зосередження на 

найбільш ефективних стимулах; активне реагування на результати 

мотивації у мінімальні строки. 
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Основою функціонування будь-якого підприємства є його 

ресурсне забезпечення. Людський капітал являє собою той фундамент, 

який більшою мірою ніж інші чинники здатні забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства, визначити його стратегічний 

успіх. Людський фактор набуває стратегічного значення для 

виживання підприємства у нестабільних умовах розвитку ринкових 

відносин. 

Людський капітал все більшою мірою визначає хід і результати 

економічних процесів. Під впливом інноваційних змін скорочується 

частка важкої праці, фізичної, низькооплачуваної праці, натомість - 

зростає загальноосвітній і культурно-технічний рівень та кваліфікація 

робітників. Людство вийшло на такий рівень розвитку, при якому 

еволюція стала можлива тільки за умови творчої активності робітників 

значної частини професій, широкого використання в сфері суспільної 

праці, новітніх технічних і супутніх їм знань. Людські знання стали 

особливо цінним капіталом, об'єктом інвестування, котрий генерує 

новий потік доходу внаслідок освіти, кваліфікації. Саме тому 

керівники будь-якого підприємства є зацікавлені щодо здійснення 

соціальних витрат - ефективних вкладень в людський капітал. 

В нинішніх умовах господарювання конкурентоспроможність 

підприємств є вирішальним чинником їх виживання і успішного 

функціонування в агресивному конкурентному середовищі. Людський 

капітал є основою функціонування підприємства. Управління 

персоналом повинно здійснюватись відповідно до здібностей 

працівників, а також тих умов, які зумовлені зовнішнім середовищем. 

Ефективним є створення новітніх систем розвитку, заохочення та 

перекваліфікації найманого персоналу. У процесі управління 

персоналом та підвищення своєї конкурентоспроможності 

підприємство повинно дотримуватися не тільки законів, але і 

слідувати етичним нормам. Необхідно розробляти стратегії управління 

персоналом з урахуванням сучасного світового досвіду, створювати 

нові системи навчання і розвитку людського потенціалу підприємства. 

Формування людського капіталу можливе тільки за умови 

цілеспрямованих вкладень у його розвиток з боку держави, 

підприємств і самої людини. 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Створення інтегрованих бізнес-структур має на меті отримання 

певних переваг, що знаходить вираження у концентрації ресурсів, 

посиленні конкурентних позицій на ринках, підвищення вартості, 

покращення іміджу тощо. Одним з інструментів збільшення капіталу 

інтегрованої структури та покращення її іміджу є розміщення акцій на 

фондовому ринку. За опублікованими даними через IPO фінансується 

близько15% всіх інвестицій в основний капітал на розвинених ринках, 

а європейські показники досягають 10%.  

Як свідчать дослідження українські компанії орієнтуються 

переважно на зарубіжні біржові майданчики, що зумовлено низкою 

причин, а саме недосконалістю діючого законодавства в Україні в 

частині захисту інвестора а також нерозвиненістю фондового ринку. 

Зокрема відповідно опублікованого дослідження Всесвітнього 

економічного форуму, за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 2015-2016 рр. Україна найбільше втратила 

позицій за показниками які характеризують розвиток інфраструктури, 

макроекономічне середовища та розвиток фінансового ринку.  

Інвестори України приймають участь у придбанні цінних 

паперів світових компаній. Водночас активність IPO українських 

компаній є низькою. За даними  PwC найбільш вдалим для українських 

підприємств був 2007 р., коли за результатами розміщення вдалося 

залучити  близько 900 млн. дол. США. Основними майданчиками, де 

відбуваються розміщення акцій українських підприємств, є 

Варшавська та Лондонська фондові біржі.  

Щодо галузей, то найбільша кількість угод відмічається за 

компаніями, що функціонують у сфері сільського господарства, 

нерухомості, металургійній та нафтовій галузях, харчовій 

промисловості. Серед первинних розміщень акцій українських 

компаній слід відмітити  мережу підприємств «Велика Кишеня», акції 

якої були розміщені на ПФТС (12 % за 35 млн дол). Про наміри вийти 

на IPO у 2016 р. повідомила компанія «Укрзолото». З приводу 

активізації  IPO рітейлу загалом та очікувань щодо притоку коштів, то, 

за оцінками спеціалістів Ernst & Young, через високі ризики для 

українських компаній ці операції визначаються віддаленою  

перспективою.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
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На сьогоднішній день, одним з найголовніших завдань для 

економіки України і сталого її розвитку є підвищення ефективності 

управління трудовим потенціалом. Стрімке піднесення економіки 

неможливий без забезпечення результативності  процесу формування, 

розвитку та використання трудового потенціалу – важливого фактора 

виробництва. 

Формування трудового потенціалу персоналу – це процес, який 

забезпечує організацію персоналом з кількісними і якісними ознаками, 

необхідними для досягнення поточних та перспективних цілей, за 

допомогою технологій найму, відбору або вивільнення персоналу. 

Для вдалого формування та впровадження будь-яких елементів 

потенціалу потрібні певно та чітко підібрані кадри, якісне їх навчання, 

тісна співпраця, змоги для вияву ініціативи, достатня база знань, 

матеріальне та нематеріальне стимулювання. Вчені Томпсон А.А. та 

Стрикленд А.Дж. визначають: «Талановиті, кваліфіковані, досвідчені 

фахівці – це не тільки ресурси, що дають змогу ефективно досягти 

поставлених цілей, але і джерело конкурентної переваги». 

Вагоме значення для формування трудового потенціалу є 

стимулювання персоналу. Тобто, це створення таких умов оплати 

праці на підприємстві, при якому досягаються мінімальні трудові 

витрати при максимальному результаті. Від ефективного формування 

та використання трудового потенціалу залежить ефективність 

діяльності підприємства. При ефективному формуванні трудового 

потенціалу (набір, прийом, профорієнтація і перепідготовка, 

проведення атестації і переоцінка рівня кваліфікації) залежить, 

насамперед, виробництво та продуктивність праці на підприємстві. 

Отже, трудовий потенціал є вагомим фактором, який впливає на 

ефективність діяльності підприємства. Трудовий потенціал 

підприємства має формуватися на основі оцінок здібностей людей, 

створювати певний дохід. 

При гарно сформованому трудовому персоналу підприємства 

можна очікувати збільшення ефективності використання трудового 

потенціалу підприємств, покращити формування робочої сили та 

вдосконалити систему стимулювання праці робітників. 
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Одним з найважливіших напрямів освоєння рекреаційних 

територій є розвиток рекреаційного підприємництва та залучення в 

цей процес іноземних інвесторів. Спільна підприємницька діяльність у 

рекреаційній сфері може здійснюватись у формі отримання валютного 

кредиту для спорудження й експлуатації об’єктів, створення спільних 

міжнародних підприємств, а також створення вільних економічних 

зон. З метою покращення туристичної привабливості країни навесні 

2014 р. урядом Республіки Болгарія була схвалена стратегія сталого 

розвитку туризму на період до 2030 р. Основною метою є увійти в 

п’ятірку найпопулярніших туристичних напрямків Центральної та 

Східної Європи. Значну роль у досягненні зазначеної мети відіграє 

створення впізнаваної національної ідентичності Болгарії, дбайливе 

ставлення до культурної спадщини і природного багатства країни. 

На сьогоднішній день сприяють розвитку туристичного бізнесу 

в Болгарії наступні чинники: підвищення кредитного рейтингу; 

політична і фінансова стабільність у країні; падіння рівня безробіття, 

заняття більшості працівників у туристичному секторі; зменшення 

процентних ставок по кредитам; ефективна нормативна база в області 

туризму, що регламентує і контролює туристичну діяльність і гарантує 

захист споживача; сприятлива інвестиційна політика держави; низький 

податок на нерухомість.  

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу особливо 

важливий для Болгарії, оскільки країна багата на рекреаційні ресурси, 

що створює сприятливі передумови для організації ефективної 

туристично-рекреаційної діяльності протягом усього року. Намітилася 

тенденція розвитку внутрішнього туризму. У зв’язку з цим хороша 

перспектива намічається в розвитку гірськолижного відпочинку. 

Отже, прямі економічні вигоди для країни внаслідок 

диверсифікації туризму приведуть, передусім, до створення нових 

робочих місць. Додатковий ефект від розвитку різних видів туризму в 

країні вплине на ширше географічне поширення продукту, що 

дозволить більшій кількості спільноти взяти участь в туристичному 

бізнесі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ТОРГІВЛІ З ПОЗИЦІЙ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 
Перерва В.В., гр. БА-51м 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Гросул В.А. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
Підвищення ефективності функціонування економіки багато в 

чому визначається результативністю роботи сфери обігу взагалі, і 

роздрібної торгівлі, зокрема. 

Ефективність – величина суб'єктивна і залежить не тільки від 

результатів діяльності об’єкта оцінки, але і від корисності отриманих 

результатів для суб'єкта оцінки.  

Поява теорії зацікавлених сторін пов’язана з виходом у 1984 

році роботи американського економіста Е. Фрімена «Стратегічний 

менеджмент: концепція зацікавлених сторін», основною ідеєю якої є 

необхідність комплексного та персоніфікованого підходу менеджерів 

до аналізу не тільки внутрішнього, але і зовнішнього середовища 

бізнесу, тобто всіх зацікавлених сторін.  

Проведені дослідження та узагальнення основних положень 

теорії стейкхолдерів дали можливість визначити, що зацікавлені 

сторони – суб’єкти внутрішнього та зовнішнього середовища, які 

переслідують певні інтереси, пов’язані з отриманням вигоди від 

взаємодії з підприємством, мають можливість впливати на його 

діяльність, та, які є об’єктом інтересу з боку самого підприємства.  

Співставлення отриманого зацікавленими сторонами 

результату, який сприймається або як ефект, або як деструкція, з 

понесеними витратами (вкладеними ресурсами) дозволяє оцінити 

ефективність функціонування роздрібного торговельного 

підприємства з позиції кожної з зацікавлених сторін.  

Наведений погляд на оцінку ефективності підприємства 

роздрібної торгівлі з позиції ключових стейкхолдерів не суперечить 

основним аспектам визначення змісту та сутності категорії 

«ефективність», оскільки:  

 по-перше, є носієм цільового підходу, внаслідок того, що 

кожна зі сторін, переслідуючи певний інтерес, намагається досягти 

визначеної мети; 

 по-друге, дозволяє врахувати співвідношення цілей із 

засобами їх досягнення; 

 по-третє, дає можливість визначити уразливі та раціональні 

сторони діяльності підприємства порівняно з конкурентами, а 

керівникам підприємства – зрозуміти правильність розподілу ресурсів. 
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АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА: 

СУТНІСТЬ, ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ 

 

Плисюк Н.Г., гр. ЕП-36 

Науковий керівник – асист. Корнійчук А.А. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

Антикризова програма – це спеціальним чином підготовлений 

внутрішній документ, у якому систематизовано викладається перелік 

основних заходів, що планується здійснити в межах підприємства, 

його структурних підрозділів та функціональних служб для 

досягнення поставленої мети – виведення підприємства з кризового 

стану. Антикризова програма має бути укрупненою та розроблятися в 

цілому по підприємству. За потреби можуть розроблюватися 

антикризові підпрограми по окремих підрозділах. 

Питаннями антикризової діяльності займалися такі науковці як 

Василенко В.О., Копилюк О.І., Оборська С.В., Терещенко О.О., 

Шершньова З.Є., Штангрет А.М. та інші. Науковці висвітлювали різні 

методи антикризової діяльності підприємства, в тому числі і створення 

антикризових планів та програм. Процес формування антикризової 

програми підприємства містить наступні етапи:  

1. Формування інформаційної бази. 

2. Розробка корпоративної моделі функціонування 

підприємства. 

3. Генерація ідей відносно шляхів та методів фінансового 

оздоровлення підприємства.  

4. Розробка критеріїв відбору проблемних питань. 

5. Відбір питань до розгляду. 

6. Проведення оцінки наслідків реалізації антикризових заходів. 

7. Ранжирування допустимих антикризових альтернатив за 

критерієм втрат власників. 

8. Формування сукупності раціональних альтернатив та оцінка 

наслідків окремих заходів. 

9. Після формування переліку раціональних альтернатив 

необхідно документально оформити прийняте рішення, розробити 

план організаційних заходів та фінансовий план реалізації 

антикризової програми. 

Отже, результатом антикризової програми підприємства є 

безперервний, налагоджений процес управління станом підприємства. 

Управлінський склад має постійно відслідковувати тенденції в змінах 

показників діяльності, враховувати можливий вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів середовища підприємства, розробляти запобіжні 

плани дій для попередження криз. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ  

ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 

Рижа С.П., гр. ЕП-51м 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Іванова В.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Поняття «емоційний інтелект» в психології з’явилося відносно 

недавно, але інтерес до нього зростає. І невипадково: численні 

дослідження, проведені теоретиками і практиками психології, 

показали, що рівень особистих досягнень людини великою мірою 

визначається не класичним показником інтелекту IQ, а емоційними 

здібностями. Іншими словами, «бути розумним» — зовсім не означає 

«бути успішним», важливо розбиратися в своїх і чужих емоціях і вміти 

контролювати їх. 

В успішному розвитку бізнесу значну роль відіграє саме 

емоційний інтелект. Адже якою б діяльністю не займалися 

підприємства, завжди в процесі будуть залучені люди, і не важливо чи 

це буде один працівник, чи тисячі. Їм в будь-якому разі потрібно буде 

спілкуватися з колегами, звітувати перед керівниками, будувати нові 

зв’язки з постачальниками, з споживачами, клієнтами, і ефективність 

результату завжди залежить від емоційного стану людини.  

Як показують численні дослідження науковців, уміння людини 

будувати соціальні зв'язки і досягати поставлених цілей безпосередньо 

залежать від його емоційного інтелекту.  

Емоційні ресурси підприємств є такими ж важливими і 

значущими, як і інші види його ресурсів. Існує таке поняття, як 

«емоційний менеджмент» – управління емоційними ресурсами 

компанії з метою підвищення ефективності бізнесу. 

Нині методики оцінки персоналу на етапі його підбору зазнають 

істотних змін. Традиційно під час цього процесу оцінювався, 

переважно, професійний досвід кандидата. Однак, керівники 

підприємств починають усвідомлювати те, що досвід роботи далеко не 

завжди є виключним критерієм, який характеризує кваліфікованість 

майбутнього працівника. 

Для оцінювання емоційного інтелекту пропонуємо 

використовувати дві методики – методику Холла та вдосконалену 

методику Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT), яка тепер має 

назву MSCEIT. 

Лише нині підприємці починають розуміти наскільки важливою 

складовою є емоційний інтелект, адже він є однією із конкурентних 

переваг підприємств. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  

 

Рожок О., гр. МФК-15 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Антонова О.В. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Максимальне задоволення попиту та потреб населення у різних 

видах товарів та торговельних послуг вимагає збалансованого та 

раціонально організованого процесу розвитку роздрібної торгівлі. 

Забезпечення ефективного розвитку роздрібної торгівлі 

неможливе без комплексного аналітичного дослідження передумов та 

результатів її функціонування. Зокрема, важливим є вибір показників 

та індикаторів, що дозволяють дати кількісну оцінку динаміки та 

основних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі держави в цілому та 

окремими регіонами. 

Перспективними напрями розвитку роздрібної торгівлі регіонів 

держави визначимо : підтримка позитивних тенденцій розвитку 

роздрібної торгівлі, пошук резервів підвищення результативності її 

функціонування, забезпечення територіальної доступності роздрібної 

торговельної мережі, розширення торговельної мережі, збільшення 

кількості надання торговельних послуг, удосконалення логістичного 

ланцюга «постачання–виробництво–збут»; інтенсивне впровадження 

новітніх видів торговельних послуг, впровадження геоінформаційних 

технологій, застосування інтелектуального потенціалу для 

впровадження ефективних методів удосконалення розвитку роздрібної 

торгівлі; підвищення конкурентоспроможності товару, пошук цільових 

сегментів вітчизняних та іноземних ринків збуту, освоєння нових 

каналів просування товару; створення регіональних торговельних 

мереж, формування регіональної логістичної системи торгівлі; 

інтеграція усіх елементів регіональної логістичної системи у єдиний 

логістичний ланцюг; удосконалення територіальної структури торгівлі 

регіону шляхом формування «полюсів» росту, як напряму розвитку 

економічних зв’язків всередині регіональної логістичної системи; 

запровадження та удосконалення «електронної комерції» чи «інтернет-

торгівлі» як важливого чинника диверсифікації роздрібної торгівлі.  

Таким чином, запропоновані заходи дозволять диверсифікувати 

мережу роздрібної торгівлі, удосконалити її територіальну 

організацію, територіально наблизити споживача до об’єктів 

роздрібної торгівлі та максимально задовольнити його потреби.  
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МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІГОСПОДАРСЬ КОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Руденко М.В., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Круглова О.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Ефективність діяльності підприємства – оціночна 

характеристика, що виражає причинно-наслідкові зв’язки, які 

виникають в процесі функціонування господарюючого суб’єкта. 

Основними характеристиками ефективності діяльності є 

продуктивність, результативність та оптимальність функціонування 

соціально-економічної системи. Господарська діяльність 

торговельного підприємства це діяльність, що пов’язана з виконанням 

його основних функцій. За змістом господарська діяльність 

торговельного підприємства відповідає операційній діяльності та 

включає всі дії та процеси, що пов’язані із закупівельною діяльністю, 

організацією процесу реалізації товарів (послуг) та наданням послуг.  

Враховуючи виділені компоненти господарської діяльності, що 

представлено у нормативних документах та літературі, господарська 

діяльність торговельного підприємства подана сукупністю певних 

видів діяльності, а саме: а) закупівельна діяльність, що здійснюється у 

зовнішньому середовищі підприємства та пов’язана із придбанням 

ресурсів та реалізацією товарів та послуг; б) торгово-операційна 

діяльність, що здійснюється у внутрішньому середовищі та пов’язана з 

організацією торгового процесу; в) управлінська діяльність, що 

реалізується через функції планування, прогнозування, обґрунтування 

та прийняття управлінських рішень; г) інші види поточної діяльності.  

 Закупівельна, торгово-операційна, управлінська діяльності та 

інші види господарської діяльності, виражені через характеристики 

продуктивності, результативності та оптимальності діяльності, в 

сукупності відображатимуть ефективність господарської діяльності 

торговельного підприємства.  

Визначення та поєднання характеристик ефективності та видів 

господарської діяльності дозволяє представити ефективність 

господарської діяльності як узагальнюючу характеристику у двох 

площах Згідно з першим напрямом ефективність господарської 

діяльності представлена як інтеграція ефективності закупівельної, 

торгово-операційної, управлінської та іншої операційної діяльності, 

згідно з другим – як сукупність характеристик продуктивності, 

результативності та оптимальності господарської діяльності.  
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Рябко І.М., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мілаш І.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

В умовах ринку однією з першочергових задач керівництва 

підприємства є формування та оцінка його поточних і перспективних 

можливостей, тобто потенціалу. Це викликано необхідністю 

забезпечення ефективності функціонування і закріплення його 

конкурентоспроможності на ринку. Від того, як підприємство буде 

розвивати, вдосконалювати та забезпечувати потенціал, залежить його 

процвітання і розвиток, прибутковість та конкурентоспроможність.  

В літературі коло визначень потенціалу підприємства є широким 

– від вузького його розуміння, як річного обсягу виробництва 

продукції, до таких як соціально-економічна система. Тривалий час в 

економічній науці потенціал підприємства ототожнювався з 

масштабом діяльності, а для його характеристики використовувались 

поняття розмір підприємства і його виробнича потужність. Однак і 

розмір, і потужність, дають лише орієнтоване представлення про 

можливості підприємства. Оскільки, вони, по-перше, є 

характеристиками, які знаходяться не в прямому взаємозв’язку з 

умовами та інтенсивністю використання ресурсів за призначенням; по-

друге, не відображують ступеня ефективності використання ресурсів 

для оптимізації можливостей підприємства. 

Нині домінує трактова сутності потенціалу підприємства як 

сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, запасів і 

цінностей. Крім того, іноді потенціал підприємства визначають як 

можливості господарської системи виготовляти продукцію або як 

можливості виробничих сил забезпечувати певний ефект. 

В структурі потенціалу підприємства особливе місце займають 

ресурси. Згідно ресурсної концепції, потенціал підприємства 

розглядається як система ресурсів, які вступають у взаємодію і 

обумовлюють результати. Кожний із ресурсів представляє сукупність 

можливостей для досягнення цілей підприємства. Тобто, маючи у 

розпорядженні засоби виробництва, кадри, приміщення, споруди та ін., 

підприємство в певному ступеню здатне задовольнити потреби 

потенційних споживачів. Тому, термін «потенціал підприємства» 

характеризує не лише його виробничі ресурси і можливості, а й 

здатність максимально задовольняти попит споживачів. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Савков Ю.А., гр. ЭУП-151 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Павлова Л.П. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

По определению бизнес является деятельностью, направленной 

на получение прибыли. В современном мире насчитывается огромное 

количество различного рода предприятий, и для того, чтобы фирма 

оставалась конкурентоспособной и продолжала получать 

определённую прибыль, ей необходимо постоянно развиваться, 

совершенствуя свои технологии. Каждое отдельное предприятие 

разрабатывает свою собственную стратегию развития. Стратегия 

компании – это комплексный план управления, который должен 

укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию 

усилий, привлечение и удовлетворение потребителей, успешную 

конкуренцию и достижение глобальных целей.  

Одним из основных факторов развития бизнеса является 

предпринимательская способность – умение, позволяющее своему 

обладателю использовать наиболее эффективное сочетание ресурсов 

для производства благ и услуг. Значимость и содержание 

предпринимательской способности раскрываются в следующих 

функциях: принятие основных неординарных решений по управлению 

фирмой, сопряженных с ответственностью за их выполнение; 

новаторское стремление производить новые продукты, внедрять новые 

технологии; готовность рисковать не только своим временем, трудом и 

деловой репутацией, но и капиталом. Предприниматели комбинируют 

ресурсы с целью изготовления нового, неизвестного потребителям 

блага; открытия новых способов производства (технологий) и 

коммерческого использования уже существующего товара; освоение 

нового рынка сбыта; освоение нового источника сырья; проведения 

реорганизации в отрасли для создания своей монополии, конкурируя с 

другими. Это способствует получению прибыли и развитию бизнеса. 

В качестве примера того, насколько предпринимательская 

способность важна для развития бизнеса, можно привести две 

всемирно известные компании Microsoft и Apple. Их основатели Билл 

Гейтс и Стивен Джобс соответственно, путем ряда управленческих 

решений привели свои мелкие фирмы (первые компьютеры они 

собрали в своих гаражах) к процветанию, и теперь это две крупнейшие 

корпорации в мире. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В КНР 

 

Салов О.О., гр. Т-23 

Науковий керівник – канд. екон. наук Тараненко О.О. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

У нинішній час туристичний бізнес належить до 

найприбутковіших та найперспективніших. Різноманіття його видів 

дозволяє розвивати туризм практично у будь-якій країні світу. Це 

дозволяє максимально використовувати природні, трудові та 

інфраструктурні ресурси країн. Вивчення стану та перспектив 

розвитку туристичного бізнесу у різних країнах, та КНР зокрема, 

дозволяє встановити пріоритети розвитку виїзного туризму 

національними суб’єктами туристичного бізнесу. 

За прогнозами UNWTO, до 2020 р. в’їзний потік в Китай 

(включаючи Сянган) перевищуватиме аналогічний показник США і 

Франції вдвічі, Іспанії втричі, Італії і Великобританії у 4 рази. Тобто, 

КНР стане світовим центром в’їзного туризму. 

Такий розвиток туризму у КНР розпочався у кінці 70-х рр. 

ХХ ст. коли Китай взяв курс на реформи і відкритість. Цей розвиток 

відбувався під чітким державним регулюванням і мав свої особливості: 

- туризм розглядався не тільки як галузь економіки, але і як засіб 

налагодження дружніх відносин із закордоном; 

- для китайського туризму характерне різноманіття форм і 

змісту екскурсійних програм;  

- персонал туристичних готелів намагається підтримувати 

традиційний місцевий колорит;  

- в обслуговуванні туристів влада КНР намагається втілити 

соціалістичну матеріальну і духовну культуру; 

- розвиток різноманітних видів туризму (екскурсійний, пляжний, 

шопінг-тури, інноваційний, лікувальний, гастрономічний та інші 

види), що диверсифікує туристичний попит та приваблює туристів з 

різними захопленнями; 

- активний розвиток внутрішнього туризму; 

- спрощення туристичних формальностей, зокрема візових. 

Наведені особливості зумовили значні темпи розвитку туризму у 

КНР.  

Таким чином, КНР належить до країн, темпи та перспективи 

розвитку туристичного бізнесу в яких свідчить про доцільність 

використання досвіду його розвитку іншими країнами. 
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СУЧАСНІ ФОРМИ ПАРТНЕРСЬКИХ  

ВІДНОСИН В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ  

 

Самченко Ю.В., гр. Т-42 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Карпенко Ю.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

У сучасному світі туристична індустрія стала однією з 

провідних сфер економіки, що динамічно розвивається. В умовах 

сучасних глобалізаційних процесів, поширення нових інноваційних 

технологій і стрімкого зростання конкуренції основним завданням 

діяльності суб’єктів туристичного бізнесу стає створення 

конкурентних переваг та пошук нових шляхів розвитку підприємств. 

Проблематика вирішення даного завдання тільки за рахунок 

внутрішніх ресурсів, призводить до розповсюдження різноманітних 

форм партнерських зв’язків. Нині в туристичному бізнесі поширеними 

формами партнерських відносин стали кооперації, стратегічні альянси 

та франчайзинг. Об’єднання в кооперації дає можливість туристичним 

агенціям об’єднати зусилля перед новими вимогами ринку. Співпраця 

може відбуватися у сферах: закупівлі, управління, виробництва, 

маркетингу, збуту з метою розширення збутової мережі, фінансування. 

Стратегічні альянси також є об’єднанням незалежних підприємств, 

проте їх метою є не лише економія витрат та збільшення обсягів збуту, 

а й формування та досягнення спільних стратегічних цілей щодо 

прибутку, зростання, збільшення частки ринку, створення 

довготермінових конкурентних переваг. Франчайзинг є досить 

поширеною та ефективною стратегією збуту багатьох підприємств 

світу, зокрема у готельній сфері. 

Крім того, однією з форм співпраці в туризмі є кластери. В 

Європі впроваджують кластерну модель організації туризму: Італія, 

Франція, Норвегія. В Україні також є певний досвід розвитку 

кластерних ініціатив, що свідчить про формування сучасних 

партнерських відносин в туристичній індустрії. Наявні значні 

перспективи для розвитку кластерів сільського зеленого туризму в 

Карпатському регіоні. Також існують умови для цього на території 

Поділля, Полтавщини, де вже функціонує туристичний кластер 

«Гоголівські місця Полтавщини». 

Таким чином, розвиток партнерських відносин у туристичній 

сфері є запорукою багатьох конкурентних переваг підприємств 

туристичного бізнесу в умовах глобалізації.  
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Сойко Д.В., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Сукачова-Труніна С.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Проблема оцінки фінансової безпеки підприємства останнім 

часом набула особливої актуальності. Про ослаблення фінансової 

безпеки може свідчити: зниження ліквідності; підвищення 

кредиторської та дебіторської заборгованості; зниження фінансової 

стійкості тощо. Відповідно, оцінка фінансової безпеки може бути 

виконана на основі аналізу його фінансової стійкості, ступінь якої 

визначається виходячи з достатності оборотних коштів (власних та 

позикових) для здійснення господарської діяльності. 

У якості оцінних показників для проведення даного аналізу 

пропонуються наступні: надлишок або недостатність власних 

оборотних коштів необхідних для формування запасів і покриття 

витрат, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства; 

надлишок або недостатність власних оборотних коштів, а також 

середньострокових і довгострокових кредитів і позик; надлишок або 

недостатність загальної величини оборотних коштів. 

Залежно від значень оцінних показників пропонується виділити 

п'ять рівнів фінансової стійкості (рівнів ризику), які можна співставити 

з п'ятьма рівнями фінансової безпеки підприємства: 

1. Рівень абсолютної фінансової стійкості й абсолютної безпеки 

(для діяльності підприємству достатньо власних оборотних коштів). 

2. Рівень нормальної фінансової стійкості і нормальний рівень 

безпеки (підприємство практично обходиться власними джерелами 

фінансування запасів і покриття витрат). 

3. Рівень нестійкого фінансового стану та нестабільного рівня 

безпеки (підприємству недостатньо власних оборотних коштів і воно 

використовує середньострокові і довгострокові позики і кредити. 

4. Рівень критичного фінансового стану та критичного рівня 

безпеки (підприємство для фінансування своєї діяльності крім 

середньострокових і довгострокових вдається до короткострокових 

кредитів). 

5. Рівень кризового фінансового стану та кризового рівня 

безпеки (підприємство не в змозі забезпечити фінансування своєї 

діяльності ні власними, ні позиковими коштами, тобто знаходиться на 

межі банкрутства). 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сорокопуд А.Л., гр. ЕП-36 

Науковий керівник – ст. викл. Марченко К.С. 

Житомирський державний технологічний університет 
 

На сьогоднішній день більшість українських підприємств не 

можна назвати абсолютно платоспроможними або навіть такими, що 

мають стійкий фінансовий стан. Тому, в умовах нестабільної 

економічної ситуації в країні, все більше зростає роль фінансової 

стійкості та платоспроможності підприємства. Ці поняття не є 

тотожними, але є взаємозалежними. Якщо платоспроможність – це 

зовнішній прояв фінансового становища, то фінансова стійкість – 

внутрішня сторона, відбиває збалансованість грошових потоків, 

прибутків і витрат, засобів і джерел формування. Коли підприємство 

має добрий фінансовий стан, воно платоспроможне, в свою чергу, 

гарна платоспроможність є однією зі складових стійкого фінансового 

стану. 

Тому для підприємств є важливим розробити та впровадити 

ефективний механізм забезпечення платоспроможності. Було б 

доцільно виокремити й розглянути наступні його елементи: 

- фінансові методи, які визначають характер дії механізму 

управління (планування, фінансове інвестування, товарне 

кредитування, факторинг, фінансовий контроль тощо); 

- важелі впливу, за допомогою яких приводяться у дію фінансові 

методи (фінансові важелі; платіжні важелі; кредитні важелі; важелі 

фінансових інвестицій; депозитні важелі; фінансові стимули тощо); 

- правове забезпечення ( закони та різні законодавчі акти); 

- нормативне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, 

фінансові норми і нормативи, стандарти платоспроможності тощо, які 

мають обов`язково бути обґрунтованими); 

- інформаційне забезпечення (своєчасна, точна, актуальна 

інформація, необхідна для прийняття ефективного господарського 

рішення). 

Сукупність цих елементів у їх взаємодії створюють систему, що 

здатна полегшити прийняття результативних управлінських рішень 

щодо організації взаємодії фінансових зобов’язань і грошових потоків, 

тобто являє собою механізм забезпечення фінансового стану 

платоспроможності підприємства не лише в поточному, а й в 

оперативному та перспективному періодах.   



 239 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

ТА РЕКРЕАЦІЇ В МАЛИХ МІСТАХ 

 

Сосновська Ю.Р., гр. ТР-14-1 
Науковий керівник – доц. Карлик Ю.Ю. 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

 

Майже половина населення України (близько 40 %) проживає у 

малих містах та селищах, які характеризуються низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку, зайнятості, високою трудовою 

міграцією населення тощо. Але значна частина таких міст володіє 

туристично-рекреаційним, культурно-історичним та природним 

потенціалом, тому туристичний бізнес та рекреацію можна розглядати 

як галузь сприяння розвитку малих міст України, підвищення рівня 

соціально-економічних показників, скорочення потоків трудових 

мігрантів та покращення підприємницької діяльності. Це є особливо 

актуальним для історичних малих міст з давніми культурними 

традиціями та історичними пам’ятками; активною діяльністю 

громадських організацій тощо. 

Аналіз розвитку туристичного бізнесу та рекреації в малих 

містах України виявив такі проблеми, як: нерозвинена інфраструктура 

малих міст  та поганий рівень розвитку комунікацій, інформатизації та 

доступу до мережі Інтернет; відсутність кваліфікованих кадрів і низька 

якість підготовки наявних спеціалістів; недостатня маркетингова 

діяльність в туризмі; надмірне податкове навантаження, великий 

розмір обов’язкового фінансового забезпечення діяльності 

туроператорів і турагентів (в малих містах не кожне підприємство 

зможе надати відповідну фінансову гарантію (2 тис. євро для 

турагентів; 10 тис. євро для туроператорів з внутрішнього та в’їзного 

туризму; 20 тис. євро для міжнародних туроператорів); проблеми 

збереження та утримання в належному стані культурно-історичних 

об’єктів. 

Отже, малі міста (особливо вищезгаданих областей) мають 

велику кількість невирішених проблем, але в сучасних умовах існують 

перспективи для формування центрів туризму таких, як лікувально-

оздоровчих та відпочинкових центрів; центрів гірськолижного 

туризму; центрів паломницького туризму; центрів замкового туризму; 

центрів зеленого туризму; центрів пізнавально-культурного туризму. І 

їх подальший розвиток з боку держави покращить соціально-

економічну ситуацію в країні, що є  напрямком майбутніх досліджень. 
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У сьогоднішніх умовах розвитку вітчизняної економіки 

управління потенціалом підприємства, на наш погляд, є основним 

чинником раціонального використання обмежених ресурсів та 

забезпечення ефективного функціонування підприємства в цілому. 

Досить часто виникає ситуація коли підприємства з приблизно 

однаковим потенціалом, мають абсолютно неоднакові результати 

діяльності. Вважаємо, що це можна пояснити ступенем зацікавленості 

суб’єктів господарювання в отриманні цільового результату, або, 

іншими словами, результат буде кращий за рівних умов у того 

підприємства, яке має прикладну систему управління, що здійснюють 

спрямовану діяльність на удосконалення потенціалу. Тому, потенціал 

підприємства – це динамічна, відкрита система, що тісно 

взаємопов’язана з зовнішнім середовищем і потребує обміну 

інформацією і ресурсами з іншими суб’єктами господарювання. 

Виключно ефективне використання наявних та прихованих 

можливостей зовнішнього середовища забезпечує нормальне 

функціонування системи. Таким чином, слід визначати потенціал 

підприємства як інтегральну сукупність економічних і неекономічних 

можливостей, здатних принести даному виробництву певний ефект 

протягом певного часового проміжку. Отже, до основних джерел 

підвищення ефективності управління потенціалом підприємства 

можна віднести методи управління, що дозволяють сформулювати 

систему за допомогою взаємодії різноманітних факторів, які 

визначають необхідні умови розвитку потенціалу підприємства та 

забезпечують досягнення його цілей. 

Таким чином, забезпечення раціонального і ефективного 

використання ресурсних джерел є основною метою управління 

потенціалом, як системи взаємопов’язаних важелів, що необхідні для 

спрямованого, скоординованого і стимулюючого впливу на розвиток 

потенціалу підприємства. Отож, управління потенціалом, на 

сучасному етапі розвитку економіки передбачає врахування 

багаторівневості поняття потенціал, адже економічний потенціал 

одного рівня обов’язково впливає на потенціал іншого рівня 

(національний, регіональний, галузевий рівні), а також врахування 

факторів, що впливають на розвиток потенціалу і персонал, що 

здійснює управління і забезпечує розвиток потенціалу підприємства. 
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Становлення ринкової системи господарювання та розвиток 

досконалих конкурентних відносин між її суб’єктами в Україні 

вимагають впровадження одночасно керівного та керованого 

організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільне 

ефективне високоприбуткове функціонування найважливіших 

структурних одиниць – промислових підприємств – та мобільно 

інтенсифікувати відтворювальні процеси як на локальному, так і на 

глобальному рівнях.  

Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства 

постійного вдосконалення. Для того, щоб бути 

конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкурентні 

переваги, основними шляхами їх отримання є такі: стати кращим 

самому через вживання заходів щодо удосконалення власної 

діяльності та підвищення її ефективності; безпосередньо послабити 

конкурентів; змінити ринкове середовище. Оскільки реалізація 

останніх двох напрямків потребує значних зусиль, основним засобом 

отримання конкурентних переваг залишається підвищення 

ефективності власної діяльності. Ефективність виробництва 

(діяльності) підприємства – це комплексне поняття, що відбиває 

кінцеві результати використання ресурсів за певний проміжок часу, 

головною ознакою якого може бути необхідність досягнення мети 

виробничо-господарської діяльності підприємства з найменшими 

витратами суспільної праці або часу. Успішна реалізація стратегії 

розвитку підприємства передбачає здійснення результативної, 

ефективної та конкурентоспроможної господарської діяльності. 

Проблема підвищення ефективності виробництва та діяльності 

підприємства в цілому полягає в забезпеченні максимально можливого 

результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. Основні чинники підвищення ефективності 

роботи підприємства полягають в підвищенні його технічного рівня, 

вдосконаленні управління, організації виробництва і праці, зміні 

обсягу та структури виробництва, поліпшенні якості природних 

ресурсів тощо. Лише вміле використання всієї системи названих 

чинників може забезпечити достатні темпи зростання ефективності 

виробництва. 
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Одним з інструментів управління є бюджетування. У нашій 

країні необхідність впровадження технології бюджетування останніми 

роками зумовлена тим, що часи надприбутків минули, та сучасні 

конкурентні умови господарювання висувають жорсткі вимоги до 

ефективності фінансового управління підприємством. 

Бюджетування – це технологія складання, коригування, 

контролю і оцінки виконання фінансових планів, а тому бюджетування 

перетворюється в основу основ усіх технологій внутрішньо фірмового 

управління 

Мета бюджетування – забезпечення виробничо-комерційного 

процесу необхідними як за обсягом, так і за структурою грошовими 

ресурсами. Розробка бюджетів надає кількісну визначеність обраним 

перспективам діяльності фірми. 

Бюджетування покликане пов'язувати оперативні цілі 

структурних одиниць зі стратегічною метою всього підприємства за 

допомогою мотивації керівників на виконання бюджетів їх підрозділів. 

Особливістю бюджетування є те, що вибір системи 

бюджетування, бюджетних форм та процедур не є законодавчо 

обумовленим, проводиться індивідуально для кожної компанії з 

урахуванням специфіки її діяльності, організаційної, а отже і 

фінансової структури, цілей і завдань системи бюджетування, повноти 

її функціональності, ступеня автоматизації існуючих процесів та 

обсягів фінансування, що виділяються на впровадження даної системи. 

В результаті впровадження системи бюджетування можна 

підвищити фінансову стійкість і ефективність використання наявних 

активів підвищити обґрунтованість виділення фінансових ресурсів; 

запобігти дефіциту грошових коштів;здійснювати контроль законності 

та економічної ефективності окремих видів господарської діяльності; 

визначити найбільш ефективні напрями діяльності; посилити 

мотивацію керівників і працівників структурних підрозділів до 

підвищення якості і результативності діяльності. 

Тому система бюджетування є одним з інструментів фінансової 

політики спрямованої на більш ефективне управління та розвиток 

організації. 
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На конференції ВТО в Ліссабоні за результатами дослідження 

«Tourism 2020 Vision» проголошені п'ять перспективних туристичних 

напрямків XXI століття: пригодницький туризм, для досліджених 

туристами найвіддаленіших куточків Землі й вимагає розробки 

відповідного туристичного продукту; круїзи – сектор з найбільшими 

темпами зростання попиту, що потребує будівництва нових круїзних 

лайнерів; екологічний туризм, головною метою якого є збереження 

навколишнього середовища та забезпечення мінімального згубного 

впливу людини на природу, що потребує. організації як тематично 

пізнавальних турів для, так і турів для відпочиваючих на курортах, з 

відвідуванням національних заповідників; культурно-пізнавальний 

туризм - найбільші потоки туристів, подорожуючих з пізнавальною 

метою, спостерігаються в Європу, Азію та на Ближній Схід, проте для 

невеликих груп туристів необхідно організовувати пізнавальні тури у 

вигляді одноденних екскурсій з відвідуванням пам'ятників культури; 

тематичний туризм, що передбачає підвищену зацікавленість до 

конкретного явища, наприклад до кліматичних умов певної місцевості 

або тематичних парків як місць відпочинку. 

За прогнозами ВТО, в XXI столітті очікується туристичний бум: 

кількість подорожуючих у світі до 2020 року зросте до 1,6 млрд. 

чоловік за рік ($2000 млрд.), що означає збільшення туристичних 

прибуттів у 2,4 раза порівняно з 2000 роком ($1550 млрд.). 

Найбільшими країнами-постачальниками туристичних потоків стануть 

Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія. Економічна 

відсталість нових політичних структур у Східній Європі є реальним 

бар'єром для залучення населення цих країн у міжнародний туризм. 

Обсяг туризму між країнами Західної і Східної Європи буде зростати, 

в основному, в напрямку зі Сходу на Захід.  

Таким чином, тенденції розвитку міжнародного туризму носять 

позитивний характер. Зростаючий інтерес туристів до іншої культури, 

велика кількість реклами, доступність інформації сприяють 

збільшенню можливостей спілкування між народами, що дозволяє 

пересічним громадянам краще розуміти один одного. 
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Прибуток є основною метою підприємницької діяльності і в 

сучасних умовах являє собою не тільки головну рушійну силу 

економічного розвитку підприємства, а і створює базу для росту 

національної економіки в цілому. Тому, ми вважаємо, одним з 

найактуальніших задач є оволодіння сучасними методами ефективного 

управління прибутком на підприємстві.  

Існує декілька методів управлінням прибутком підприємства: 

економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні. Вибір 

методу управління прибутком залежить від форми власності, 

масштабів підприємства, його забезпеченості необхідними ресурсами, 

політики держави, кон'юнктури ринку та ін. Тому, щоб забезпечити 

найкращий ефект управління прибутком підприємства, необхідно 

застосовувати систему методів, в якій кожен метод управління 

доповнює і підсилює інший. Проте, процес управління прибутком на 

підприємстві здійснюється на основі саме економічних методів, які 

відповідають умовам та особливостям  на різних рівнях господарської 

діяльності. Економічні методи управління прибутком підприємства 

включають в себе систему заходів, що впливають на виробництво не 

прямо, а опосередковано, за допомогою економічних стимулів і 

важелів, і орієнтує діяльність підприємства та його працівників в 

потрібному для суспільства напрямку.  

Планування як інструмент управління прибутком є процесом 

розробки і прийняття цільових установок кількісного і якісного 

характеру та визначення шляхів найефективнішого їх досягнення. 

Мета планування полягає в своєчасному виявленні засобів і 

альтернатив, які знижували б ризик прийняття помилкових рішень. 

Економічний аналіз дає можливість судити про становище 

підприємства на певний момент та є комплексним вивченням роботи 

підприємств, його структурних підрозділів з метою об'єктивної оцінки 

результатів та виявлення можливостей подальшого підвищення 

ефективності господарювання. 

Таким чином,  констатуємо, що успіх підприємства залежить від 

того, наскільки правильно застосовуються та комбінуються різні 

форми економічних методів, які в кінцевому результаті утворюють 

ефективний механізм управління прибутком та дозволяють у повному 

спектрі реалізувати усі його цілі і задачі. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ 

 

Чопчіян О.А., гр. БА-51м 
Науковий керівник –  канд. екон. наук, доц. Синицина Г.А. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Рекреаційна індустрія є однією з розвинених галузей економіки 

Карпатського регіону, засобом економічної активності, здатним 

підвищити рівень соціально-економічної інтеграції України. Розвиток 

цієї галузі має відбуватися на основі нових механізмів 

господарювання, ефективних організаційних структур, економічної 

свободи виробництва, що в умовах вільної конкуренції забезпечить 

насичення ринку високоякісними послугами та сприятиме 

економічному прогресу території. В зв’язку з цим тема дослідження є 

актуальною.  

Основними напрямками формування ефективного механізму 

функціонування рекреаційної сфери є: реорганізація форм власності; 

фінансово-кредитні важелі управління; взаємовигідні умови відносин 

між органами влади й суб'єктами рекреаційного господарювання; 

інвестиційна політика; організаційно-управлінські структури. 

Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери 

здійснюється через: механізм платежів за використання природних 

рекреаційних ресурсів; ефективну податкову політику; систему 

місцевих зборів (курортний, рекреаційний збір, податок на приватний 

житловий фонд, який використовується в рекреаційних цілях; 

механізм ціноутворення на рекреаційні послуги; інвестиційну політику 

та кредитування. Основними джерелами  фінансування розвитку 

рекреаційної індустрії є: державні асигнування; кошти підприємств, 

установ, організацій-власників рекреаційних об'єктів; кредитні 

ресурси; іноземні інвестиції тощо. Важливе місце в системі фінансово-

економічного регулювання повинні зайняти механізми пільгового 

кредитування заходів, пов'язаних з розвитком рекреаційної індустрії, 

гнучка система ціноутворення на рекреаційні послуги. 

На наш погляд, доцільним для реалізації політики розвитку 

рекреаційної індустрії  є створення потужної державної компанії з не-

обхідними правами та повноваженнями, в сферу діяльності якої 

входило б широке коло питань розвитку рекреаційної сфери та об'єктів 

інфраструктури. Активна політика України щодо інтеграції в 

європейську спільноту, законодавчі гарантії прав зарубіжних партнерів 

створюють сприятливі передумови для залучення іноземних 

інвестицій в рекреаційну сферу з поступовим виходом на світовий 

ринок рекреаційних послуг. 
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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Чопчіян С.А., гр. БА-51м 

Науковий керівник – ст. викл. Смокова Л.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У світовій економіці практично немає такої сфери, яка могла б 

обійтися без продукції та послуг малого бізнесу. Він є привабливою 

формою зайнятості та необхідний для ринку.  

На відміну від великого підприємництва малий бізнес мобільніший, 

швидко реагує на зміни і потреби ринку, пропонує штучний, 

унікальний товар або послугу, має високу ефективність 

капіталовкладень і  прибутковість. Тому сьогодні надалі є актуальним 

питання розвитку інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, 

зокрема малих підприємств. Адже саме малий та середній бізнес, 

оперативно реагуючи на зміну ринкової кон’юнктури, надає ринковій 

економіці необхідної гнучкості. 

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України свідчить 

про те, що на відміну від іноземних компаній, які надають великого 

значення вкладанню коштів у інноваційну діяльність, інноваційна 

активність вітчизняних підприємств залишається вкрай незадовільною. 

Основними причинами низької інноваційної активності малих 

підприємств можна назвати: несформованість економічних стимулів 

щодо залучення інвестиційних ресурсів в інноваційні процеси, в тому 

числі й доступність кредитних ресурсів; обмежений обсяг 

фінансування наукової та інноваційної діяльності з державного 

бюджету (<1% ВВП); несформованість умов для розвитку інноваційної 

інфраструктури (високотехнологічних інноваційних підприємств, 

венчурних фондів та ін.); недосконалість інституційного забезпечення 

трансферу технологій, невизначеність організаційно-правових засад 

функціонування кластерів, неналежний рівень організації 

інформаційного забезпечення, що перешкоджає розвитку науково-

дослідної та технологічної кооперації в інноваційній сфері. 

Головним завданням у розвитку інноваційного потенціалу 

малих підприємств має стати не тільки зростання кількості об’єктів 

інфраструктури підтримки малого підприємництва, а їхнє рівномірне 

розміщення, зосередження не лише в обласних, а й у районних 

центрах, а також підвищення якості роботи, залучення інвесторів, 

поліпшення кваліфікаційного рівня персоналу й розробки 

інноваційної моделі діяльності та співпраці з підприємствами. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 
Чуб А.М., гр. БА-51м 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Гросул В.А. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У харківських ресторанах та кафе представлено багато 

національних кухонь, відроджуються національні кулінарні традиції і 

культура інших народів, проводиться робота щодо впровадження у 

підприємствах ресторанного господарства традицій та особливостей 

національних кухонь. Набула розвитку і мережа підприємств 

швидкого обслуговування населення з вузьким асортиментом страв і 

виробів. Зросла також кількість підприємств ресторанного 

господарства з додатковими послугами населенню, зокрема, послуги 

культурно- та спортивно-розважального характеру та кейтерінгу.  

Не дивлячись на наявність позитивних тенденцій розвитку 

ресторанного господарства, актуальним постає завдання виявлення 

чинників, що сприяють та дестабілізують розвиток досліджуваної 

сфери діяльності.  

З цією метою нами застосовано методи стохастичного 

(кореляційно-регресійного) аналізу, який дозволяє поглибити вивчення 

причинно-наслідкових зв’язків та знайти кількісну міру та щільність 

зв’язку між показниками. Як результативні нами обрано показники 

роздрібного товарообороту підприємств ресторанного господарства за 

регіонами України та обороту ресторанного господарства в розрахунку 

на душу населення регіону. Слід зазначити, що вивчення причинної 

залежності між обсягом товарообороту та чинниками, що на нього 

впливають, необхідно як в процесі дослідження сучасних тенденцій 

розвитку закладів ресторанного господарства, так і для ефективного 

управління галуззю в цілому. 

На основі аналізу коефіцієнтів кореляції зроблено висновок про 

те, що простежується чітко виражена залежність між обсягом 

роздрібного товарообороту ресторанного господарства та наступними 

макроекономічними показниками: обсягом виробництва промислової 

продукції та продукції сільського господарства, величиною інвестицій 

в економіку країни, чисельністю наявного населення та його 

грошовими доходами, обсягом роздрібного товарообороту та послуг, 

наданих населенню. Серед чинників мікроекономічного характеру 

найбільший вплив на обсяг товарообороту чинять кількість об’єктів 

ресторанного господарства та посадкових місць в них, а також 

кількість працівників на підприємствах ресторанного господарства. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Розвиток вітчизняної економіки та безпосередньо підприємств, 

особливо в умовах високої конкуренції, не можливий без активної 

спрямованості на інноваційно-інтелектуальну діяльність. У зв’язку з 

цим для успішного управління інтелектуальним капіталом 

підприємства потрібне чітке усвідомлення його сутності. 

Дослідники та практики притримуються думки, що на рівні 

підприємства інтелектуальний капітал є сумою трьох складових: 

людський, структурний та споживчий капітал. 

Людський капітал – сукупність знань, навичок, творчих 

здібностей, а також спроможність власників та наукомістких 

працівників відповідати вимогам і задачам підприємства. 

Структурний капітал – програмні засоби ЕОМ, програмне 

забезпечення, бази даних, організаційна структура, патенти, товарні 

знаки, організаційні механізми, які забезпечують продуктивність 

працюючих та функціонування підприємства. 

Споживчий капітал – майбутні споживачі продукції 

підприємства, її спроможність задовольнити їх запити. 

Загальні властивості інтелектуального капіталу зводяться до 

наступного: 

1) капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально- 

економічним змістом не є майном; 

2) капітал має вартісну оцінку і є «самозростаюча» вартість; 

3) капітал існує лише за певних соціально-економічних умов, 

властивих ринковому середовищу; 

4) капітал розглядається як авансована вартість і після 

завершення кругообігу повертається з додатковим доходом; 

5) капітал є частиною багатства (фінансових ресурсів) 

підприємця (сума вартісної оцінки майна та коштів), може бути 

інновацією. 

Таким чином, у сучасних умовах розвитку економіки 

інтелектуальний капітал є фундаментальним економічним ресурсом, 

що відіграє надзвичайно важливу роль в ефективному функціонуванні 

підприємства, впливаючи на рівень його конкурентоспроможності та 

прибутковості. 
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В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Шевцова Г.І., гр. БА-51м 
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У сучасних умовах розвитку господарства для підприємств 

України виникає гостра необхідність звернути серйозну увагу на 

оптимізацію своєї діяльності, тому що в країні вкорінюються 

принципи ринкової економіки, підсилюється конкуренція. У цьому 

контексті особливого значення набуває створення систем, що 

дозволяють підвищити ефективність керування матеріальними 

потоками, що поліпшує всю господарську діяльність.  

Резерви підвищення конкурентноздатності в сфері виробництва 

для багатьох українських підприємств, практично вичерпані. Тому 

необхідно більше уваги приділяти оптимізації процесів, зв'язаних зі 

сферою обігу. У цілому, цю проблему можна визначити як 

формування конкурентних переваг через скорочення логістичних 

витрат і поліпшення якості обслуговування на основі створення 

ефективно функціонуючих логістичних систем. 

Успішно працююче підприємство в якості одного з аспектів 

своєї стратегічної діяльності обов'язково порушує питання про вихід 

на зовнішні ринки. Тим більше в епоху глобалізації світової економіки, 

що характеризується утворенням єдиного загальносвітового 

економічного простору й створенням єдиного ринку виробництва й 

розподіли матеріальних благ.  

Поява й швидкий розвиток міжнародних логістичних систем є 

проявом глобалізації, процесу, який самим прямим образом зачіпає 

економіку й господарську діяльність підприємств. Процес 

стратегічного планування побудови міжнародної логістичної системи 

повинен складатися з наступних етапів: оцінка, постановка завдання, 

установлення пріоритетів і впровадження. 

Але виходити на міжнародні ринки з архаїчними поданнями, 

методами й способами здійснення логістичних операцій – свідомо 

приректи себе на невдачу. Правильне формування й подальший 

розвиток логістичних систем на основі впровадження міжнародних 

стандартів функціонування логістики є запорукою успішної діяльності 

на світових ринках й інтеграції українських підприємств у сучасну 

структуру світової економіки. 
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Концепція фінансової безпеки – це певна сукупність поглядів на 

забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка передбачає 

комплексне визначення загроз і системне розуміння шляхів їх 

усунення. Концепція має включати шляхи виявлення й усунення 

загроз, принципи, які необхідно при цьому застосовувати, сукупність 

прогнозованих ситуацій зі станом фінансової безпеки, інструменти і 

технології, потрібні для цього, а також алгоритм забезпечення 

фінансової безпеки. Концепція як модель є основою для розробки 

стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства.  

Прикладом такої концепції може бути «фінансова стратегія 

підприємства» І.О. Бланка, яка визначається як «один із найбільш 

важливих видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує 

всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності і фінансових 

відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, 

вибору найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення, адекватного 

корегування напрямів формування і використання фінансових ресурсів 

за зміни умов зовнішнього середовища».  

Побудова стратегії забезпечення фінансової безпеки передбачає 

розмежування об’єктів фінансової безпеки та об’єктів забезпечення 

фінансової безпеки (або об’єктів захисту). Об’єктом фінансової 

безпеки виступають фінансові інтереси як втілення фінансових 

відносин. А об’єктами забезпечення фінансової безпеки є носії 

(матеріальні і духовні) фінансових відносин, іншими словами, ті 

об’єкти, впливаючи на які можливе нанесення збитків фінансовим 

інтересам. 

Стратегія фінансової безпеки – це сукупність найбільш 

значущих рішень, спрямованих на забезпечення прийнятного рівня 

безпеки функціонування підприємства. Формування стратегії 

фінансової безпеки доцільно здійснювати за наступним алгоритмом, 

який включає п’ять кроків:  

1) визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища на діяльність підприємства;  

2) оцінка рівня фінансової безпеки підприємства;  

3) виявлення та оцінка загроз фінансовій безпеці підприємства;  

4) формулювання стратегії фінансової безпеки підприємства та 

розробка моделі її забезпечення;  

5) реалізація стратегії фінансової безпеки організації. 
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Теоретичну модель реалізації фінансових інтересів підприємства 

з урахуванням загроз фінансовій безпеці та економічної стратегії 

підприємства наведено на рис. 1.  

 

 

Фінансові інтереси 

підприємства 

Сукупність загроз фінансовій безпеці підприємства 

Економічна стра-

тегія підприємства 

 

Підсистема забезпечення 

 

 

 

 

фінансової безпеки підприємства 

Фінансова діяльність 

підприємства 

 

 
 

Рисунок 1 – Теоретична модель реалізації 

 фінансових інтересів підприємства 

 

Основною метою фінансової стратегії має бути забезпечення 

фінансової безпеки підприємства. Базуючись на підході до визначення 

сутності і змісту фінансових інтересів підприємства, до їх основних 

рис можна віднести такі:  

1) фінансові інтереси підприємства є проявом економічних 

відносин підприємства та суперечностей фінансової діяльності самого 

підприємства;  

2) фінансові інтереси підприємства породжені об'єктивною 

необхідністю повного забезпечення підприємства всіма видами 

фінансових ресурсів для здійснення ефективної діяльності;  

3) структура фінансового інтересу підприємства містить об'єкт і 

суб'єкт;  

4) фінансові інтереси проявляються у фінансовій діяльності 

підприємства і забезпечуються завдяки використанню певних 

фінансових інструментів (технологій);  

5) зміст фінансового інтересу підприємства поряд з основною 

метою його реалізації включає й засіб її досягнення.  

Отже, з позиції фінансової безпеки важливо оцінювати та 

прогнозувати вплив всіх очікуваних загроз, а також безпосередніх 

подій на її стан, а головне – на положення (локалізацію) критичних 

точок, виявляти можливість різкого катастрофічного спаду і 

критичного порогу. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ  

БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Шеремет І.І., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Филипенко О.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Розвиток економіки в Україні потребує нових підходів до 

управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична 

реалізація комерційного проекту значно ускладнюється або навіть стає 

неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану.  

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий розкри-

ває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. 

Успіх будь-якої справи неможливий без повного і чіткого уявлення 

про її перспективи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і 

реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно 

організувати виробництво і просування товару (послуги) на ринок, 

коли одержуватимуться перші прибутки, як зменшити ризик, вижити і 

перемогти в конкурентній боротьбі. Нині необхідність розробки 

бізнес-планів тісно пов'язують з ефективністю діяльності підприємств. 

Ефективність господарювання підприємства можна сформулювати як 

оптимальне співвідношення факторів виробництва і необхідного 

обсягу виробництва, що відповідає пред'явленому попиту населення.  

До основних завдань розробки бізнес-плану належать: 

- оцінка новизни та прогресивності підприємницької ідеї, її силь-

них та слабких сторін; 

- визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел 

фінансування; 

- обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення 

концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї; 

- оцінка кон'юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення 

ступеня можливого господарського ризику; 

- пошук надійних партнерів для розробки й реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту; 

- прогнозування очікуваних результатів реалізації нової 

підприємницької ідеї в перший та наступні три-п'ять років. 

За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є ро-

бочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприєм-

ництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми, 

об'єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегро-

ваного організаційно-правового утворення, трансформації власності, 

започаткування зовнішньоекономічної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

Щербата І.М., гр. 334 

Науковий керівник – канд. екон. наук Долга Г.В. 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 

У сучасному світі управління персоналом займає надзвичайно 

міцні позиції. Ефективність та організація праці менеджера, 

безумовно, є ключовою передумовою успішного функціонування 

організації. Менеджер займає ключове положення у системі 

управління персоналом. Ця важлива роль менеджера визначається тим, 

що він наділений повноваженнями приймати рішення, вирішує що, 

кому, коли і як робити; несе за це відповідальність перед власником 

майна організації. 

Управління персоналом можна визначити як діяльність, що 

спрямована на досягнення найбільш ефективного використання 

працівників для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. 

Ефективність розглядається не тільки в економічному плані - як 

економічність, якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а і в 

більш широкому контексті й пов'язується з такими поняттями 

особистісного, психологічного плану, як задоволеність співробітників 

своєю працею, участю у трудовому колективі підприємства, високий 

рівень самооцінки колективу, мотивація персоналу до ефективної 

праці. Головною особливістю управління персоналом саме на 

підприємствах готельної сфери є те, що персонал – найбільш важлива 

ланка в ланцюгу отримання доходів та вилучення прибутків в індустрії 

готельного бізнесу. Людський фактор є однією з найбільш важливих 

складових концепції розвитку готелів, так як контакт працівника та 

гостя – невід'ємний елемент концепції надання послуг. Крім того, 

індустрія готельного господарства достатньо трудомістка, зайнятість в 

цій сфері відмічається рухливістю, сезонною нерівномірністю, 

значною часткою некваліфікованого персоналу, значною плинністю 

кадрів, використанням тимчасових працівників, які не мають постійної 

роботи тощо. Тому з метою оптимізації даного положення, залучення 

та утримання спеціалістів з необхідними навичками, вміннями та 

бажанням служити клієнтам, менеджерам необхідно проводити 

ефективну роботу щодо пошуку шляхів розробки та впровадження 

більш дієвої політики управління персоналом на підприємствах 

готельної сфери. 

Відомо, що успіхи провідних світових готелів полягають у 

створенні високоефективної системи управління персоналом. Велике 

значення для ефективної кадрової політики має аналіз характеристик 
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ринку робочої сили. Внутрішні особливості готелю, а саме: поставлені 

цілі розвитку, тенденції його управлінського стилю, конкретний 

характер розв'язуваних ним завдань, специфіка робочих колективів 

тощо, також повинні прийматися в розрахунок для забезпечення 

ефективності кадрової політики. Отже, основними причинами 

збільшеної уваги до персоналу в індустрії готельного бізнесу є такі: 

важливість взаємовідносин працівників і клієнтів, зростання цін в 

даній сфері, що безпосередньо пов'язано зі зростанням заробітної 

плати працівників та посилення державного регулювання в сфері 

управління людськими ресурсами.  

У практичному плані можна виділити такі основні функції 

управління персоналом: прогнозування ситуації на ринку праці та у 

власному колективі для вжиття попереджувальних заходів; аналіз 

наявного кадрового потенціалу і планування його розвитку з урахуванням 

перспективи; мотивація персоналу, оцінка і навчання кадрів, сприяння 

адаптації працівників до нововведень, створення соціально комфортних 

умов у колективі, вирішення приватних питань психологічної сумісності 

працівників тощо. При цьому зберігаються і традиційні завдання з 

адміністративної роботи з персоналом. Управління персоналом на 

підприємствах готельної сфери включає такі основні етапи: 

планування; оцінка трудової діяльності; навчання; набір персоналу, 

 відбір;  профорієнтація та адаптація; підбір персоналу (зовнішній та 

внутрішній);  підвищення, зниження, переміщення, звільнення; 

підготовка; прогнозування необхідної чисельності персоналу для 

виконання як поточних, так й перспективних завдань.   

Відповідно до досліджень WARD HOWELL INTERNATIONAL, 

представники сфери послуг указують на те, що для України 

характерним є тотальний дефіцит ефективних менеджерів. Сьогодні 

головними причинами нестачі кваліфікованого управлінського 

персоналу на підприємствах готельного бізнесу є: – політична 

нестабільність, злочинність, корупція; – неефективна система 

мотивації праці (низька заробітна платня, слабкий зв'язок із 

результатами праці, відсутність дійових моральних та матеріальних 

стимулів до праці тощо); – відсутність періодичного підвищення 

кваліфікації управлінського персоналу (провідних керівників, 

фахівців); – значні недоліки в системі якості праці менеджерів 

(відсутність розробок та практичного впровадження). 

Отже, підприємствам готельної сфери необхідні 

висококваліфіковані менеджери зі швидкою адаптованістю та вмінням 

приймати вірні управлінські рішення, управлінці, які в сучасних 

умовах зуміють впроваджувати більш дієві та досконалі системи 

управління персоналом, що в подальшому принесе підприємству 

користь. 
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ТОРГОВА МАРКА  

ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ 

 

Яновська А.В., гр. ЕП-51м 

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Іванова В.В. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Торгова марка є одним із видів інтелектуальних продуктів 

підприємства. Торгова марка є позначенням, що в першу чергу 

символізує та виокремлює якість продукції або послуг тієї чи іншої 

компанії серед інших учасників ринку, та є обличчям компанії, 

оскільки дозволяє споживачам відрізняти товари різних виробників 

один від одного і вибирати між конкурентними товарами. 

Торговий знак – знак за яким товари та послуги одних осіб 

відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями 

можуть бути слова, цифри, зображувальні елементи, комбінації 

кольорів. 

Вдала торгова марка є своєрідним і доволі суттєвим капіталом, 

можна сказати «гарантом» успіху діяльності компанії на ринку, а тому 

розвиток та підтримання високої репутації своєї торгової марки та 

продукції, що її містить, є щоденною турботою будь-якого виробника. 

А рекламні кампанії та інші заходи, спрямовані на створення у 

свідомості кола споживачів позитивного сприйняття тієї чи іншої 

торгової марки, потребує дуже значних сил та капіталовкладень. 

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну 

марку можуть виступати як окремі фізичні чи юридичні особи, так і 

декілька осіб (у цьому випадку торговельна марка стає колективною).  

Фізичними особами, що мають право на торговельну марку 

можуть бути громадяни України чи інших держав, особи без 

громадянства, що виконують діяльність на певному підприємстві.  

Право інтелектуальної власності на торговельну марку 

іноземними особами реалізується через представників, які мають 

відповідну реєстрацію згідно з Положенням про представників у 

справах інтелектуальної власності. 
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НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Ятленко А.О., гр. ФК-13 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Антонова О.В. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Електронна комерція в Україні, як окрема галузь, активно 

розвивається і зростає, у той час як економіка країни переживає 

економічну кризу. Зараз інтернет-торгівля у всьому світі зростає 

швидкими темпами. Зростає також кількість і якість електронних 

торгових майданчиків (ЕТМ). 

В економічно-розвинутих країнах темпи електронної комерції 

збільшуються майже у два рази щорічно. У розвиваючих країнах 

зростання інтернет-торгівлі набагато вище та інтенсивніше, ніж в 

країнах з розвинутою економікою. В Україні серед усіх економічних 

галузей національного господарства інтернет-торгівля розвивається 

найбільш швидкими темпами. Електронна комерція з’явилась в країні 

зовсім нещодавно, але вже швидко розповсюджується. Хоч у 

порівнянні з роздрібною торгівлею обсяги інтернет-торгівлі значно 

поступаються, (усього на 1,5-1,6% від загального обсягу) від інтернет-

торгівлі у роздріб на прикінці 2012 року. Але вже на кінець 2015 року 

цій показник сягнув 4,5%, що складає приблизно 4,44 млрд. дол.  

Наша країна на кілька років відстає від провідних країн за 

темпами впровадження електронних торговельних майданчиків. 

Виною тому є як «відкати» і корупція, так і об'єктивні причини – 

політичні події 2014, 2015 років, зниження купівельної спроможності 

на Сході України, а також проблеми співробітництва з АР Крим. Окрім 

того, треба зауважити, що електронні торгівельні майданчики 

підходять далеко не для всіх підприємців. 

Електронна торгівля також характеризується деякими 

технологічними обмеженнями, яким притаманне обмежувати кількість 

клієнтів, що користуються цією системою. Одним із суттєвих 

недоліків електронної торгівлі є те, що інтернет все ще не торкнувся 

життєдіяльності більшості приватних та особливо державних 

підприємств. Велика кількість споживачів не використовують інтернет 

для будь яких фінансових операцій. Деякі підприємства побоюються 

вимог щодо до розкриття приватної інформації з метою безпеки, а 

також багато разів законність і достовірність різних гравців торгових 

майданчиків піддавалися сумніву. Для вирішення технічних питань, 

добра стратегія і створення довіри системних клієнтів може змінити 

теперішній сценарій і допомогти електронній комерції адаптуватись к 

потребам України, що постійно змінюються.  
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РІВНІ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Яценко А.Е., гр. ФК-13 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Антонова О.В. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

Управління підприємствами є інформаційним процесом, при 

якому обмін інформацією відбувається між системою управління, 

об’єктом управління та зовнішнім середовищем. Обґрунтування 

управлінських рішень потребує збору, обробки та комунікації 

відповідної інформації у системі управління. Особливо це актуально 

для торговельних підприємств, які мають значну кількість 

контрагентів та здійснюють свою діяльність в умовах мінливого 

зовнішнього середовища Тому розробка концептуальних засад 

процесно-орієнтованого управління є першочерговим завданням 

вдосконалення комунікацій управлінської системи у відповідь на 

виклики зовнішнього середовища. 

Концепцію процесно-орієнтованого управління торговельними 

підприємствами запропоновано розглядати як систему, яка має чотири 

ієрархічні рівні.  

На першому рівні комунікації визначаються базові припущення, 

які є підставою для побудови інструментів вирішення проблеми 

розробки інформаційного забезпечення торговельного підприємства.  

Наступним елементом є теорія комунікацій. У контексті 

процесно-орієнтованого управління теорія комунікацій дає змогу 

забезпечити ефективну передачу інформації між основними 

виробниками та споживачами інформації торговельного підприємства. 

Складовою концепції процесно-орієнтованого управління 

торговельним підприємством є система підтримки прийняття рішень. 

Для побудови такої системи необхідно використовувати методи 

прийняття рішень, за допомогою яких визначається, які саме інфор- 

маційні потоки необхідні для обґрунтування прийняття рішень особам, 

що приймають рішення у центрах відповідальності бізнес-процесів 

торговельного підприємства. 

Останній рівень – це модель організації внутрішнього аудиту 

ефективності процесно-орієнтованого управління, яка базується на 

декомпозиції процесу впровадження нового інформаційного 

забезпечення на торговельному підприємстві. Завдяки цьому контроль 

виконання показників здійснюється на кожному кроці впровадження 

інформаційного забезпечення, що підвищує його ефективність.  
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Секція 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ 

 

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ WI-FI МЕРЕЖ 

 

Байдікова К.І., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Мілаш І.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

За останні роки бездротові мережі отримали широке 

поширення. І якщо раніше мова йшла переважно про використання 

бездротових мереж в офісах, то тепер вони широко використовуються 

як в домашніх умовах, так і для розгортання мобільних офісів.  Однак, 

приймаючи рішення про перехід до бездротової мережі, не варто 

забувати, що на сьогоднішньому етапі їх розвитку вони мають одне 

вразливе місце. Мова йде про безпеку бездротових мереж. Проблема 

бездротових мереж зараз стоїть досить гостро. Останнім часом 

почастішали випадки злому wi-fi мереж. Це пов'язано в першу чергу з 

наростаючою популярністю бездротових мереж. 

Основним стандартом при побудові даного виду мереж є 

стандарт 802.11. Цей стандарт для бездротових мереж передбачає 

кілька механізмів забезпечення безпеки мережі. Серед них поширені:  

– Wired Equivalent Protocol, або WEP, розроблених автором 

стандарту 802.11; основна функція WEP – шифрування даних при 

передачі та запобігання неавторизованого доступу в бездротову 

мережу; для шифрування WEP використовує алгоритм RC4.  

– WEP 2.0 – представлений в 2001 р. після виявлення безлічі 

дірок в першій версії, WEP 2 має поліпшений механізм шифрування і 

підтримку Kerberos V.  

– Open System Authentication – система аутентифікації за 

замовчанням, яка використовується в протоколі 802.11. Власне 

системи як такої немає – аутентифікацію проходить будь-який, хто 

запитує; у разі застосування OSA не допомагає навіть WEP, так як в 

ході експериментів було з'ясовано, що пакет аутентифікації 

надсилається не зашифрованим. 

– Access Control List – в протоколі не описується, але 

використовується багатьма як доповнення до стандартних методів. 

Основа такого методу – клієнтська MAC-адреса, унікальна для кожної 

картки; точка доступу обмежує доступ до мережі відповідно до свого 

списку MAC-адрес. 

– Closed Network Access Control – адміністратор дозволяє будь-

якому користувачеві приєднуватися до мережі, або в неї може увійти 

тільки той, хто знає її ім'я, SSID; мережеве ім'я в такому випадку 

служить секретним ключем. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Байдікова К.І., гр. БА-51м 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Чаговець В.В.  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Виконання інформацією управлінських функцій, циркуляція 

інформації між компонентами системи, між системою в цілому і 

оточуючим середовищем, є обов‘язковим атрибутом управління. Саме 

завдяки інформаційним процесам система здатна здійснювати 

цілеспрямовану взаємодію із зовнішнім середовищем, координувати 

відносини власних компонентів, спрямовувати їх рух до заданої мети. 

Сучасні концепції управління інформаційною діяльністю на 

підприємствах широко застосовують ідеї інформаційної логістики для 

побудови моделей інформаційної діяльності підприємства, які 

відображають взаємозв’язки між інформаційними потоками, а 

впровадження комп’ютерних технологій дозволяє застосовувати 

менеджмент ділових процесів (workflow management), який 

представляє собою управління інформаційною логістикою на базі 

комп’ютерної технології і основною метою якого є забезпечення 

діяльності з виконання господарських завдань необхідною 

інформацією відповідного виду, об’єму, якості, у відповідні терміни та 

у відповідному місці. 

Застосування цих концепцій дозволяє побудувати інформаційну 

модель організації, яка є схемою потоків інформації, які 

використовуються в процесі управління, відображає різні процедури 

виконання функцій управління організацією і представляє за кожним 

завданням зв’язок вхідних і вихідних документів і показників. 

Відповідно, теорія і методика інформаційного забезпечення та 

документування управлінських процесів потребує вивчення самої 

схеми управління, змісту управлінських зв‘язків, впливу управлінської 

дії об‘єкта на керований об‘єкт, а також проблем, пов‘язаних із 

наступним користуванням документами в їхньому динамічному стані, 

тобто потребує застосування методології інформаційного 

менеджменту. В той же час, вирішення проблем, пов‘язаних із 

технічним, технологічним, лінгвістичним забезпеченням, персоналом, 

який бере участь у процесах впровадження і використання 

інформаційних систем, потребує застосування відповідних функцій 

управління до їх розв‘язання, застосування методології інноваційного 

менеджменту, стратегічного менеджменту та менеджменту проектів. 
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ЦИФРОВІ ЛАБОРАТОРІЇ FABLAB 

 

Бороненко Д.В., гр. МО-15 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Чаговець В.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

У сучасному світі функціонує мережа цифрових лабораторій, 

що мають загальну інформаційну базу і за допомогою систем 

відеоконференцій обмінюються досвідом і консультуються з 

провідними світовими виробниками. Це так звані FabLab (англ. 

Fabrication Laboratory) – невеликі майстерні, які пропонують 

користувачам виготовляти необхідні їм деталі на верстатах з числовим 

програмним управлінням (ЧПУ). Зазвичай лабораторії обладнано 

набором універсальних інструментів, які керуються з комп'ютера. Це –  

лазерні, плазмові, водоструминні та ножові різаки для різання 

листових матеріалів; трьохосьові верстати з ЧПУ (керовані з 

комп'ютера фрезерні та токарні верстати); засоби швидкого 

прототипування (зазвичай «3D-принтер» із пластику або пластикових 

деталей); устаткування для фрезерування друкованих плат (двомірні, 

високо прецизійні фрезерні верстати); робочі місця для розробки, 

побудови та тестування мікропроцесорної та цифрової електроніки. 

Лабораторії ставлять перед собою завдання зробити «майже 

все» з «практично нічого». Особливо це актуально для продуктів, які 

вже можна виробляти завдяки існуючим технологіям, але які не 

випускаються ще серійно. Лабораторії FabLab в принципі можуть 

конкурувати з серійним виробництвом. Вони вже показали свою 

можливість значно полегшити створення одиничних 

високотехнологічних пристроїв.  

Програма FabLab була розпочата в MediaLab в 

Масачусетському технологічному інституті. Один з найбільших 

проектів, початих лабораторіями FabLab включає побудову вільних 

бездротових мереж FabFi в Афганістані, Кенії та США. Перша FabFi 

була встановлена в Афганістані, знаходиться там і працює за 

підтримки співтовариства і без будь-якого спеціального 

обслуговування. Мережа в Кенії, побудована на основі цього досвіду. 

FabLab активно розвивається також в інших країнах світу, таких як 

Афганістан, Аргентина, Австралія, Австрія, Бахрейн, Бельгія, Бразилія, 

Болгарія, Канада, Китай, Єгипет, Франція, Греція, Таїланд. Що 

стосується України, то цифрова лабораторія FabLab знаходиться у 

Києві і отримала назву Izolab. Тут можна зробити простий, але 

унікальний, пристрій своїми руками. Втім, лабораторія-акселератор – 

це нова для України модель. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Воржеінов М.Є., гр. ЕК-12а 
Науковий керівник – канд. екон. наук, проф. Ларка М.І. 

Національний технічний університет «ХПІ» 

 

Сучасна розвинута економіка неможлива без новітніх 

інформаційних технологій (ІТ), а на суб’єктів економічної діяльності 

(від держави до фірми), що не піклуються про розвиток та інтеграцію у 

власну економіку передових ІТ, чекає неминуче відставання від 

конкурентів. Це пов’язано з тим, що дві галузі – економіка та ІТ, в 

сукупності дають позитивний економічний і виробничий результат. В 

сучасній економіці ІТ використовуються з метою ефективного та 

оперативного комп’ютерного оброблення інформаційних ресурсів, 

пошуку і зберігання економічної інформації та швидкої передачі її на 

будь-які відстані. Сьогодні результатом розвитку ІТ стали віртуальні 

банки, платіжні системи, державні електронні закупівлі, інтернет-

магазини і т. ін. І все це разом відіграє величезну роль в економічній 

діяльності країни. 

ІТ в економіці – це комплекс дій над економічною інформацією, 

за допомогою комп’ютерів та іншої обчислювальної техніки з метою 

отримання позитивного і оптимального господарського результату. ІТ 

використовуються в економічній діяльності для ефективного 

оброблення та сортування даних, для здійснення та оптимізації 

процесу взаємодії людини і обчислювальної техніки, для задоволення 

потреб в інформації, для здійснення оперативних зв'язків і багато чого 

іншого. 

Також ІТ допомагають приймати обґрунтовані економічно 

важливі рішення і беруть безпосередню участь у процесі ефективного 

управління господарською діяльністю. Сучасні моделі ІТ дозволяють 

прорахувати і спрогнозувати результати будь-якої операційної 

діяльності і на цій основі прийняти вірне управлінське рішення. Дані 

моделі дозволяють також здійснювати підрахунок сукупного 

економічного ефекту та визначати можливі ризики.  

Отже структура і масштаб сучасної світової економіки стали 

такими тільки завдяки інтеграції в економічні процеси передових ІТ і 

роблять її повністю залежною від них. Така залежність, з одного боку,  

відкриває великі перспективи розвитку економіки через розвиток ІТ та 

оптимізацію їх використання, з іншого ж боку, наражає економіку на 

нові небезпеки, як то хакерські атаки або кібервійни. 
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ВИРІШЕННІ  

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МІСТА 

 

Гевлич Т.І., 10-А кл., ЗОШ № 26 ВМР 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Гевлич І.Г. 

Донецький національний університет м. Вінниця 

 

В умовах енергетичної кризи та кризи ЖКГ в Україні 

спостерігається масова відмова споживачів від послуг із 

централізованого забезпечення теплом.  

Метою роботи є дослідження екологічного ефекту застосування 

систем індивідуального опалення в межах багатоповерхової забудови 

міст за допомогою чисельного моделювання розсіювання забруднень, 

які переносяться повітряним потоком.  

Запропоновано використання методики чисельного 

моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої 

в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах 

багатоповерхової житлової забудови, - рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Розсіювання забруднень від джерел, розташованих  

на внутрішніх сторонах двох будинків 

багатоповерхової забудови замкнутого типу 

 

За результатами проведеного дослідження зроблені висновки: 

1. Використання систем індивідуального опалення в межах 

існуючої багатоповерхової забудови міст є чинником зростання 

екологічної небезпеки. 

2. Застосування чисельного моделювання розсіювання 

забруднень дозволяє здійснювати його прогнозування при 

використанні автономних поквартирних систем опалення, дахових, 

вбудованих та прибудованих котелень малої потужності.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ И АСИМПТОТИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРШИН СЛУЧАЙНОГО ГРАФА 

 

Деревянко А.И., гр. МП31 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Кабалянц П.С. 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

 

Любую систему в природе и обществе можно представить в 

виде сети, где узлы – элементы системы, а ребра – отношения, 

существующие между этими элементами.  

Например, Интернет – это сложная сеть маршрутизаторов и 

компьютеров, связанных с помощью различных физических и 

беспроводных линий связи; WWW является огромной виртуальной 

сетью веб-страниц, связанных гиперссылками; пищевые сети, 

регулярно использующиеся экологами для количественной оценки 

взаимодействия между различными видами и т.д. 

В связи с развитием интернет-технологий большой интерес 

представляет задача об асимптотике распределения степеней вершин 

«растущего» случайного графа.  

В известной работе Р. Альберта и А. Барабаси исследуется 

асимптотика графа, построенного по заданному алгоритму: 

выбираются k вершин(локальный мир) и вероятность р связи этих 

вершин с новой.  

В данной описывается распределение степеней для полученного 

графа с помощью биномиального распределения(случай малого числа 

вершин): 

 
и распределения С.Пуассона(в случае большого числа вершин): 

 
Также проведена имитация работы модели и параметрический 

анализ для полученных результатов. Отдельно были изучены случаи 

10 и 50 вершин. 

Результаты исследования могут быть использованы при 

изучении различных объектов, которые могут быть представлены в 

виде сети. Метод представления сети в виде случайного графа 

значительно облегчает дальнейшие вычисления для данной 

конкретной задачи. 
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ХАРЧОВІ 3D-ПРИНТЕРИ 

 

Кесь Я.С., гр. МО-15 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Чаговець В.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Сфери застосування 3D-друку, сучасні розробки і вже існуючі 

проекти зацікавлюють. Незважаючи на те, що найбільш поширеним і 

активним зараз є споживчий ринок, найперспективнішим 3D-друк 

вважається в таких сферах, як харчова промисловість, 

машинобудування, медицина, будівництво та архітектура. 

У найзагальнішому вигляді тривимірний друк полягає у 

побудові об'ємних моделей з багатьох сотень або навіть тисяч шарів за 

допомогою особливого пристрою – 3D-принтера. Макет моделі для 

такого друку створюється в CAD-програмі, однак багато виробників 

принтерів постачають своє програмне забезпечення до кожного 

пристрою. Для друку використовуються різні матеріали: пластик, 

папір, гіпс, метал, а також біополімери (стовбурові клітини) і харчові 

волокна.  

Досить поширеними і популярними є харчові 3D-принтери. По 

суті, харчовий 3D-принтер – це кухонний прилад, що працює, як 

струменевий принтер, але замість фарб у картриджах –  харчові 

інгредієнти. Шоколад, наприклад, відмінний матеріал для об'ємного 

друку. За допомогою 3D-принтера кулінари створюють справжні 

їстівні твори мистецтва. Крім шоколаду, харчові принтери 

використовують і інші інгредієнти. Існує маса приладів, у програмі 

яких закладено рецепти. Наприклад, лазерний принтер Foodini від 

розробників з Барселони може друкувати (готувати) чізбургери і 

равіолі.  

3D-технології стали також ефективним маркетинговим 

інструментом, яким користуються такі компанії, як Coca-Cola, VW, 

Nokia. Наприклад, Coca-Cola запропонувала споживачам створити їх 

власну цифрову міні-версію продукту через мобільний додаток, а 

потім уважно доглядати за нею, як за Тамагочі. У результаті деякі 

виграли поїздку на завод Coca-Cola, де їм запропонували втілити свою 

міні-версію, використовуючи 3D-друк. Слід також відмітити, що 

харчові 3D-принтери є ефективними у використанні астронавтами, бо 

дозволяють краще урізноманітнити меню. Так, наприклад, NASA 

вклала $125 000 в розробку принтера, друкуючого піцу. Але 3D-моделі 

створюються не тільки для особистого користування. Вже з'являються 

цілі портали для обміну та продажу 3D-моделей, навіть біржі. 
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WINDOWS 10 – НОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ «ЗЛОДІЙ» 

 

Козак Т.А., гр. ГРС-33 

Науковий керівник – доц. Гірінова Л.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Випуск Windows 10 вже наробив більше шуму, ніж всі 

попередні релізи від Microsoft. І причина цілком зрозуміла - в новій 

операційній системі знайдені безпрецедентні засоби контролю за 

користувачем. 

Microsoft бере з комп'ютера весь друкований текст, геолокаційні 

дані та назви мереж Wi-Fi поблизу, запис з мікрофона, дані про стан 

комп'ютера користувача та його активності. 

До того ж Windows 10 переглядає назви призначених для 

користувача файлів і звіряє з постійно оновлюваним списком 

піратських новинок. Якщо знаходяться відповідності, листинги 

користувальницьких директорій відправляються в Microsoft. 

Фактично, комп'ютер доносить на свого ж власника. 

Особливо слід відзначити, що зіставлення даних про наявність 

неліцензійного відео на комп'ютері користувача з зібраними 

геолокаційними даними відкриває відмінну можливість для MPAA 

(Американська асоціація кіно) і RIAA (Американська асоціація 

звукозапису) відсудити у  американської домогосподарки чергову пару 

мільйонів доларів. Українським користувачам, поки боятися нічого: 

система спрацьовувала тільки при виявленні американських фільмів. 

Також, деякі користувачі помітили, що після першої активації 

Windows 10 на короткий період включається web-камера. Дослідження 

це підтверджують – в Microsoft передається 35 Мб даних відразу після 

активації і включення вбудованої камери. Ймовірно, дані 

прив'язуються до призначеного для користувача аккаунту Microsoft. 

Редакція Лібератума попереджає, що наявні в мережі рецепти 

боротьби зі стеженням Windows 10 можуть не працювати. Всі потрібні 

адреси на цей раз жорстко прописані в виконуваних бінарних файлах. 

Отже, виходячи з усього вище сказаного, можна зробити 

висновок, що комп’ютерні технології не тільки заполоняють людське 

життя, а й починають безпардонно втручатися в нього і 

використовувати особисту інформацію проти свого власника. Деякі 

експерти впевнені, що настає нова ера в IT, коли вільний користувач 

зникне як клас. Кожній людині буде присвоєно інвентаризаційний 

номер, на кожного буде складено досьє на підставі даних з його 

особистого листування, переміщень, SMS тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОКОМП'ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ 

 

Малюк К.Є., гр. ТХ-22 

Науковий керівник – ст. викл. Сибірякова І.Г. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Ідея нейробіоніки (створення технічних засобів на нейро-

принципах) стала інтенсивно реалізовуватися на початку 80-х років 20 

століття. Імпульсом було наступне протиріччя: розміри елементарних 

деталей комп'ютерів зрівнялися з розмірами елементарних 

«перетворювачів інформації» в нервовій системі. Також було 

досягнуто в мільйони разів більшу швидкодію окремих електронних 

елементів, ніж у біологічних системах. Однак при цьому ефективність 

вирішення завдань, особливо завдань орієнтування і прийняття рішень 

в природному середовищі, у живих систем поки недосяжно вище. 

Детальний аналіз розробок нейрокомп'ютерів дозволяє виділити 

основні перспективні напрямки сучасного розвитку 

нейрокомп'ютерних технологій: нейропакет, нейромережеві експертні 

системи, СУБД із включенням нейромережевих алгоритмів, обробка 

зображень, управління динамічними системами та обробка сигналів, 

управління фінансовою діяльністю, оптичні нейрокомп'ютери, 

віртуальна реальність. 

Спектр застосування нейрокомп'ютерів надзвичайно широкий: 

управління в реальному часі: літаками, ракетами, технологічними 

процесами безперервного виробництва (в енергетиці, металургії та ін.); 

розпізнавання образів: зображень, людських осіб, букв та ієрогліфів, 

відбитків пальців у криміналістиці, мови, сигналів радара, 

елементарних частинок і фізичних процесів, що відбуваються з ними 

(експерименти на прискорювачах або спостереження за космічними 

променями), захворювань за симптомами (в медицині), місцевостей, де 

слід шукати корисні копалини у геології, ознак небезпеки у системах 

безпеки; прогнозування у реальному часі: погоди, курсу акцій та інших 

фінансових показників, результату лікування, політичних подій 

(підсумків виборів, міжнародних відносин та ін.), поведінки 

противника (реального або потенційного) у військовому конфлікті й в 

економічній конкуренції, стабільності подружніх стосунків; 

оптимізація – пошук найкращих варіантів при: конструюванні 

технічних пристроїв, виборі економічної стратегії, підборі команди 

(співробітників підприємства, спортсменів, учасників полярних 

експедицій), лікуванні хворого; протезування («розумні протези»). 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В СТАНОВЛЕННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Мельник Б.В., гр. МТ-22 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Малафєєв Ю.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

На сучасному рівні інформаційні технології стають суттєвим 

стимулом розвитку всієї світової економіки. Є одне відоме 

висловлювання: «Кожна наука, настільки наука, наскільки є в ній 

математики». Зараз цей вираз є аналогією взаємозв’язку бізнес-

процесів і інформаційних технологій. Всього 10-15 років назад 

впровадження ІТ проходило через такі етапи: 

1.  Зараження бізнесу інформаційними технологіями; 

2.  Взяття під контроль; 

3.  Управління даними; 

4.  Зрілість; 

5.  Породження нових моделей. 

Був час, коли ІТ сприймались суб’єктами бізнес-процесів, як 

іграшка, потужніший, але не зрозумілий складний калькулятор. Між 

бізнес-підрозділами і програмістами царювала «гармонія» -  ніхто одне 

одному не заважав. Але згодом нове покоління почало вимагати, щоб 

програми ПК працювали швидше, щоб два працівники могли 

одночасно працювати з однією базою. ІТ-спеціалісти зустріли цей час 

з ентузіазмом, змушуючи керівництво затверджувати нові штатні 

розклади і витрати. 

Проте згодом настав час обґрунтувань ІТ-бюджетів, планування 

витрат, і навіть переведення підрозділів на самоокупність. Користувач 

став вибагливішим, адже відчув себе клієнтом, який завжди має рацію. 

Це вже був етап серйозної інтеграції ІТ в бізнес-процеси компанії. 

На третьому етапі дані разом з операціями над ними утворюють 

цілу інформаційну систему, а ІТ-інфраструктура забезпечує ефективну 

роботу в інтересах бізнесу підприємства. 

Зрілість – етап, коли всі інформаційні потоки, які утворюють 

систему, являються відображенням структури підприємства і всіх її 

бізнес-процесів. Роль ІТ в бізнесі змінилась, адже тепер вони і є 

бізнесом(а не лише інструментом), який заробляє всі гроші для 

компанії. 

Наступний етап – час, коли ІТ породжують нові бізнес-моделі за 

рахунок глобального проникнення і всеосяжного інформаційного 

доступу. Не виключено, що років через 10 буде недоречним питання 

чи є бізнес і бізнес-процеси поза Інтернетом. 
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«ХМАРНІ» ТЕХНОЛОГІЇ  

В ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Наухацька Т.А., гр. ЕК-41 
Науковий керівник – асист., Труніна Г.О. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Хмарні технології надають користувачу зручне віртуальне 

середовище для зберігання і обробки інформації, що об'єднує в собі 

апаратні засоби, програмне забезпечення, канали зв'язку, а також 

службу технічної підтримки. Такий підхід до роботи з інформацією 

може бути рекомендований як індивідуальним підприємцям малого 

бізнесу, так і середньому та великому бізнесу: для будь-якого 

масштабу знайдеться оптимальний бізнес-додаток.  

Аналіз останніх досліджень показав, що варто розглянути 

можливість застосування хмарних технологій для бізнесу: 

1. Використання інтернет-сервісів без необхідності купівлі 

серверів, мережевого обладнання, ДБЖ, кондиціонерів, ліцензованого 

ПЗ. Не потрібний штатний IT-фахівець. Все це скорочує витрати на 

роботу з інформацією до 70%. 

2. Підключення до хмарних сервісів може бути зроблено з будь-

якого гаджету, що має вихід в Інтернет, і для цього не потрібно 

спеціальних знань в області IT. 

3. Дані централізовані, що зручніше, ніж інформація, 

розподілена по різним філіям і комп'ютерам. 

4. Розширення (або скорочення) хмарного сервісу може бути 

реалізовано фахівцями компанії-провайдера за запитом клієнта 

протягом декількох хвилин, але є й можливість самостійно керувати 

обсягом «хмари» через особистий кабінет на сайті оператора. 

5. Хмарні сервіси проектуються з підвищеною безпекою і 

забезпечуються технічною підтримкою цілодобово.  

6. Важливі дані у випадку помилки користувачів можуть бути 

відновлені за рахунок спеціальної системи резервного копіювання. 

У світовій практиці перехід бізнесу на хмарні технології 

обговорюється в 90% компаній. Але багато українських організацій у 

гонці за стовідсотковим контролем над інформацією (як вони 

вважають) прагнуть тримати цінні ресурси строго при собі. Однак 

практика показує, що інфраструктура «хмари» стабільніша і 

безпечніша в порівнянні з інфраструктурами замовників. Це 

пояснюється більш високими витратами і рівнем знань, які потрібні 

для створення надійних дата-центрів. Не кожна навіть велика компанія 

володіє такими можливостями. 
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ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ  

ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ ГАНТА 

 

Орлова Д.В., гр. МО-21 
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Грицук Ю.В. 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

 

Проект виробництва робіт (ПВР) – це основний документ, що 

регламентує організацію виробництва будівельних робіт відповідно до 

технологічних правил, вимог до охорони праці, екологічної безпеки і 

якості робіт.  

Згідно з вимогами нормативних документів до складу проекту 

виробництва робіт до числа інших документів входять: календарний 

графік виробництва робіт або комплексний сітковий графік, у якому 

встановлюється послідовність і строки виконання робіт з максимально 

можливим їх суміщенням; графіки руху робочих кадрів по об'єкту. 

Для більш зручного розв`язання таких завдань, як побудова і 

оптимізація календарного плану (у тому числі планування проектів на 

основі побудови діаграм Ганта), існують чимало програм та 

програмних комплексів, серед яких є платне (Microsoft Project), умовно 

безкоштовне, (OpenProj, обмеження можливості виводу і конвертації 

звіту), а також вільно розповсюджуване безкоштовне програмне 

забезпечення (GanttProject). Окрім них існує декілька онлайн-сервісів, 

у яких присутня безкоштовна (обмежена за часом) версія. 

Бітрікс24 (https://www.bitrix24.ru/) пропонує досить просту і 

зручну діаграму Ганта. Список завдань відображається на шкалі, у 

поле діаграми знаходяться тільки відрізки часу. На діаграмі можна 

перетягувати дати старту і фінішу по часовій шкалі, таким чином 

наочно змінюючи терміни. При перетягуванні смуги завдання 

відображаються дата і час старту, фінішу і крайнього терміну. Це дуже 

зручно: не потрібно стежити за своїми діями по часовій шкалі, 

достатньо дивитися на підказки.  

Worksection (http://worksection.com/ua/) дає можливість 

користуватися діаграмою з багатою колірною індикацією: проекту, 

завдань, підзавдань та статусів їх виконання. При цьому внизу 

діаграми розміщена легенда до кольорів. 

TeamLab (https://www.onlyoffice.com/ru/). У цілому, діаграма 

Ганта від TeamLab містить увесь необхідний функціонал для роботи з 

цим інструментом. Діаграма виглядає класично: в окремих колонках 

вкладеним списком прописані віхи і завдання, відповідальні, 

розташовується таймлайн з тимчасовими відрізками.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  

АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Петренко М.С., гр. ЕП-12 
Науковий керівник – викл. Гриб С.В. 

Харківський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

В Україні однією з найважливіших тем на сьогоднішній день є 

автоматизація аудита на підприємстві. Це зумовлено тим, що в 

сучасних умовах інформаційні системи дуже стрімко розвиваються. 

Тому будь які інші економічні напрямки без використання технічних 

засобів не можуть ефективно функціонувати. 

Ряд авторів своїх публікаціях та дослідженнях відзначають 

наявність серйозних перешкод на шляху використання комп’ютерних 

технологій в аудиті. Аудитори у своїй роботі використовують різні 

типи програмних засобів, які можна поділити на такі групи: 

1. програми які використовуються в різних галузях (текстові 

редактори, електронні таблиці), тобто є програмами загального 

призначення; 

2. програми автоматизації управління аудитом; 

3. програми які спеціалізовані на системі штучного інтелекту. 

Сучасні технології в Україні гірші порівняно з іншими 

країнами. Вітчизняні фірми користуються переважним чином 

програмними продуктами іноземних розробників. Українські 

спеціалісти також працюють над розробкою програм, які можуть 

використовуватись в аудиторської діяльності. Прикладом такої 

програми є «Івахненков & Катеньов Аудит», яка дає можливість на всі 

100% проаналізувати бухгалтерські дані та виявити всі помилки.  

Автоматизація аудиту в Україні – це дуже добре, зручно та 

перспективно. Але не всякі фірми можуть встановлювати 

спеціалізовані аудиторські програми, оскільки вартість ліцензійного 

програмного забезпечення зарубіжного виробництва дуже висока. 

Налаштування під вітчизняне законодавство збільшує вартість 

продукту, так само як і додаткові функції як-то: розрахунок зарплати, 

складання звітів. Таким чином, вартість зарубіжних аналогів 

обчислюється в тисячах за одне робоче місце. Для керівників малого 

бізнесу в Україні це занадто дороге задоволення. Тому потрібно 

звернути увагу на програмні продукти вітчизняних виробників, які є 

більш дешевими та не менш якісними. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

Пришивалко В.В., гр. ГРС-33 

Науковий керівник – доц. Гірінова Л.В. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Найважливішим чинником підвищення ефективності 

виробництва готельних послуг є поліпшення управління. Різні 

інформаційно-технічні нововведення слід сприймати як засіб 

скорочення і здешевлення апарату управління. Інформатизація в 

області управління господарською діяльністю готельного комплексу 

здійснюється з метою підвищення продуктивності праці працівників за 

рахунок зниження вартості готельних послуг; а також підвищення 

кваліфікації і професійних знань фахівців. Управління пов'язане з 

обміном інформацією між компонентами системи, а також системи з 

навколишнім середовищем. В процесі управління одержують 

відомості про стан системи в кожен момент часу, про досягнення (або 

не досягнення) заданої мети з тим, щоб впливати на систему і 

забезпечити виконання управлінських рішень. Від вдосконалення 

інформаційного забезпечення можливі наступні позитивні результати: 

1) можлива економія витрат за рахунок зниження фонду 

заробітної плати, комунальних послуг, вартості програмного 

забезпечення, витрат на пошту, витрат на оформлення договорів, 

витрат на перерозподіл ТМР; 

2) усунення можливих витрат в майбутньому, уникнення 

майбутнього зростання чисельності персоналу, зменшення вимог до 

обробки даних, зниження вартості обслуговування; 

3) можливі нематеріальні вигоди від поліпшення якості 

інформації, підвищення продуктивності, поліпшення і прискорення 

обслуговування, впевненіші рішення, поліпшення контролю, 

зменшення прострочених платежів, повне використання програмного 

забезпечення. 

На ефективність прийнятих рішень з управління впливає безліч 

передумов: якість, достовірність і оперативність інформації; знання, 

досвід, особисті якості керівника; кваліфікаційний склад підлеглих; 

ситуація на ринку. Управління повною мірою використовує об'єктивну 

і своєчасну інформацію, що збирається, оброблюється, зберігається і 

поширюється за допомогою сучасних наукових методів і технічних 

засобів. Зараз це - об'єктивна необхідність, обумовлена, зокрема, 

вимогами ринку адекватно реагувати на виникаючі проблеми в 

обстановці, що динамічно розвивається. 
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КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ  

БРОНЮВАННЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 

Родіонова Ю.В., гр. ГРС-33 

Науковий керівник – ст. викл. Сибірякова І.Г. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Системи бронювання авіаквитків почали з'являтися в кінці 50-х 

років ХХ століття. На початку 90-х почалося великомасштабне 

впровадження електронних технологій в готельне господарство, трохи 

пізніше – в діяльність туристичних фірм.  

Існують такі основні шляхи бронювання: 

1. Інтернет – приблизно 30% продажів. Бронювання через 

Інтернет залежить від компанії-провайдера, його цін і умов. Схема 

бронювання ідентична продажу готельних послуг. 

2. GDS (Global Distribution System) близько 40-60%. GDS 

виникла при створенні альянсів авіакомпаній. Вона призначалася для 

професійних туристських компаній і вимагала навчання персоналу (від 

5 днів). GDS включає три основних системи: 

– Amadeus/System One дорівнює 175 сегментів на місяць; 

– Galileo/Apollo дорівнює 60 сегментів на місяць; 

– World/Span/Abacus дорівнює 400 сегментів на місяць. 

Розглянемо функціональні можливості деяких зарубіжних 

систем бронювання: 

1. Amadeus – це багатофункціональна система бронювання, в 

яку входять більш 38000 туристських компаній у вигляді 108000 

терміналів, 430 авіакомпаній з 60000 терміналів, 35000 готелів та 

інших засобів розміщення, 55 фірм з оренди автомобілів. 

2. Galileo – одна з провідних комп'ютерних систем бронювання 

в світі. У Східній Європі всього 120 агентств. Це одна з найбільш 

передових систем в технічному відношенні. Вона одна з перших 

надала агентствам Windows-версію системи резервації. 

3. Sabre поширена більш ніж в 70 країнах і має близько 30 тис. 

користувачів. Відмінна риса полягає в тому, що вона пропонує своїм 

клієнтам прямі продажі. Суть цього – відкриття доступу до системи 

для всіх бажаючих. Будь-який турист або бізнесмен може самостійно 

забронювати авіаквитки або готельний номер зі свого домашнього або 

робочого персонального комп'ютера. 

Незважаючи на складності впровадження комп'ютерних 

технологій в туристичний і готельний бізнес України, цей процес 

розвивається, і в даний час можна говорити про його незворотність. 
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КРИТЕРІЙ ВИСОКОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Сербіченко В.М., магістрант 
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Прокопович С.В. 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

 

Показник рівня життя населення – складний інтегральний 

критерій, який характеризує рівень розвитку соціально-економічного 

сектору за допомогою представлення якості життя, рівня 

забезпеченості необхідними благами та умов життя населення 

конкретної країни. Розрахунок даного показника – складне та 

неоднозначне завдання, так як він проводиться на основі неоднорідних 

та неоднотипних даних за багатьма критеріями. Ці критерії у сумі 

складають систему показників рівня життя населення і лише їх 

об’єднана, загальна інтегральна оцінка може в більш-менш повній мірі 

показати той ступінь, на якому знаходиться показник рівня життя 

населення країни на даний момент. 

Показник рівня життя має великий вплив на всі прояви людської 

діяльності, а не тільки ті, які мають соціальний характер. Всім відомий 

факт говорить про те, що ріст рівня життя населення призводить до 

підвищення трудового потенціалу, так як: високий рівень життя 

свідчить про високі можливості кожної особи забезпечити себе і своїх 

рідних високим рівнем здоров’я, освіти, культури і професіоналізму; 

високий рівень задоволення потреб людини призводить до покращення 

її фізичного та психологічного стану, а отже, до росту його трудового 

потенціалу.  

Джерелом підвищення рівня якості життя у країні є ріст 

національного доходу. Він є частиною загального суспільного 

продукту після того, як із нього були відраховані втрати від 

виробництва засобів праці та матеріальних витрат. А так як значення 

НД на душу населення напряму залежить від трудового потенціалу 

суспільства отримуємо кругову залежність. Екологічне становище в 

країні напряму залежить від економічного та політичного стану 

відповідних секторів, які у свою чергу залежать від стану соціальних 

показників на даній території. Наприклад, значення політичних 

показників залежить від значення таких критеріїв рівня життя 

населення як соціальна напруга в країні та рівень свідомості 

населення.  

Виходячи із усього вище перерахованого можна зробити такий 

висновок – загальний інтегральний показник рівня життя населення є 

результуючим критерієм високого рівня розвитку країни в цілому та 

кожного із секторів окремо.  
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Практика багатьох підприємств готельного господарства 

показує, що автоматизовані системи управління (АСУ) є найбільш 

ефективним способом управління. Без АСУ сучасний готель високого 

рівня не може конкурувати на ринку, так як витрати на його утримання 

будуть істотно вище, ніж у конкурентів. В даний час в деяких країнах 

наявність АСУ вже є в стандартах готелів від 4-х зірок і вище. 

Український стандарт також передбачає ряд автоматизованих систем 

для готелів класу 4-5 зірок. 

Стандартна система обов'язково підтримується фірмою-

виробником і розвивається разом з розвитком ринку та інформаційних 

технологій, отже є можливість удосконалити АСУ в міру необхідності, 

перейшовши на використання більш нової версії програмного 

забезпечення, вартість якої нижча, ніж при першій покупці. 

Серед зарубіжних інформаційних готельних систем найбільш 

відомою є система Fidelio, а також Lodging Touch.  

На нашу думку оптимальна структура АСУ для готельних 

підприємств має наступний вигляд: підсистема «Управління»; підсистема 

«Поверхова служба»; підсистема «Гостьових історій»; функція 

планування проживання; підсистема «Бронювання»; підсистема 

«Бухгалтерський облік; підсистема «Ресторан», CRM підсистему. 

Питома вартість впровадження такої оптимальної АСУ в 

масштабах запуску в експлуатацію всього готельного комплексу 

відносно невелика, в межах 10-15% від вартості, а іноді і нижче. 

Економічний ефект виводить таку систему на межу самоокупності 

через 4-5 років в номінальному (безаварійному) режимі. Хоча, 

звичайно, це залежить від масштабу готелю і її рівня. 

АСУ дозволяє готелям скоротити час на обробку заявок на 

бронювання та інформацію про майбутній заїзд, яка оперативно 

надходить до служби покоївок, яким необхідно підготувати номер для 

заїзду гостей.  

Застосування АСУ дозволить готелям значно знизити час 

обслуговування і кількість помилок, поліпшити якість обслуговування, 

що тягне за собою мінімізацію накладних витрат, полегшує аудит і 

сприяє зростанню позитивного іміджу.  
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Подорожувати по всьому світу сьогодні набагато легше, аніж 

десятки років тому. Квитки, готелі можна забронювати в онлайн 

режимі, тобто напряму через Інтернет. За цей час досить стрімко 

набрали обертів різноманітні пошукові системи, сайти бронювання і це 

виключно для готелів.  

На сьогоднішній день нараховують сотні сайтів для бронювання 

номерів, кожен з яких має свої системи знижок, акції та спеціальні 

пропозиції. Коли справа доходить до відповідального вибору, то 

настає складний момент пошуку, підбору та порівняння. Для 

полегшення виконання цих задач був створений Trivago. Trivago – 

компанія, заснована в Німеччині в 2005 році. Діяльність компанії – 

сервіс з пошуку готелів та порівняння цін на них у режимі on-line. Цей 

тип сервісу називають металошукачем. Станом на серпень 2016 року в 

базі даних сайту Trivago налічується близько 800 тисяч готелів, ціни на 

які порівнюються на підставі даних з близько 200 сайтів бронювання, 

серед них – Booking.com, Hotels24.com, OZON.travel, Expedia та інші. 

Слід пам'ятати, що: 

− бронювання не через посередника, а через сайт самого готелю 

зазвичай на €10-15 і більше на добу дорожче. Поселення "на місці", без 

попередньої броні, може бути в два рази дорожче, ніж у посередника; 

− при відмові від поїздки слід скасувати броню хоча б в день 

передбачуваного приїзду, за неявку без скасування броні з вашої 

картки знімуть вартість однієї ночі; 

− багато готелів дають значну знижку при бронюванні за місяць 

і більше; 

− багато готелів дають знижку при проживанні більше трьох днів. 

− деякі готелі дають знижку при завчасної передоплаті повної 

суми, і ще більшу знижку при безвідкличної передоплаті (без 

можливості скасування бронювання). 

З кожним днем все з більшою швидкістю розвиваються 

інформаційні технології в готельному бізнесі, що робить сервіс та 

обслуговування на ступінь вище та якісніше. Таким чином, у 

споживача вибір стає все більшим та різноманітнішим, що дає змогу 

провести своєрідний аналіз та моніторинг особливих побажань. 
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Головною метою в бізнесі є отримання прибутку. Для цього 

бізнесмен повинен мати певні навички та вміння, які дали б йому 

змогу ефективно управляти підприємством. На сучасному етапі 

розвитку економіки цю задачу стає виконувати все складніше. Тому 

все частіше підприємства звертаються за допомогою до інформаційних 

технологій, які дають можливість впливати на конкурентноздатність 

компаній. Свої праці з дослідження таких питань присвятили багато 

відомих науковців таких як В. В. Баронів, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, 

В.Ю. Соколов, І. Н. Тітовський, Дж. Глеік, Ф. Вебстер, К. Робінс тощо. 

Інформаційні – це технології, які пов’язані зі створенням, 

збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією, метою 

яких є виробництво інформації для її аналізу користувачем і прийняття 

на його основі рішення щодо визначення якої-небудь дії. Таким чином, 

вони пов’язані з інформацією, яка на підприємстві має дуже важливе 

значення та великі обсяги. Це є однією з багатьох причин 

впровадження інформаційних технологій у діяльність підприємства. 

У сучасних умовах швидкого розвитку інформаційних 

технологій підприємства мають широкий вибір різних програм та 

систем, для прискорення та підвищення ефективності обробки 

інформації, найбільш використовувані CRM- та ERP-система. 

Особливістю CRM-системи є автоматизація стратегії поведінки з 

клієнтами, яка дозволяє суттєво зменшити час обробки кожного 

клієнта, що допомагає підприємству збільшити свій дохід. ERP-

система налаштована на зменшення витрат підприємства, шляхом 

об’єднання усіх підрозділів та їх функцій в єдину систему, яка 

враховує їх потреби. Таким чином, доступ до інформації значно 

спрощується, а кожен підрозділ може швидко обмінюватися, з іншими 

підрозділами, необхідною інформацією. Однак, кожна з них не 

охоплює повністю усі аспекти діяльності, тому необхідно розробити 

універсальну автоматизовану систему, яка буде включати в себе 

елементи вже існуючих. Єдина автоматизована система має 

об’єднувати в собі інформацію виробничого та маркетингового  

підрозділів, відділу стратегічного планування. Таке удосконалення 

підвищить суттєвість отриманої інформації  та ефективність діяльності  

бізнес-структури. 
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Планування розвитку інформаційних ресурсів стає 

визначальним для оптимізації управління з метою підвищення його 

ефективності та зменшення суспільних витрат на підтримку діяльності 

влади. Воно повинно здійснюватись за такими основними напрямами: 

удосконалення правових та організаційно-економічних механізмів 

використання інформаційних ресурсів; підвищення надійності доступу 

до інформаційних ресурсів та захисту їх від несанкціонованого 

використання; удосконалення інформаційних технологій та 

інформаційно-математичних моделей, які використовуються в системі 

прийняття рішень. 

Автоматизована інформаційна система є сукупністю інформації, 

економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, 

технологічних засобів і фахівців, призначена для обробки інформації і 

прийняття управлінських рішень.  

Дедалі більшого розвитку набуває принцип організації 

інформаційних ресурсів на зразок «матриці», коли забезпечується 

гнучкий, безпечний та централізований розподіл ресурсів в інтересах 

так званих віртуальних організацій, що створюються для розв’язання 

завдань, які виникають у складній динамічній ситуації.  

Використовуючи міжнародний досвід формування, 

використання та захисту національних інформаційних ресурсів, слід 

усвідомлювати, що він відображає реальний рівень експлуатації 

інформаційних технологій. Водночас формується нова ідеологія та 

напрями її реалізації, що істотно відрізняються від класичних систем 

обробки даних (які використовують технології клієнт-сервер та 

реляційні моделі даних).  

Аналіз стану формування та використання інформаційних 

ресурсів в Україні доводить, що інформаційна політика залишається 

безадресною, тому реалізується безсистемно та непослідовно, що 

негативно позначається на процесах інноваційного вдосконалення 

управління. Це певною мірою зумовлюється відсутністю на 

державному рівні єдиної системи поглядів на реалізацію 

інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки країни, 

сформованих у державну концепцію національної інформаційної 

політики та інформаційної безпеки.  
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