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Частина 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ГЛОБАЛЬНОМУ 

КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

УДК 658.821(045) 

Балковська Варвара Віталіївна 

асистент, 

Житомирський державний технологічний університет, 

м. Житомир 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

In the competitive environment any entity should assess its own level 

of competitiveness for the effective functioning and assessment of 

prospects for the future. Having information about its competitive 

position, industry entities are able to identify their preferences, choose 

the right strategy and tactics of behavior adequate to the realities of 

today's market processes. 

 

В сучасних умовах становлення і розвитку ринкових відносин 

перед кожним підприємством постала проблема оцінки рівня 

конкурентоспроможності з тим, щоб посилити конкурентну позицію 

та запропонувати ефективні напрями підвищення. Оцінка 

конкурентоспроможності є вихідним етапом для розробки 

стратегічних альтернатив щодо підвищення конкурентних позицій 

підприємства.  

Сьогодні для успішного функціонування промислового 

підприємства на ринку оцінка його конкурентоспроможності є 

об’єктивною необхідністю. Як процес виявлення сильних і слабких 

місць підприємства вона дає можливість максимального 

удосконалення його діяльності та виявлення його прихованих 

потенційних можливостей [1]. 

Теоретичні основи формування та підвищення 

конкурентоспроможності були розроблені ще Платоном, Д. Рікардо, 

А. Смітом, та поглиблені Дж.М. Кейнсом, Р. Кемпбелом, 

К.Р. Макконнеллом, М. Месконом, Ф. Хедоурі й іншими 
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зарубіжними вченими. Значний вклад у розробку даної 

проблематики  зробили вітчизняні вчені-економісти: В.Я. Амбросов, 

Я.Б. Базилюк, І.В. Гуторова, Л.А. Євчук, М.П. Канівський, 

М.Я. Кваша, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, 

І.В. Саєнко, О.В. Ульянченко, Б.М. Хусаінов, О.М. Шпичак. 

Варто зазначити, що останнє десятиріччя розвитку ринкових 

відносин не лише в Україні, але і у всьому світі характеризується 

значним посиленням конкуренції. Таке явище можна пояснити 

наступними факторами [2]:  

1. збільшення кількості господарюючих суб’єктів на ринку. 

Навіть не заважаючи на посилення вхідних бар’єрів на більшості 

ринків, кількість ринкових учасників постійно зростає, що, в свою 

чергу, посилює рівень конкуренції; 

2. збільшення обсягів виготовленої продукції. Чим більшою є 

кількість товарів на ринку, тим більше маркетингових ходів змушене 

буде реалізувати будь яке підприємство для посилення або ж навіть 

просто збереження власних позицій; 

3. вдосконалення антимонопольних заходів, що обмежують дію 

монополій і спрямованих на розвиток вільної конкуренції. 

Конкурентоспроможність промислового підприємства є 

сукупністю взаємопов’язаних елементів, спрямованих на 

забезпечення його сильних конкурентних позицій, підтримання і 

розвиток існуючих та створення нових конкурентних переваг. Існує 

велика кількість методів аналізу конкурентних переваг, а саме: 

модель Бостонської консультативної групи (БКГ); модель 

М. Портера; метод «Мак-Кінзі»; модель Shell/DРМ; метод LOTS; 

метод РІМS; ситуаційний аналіз (SWОТ-аналіз); метод експертного 

оцінювання; модель Хофера/Шенделя; фінансово-економічний 

метод; метод картування стратегічних груп. Наведені методи оцінки 

конкурентних переваг підприємства на цільовому ринку доречно 

умовно розділити на три групи залежно від показників і змінних, 

використовуваних при аналізі [3]:  

1) методи, що характеризують ринкові позиції підприємства: 

модель БКГ, модель М. Портера, метод «Мак-Кінзі», модель 

Shell/DРМ, метод РІМS, модель Хофера/Шенделя;  

2) методи, що характеризують рівень менеджменту 

підприємства: метод LOTS, метод GAP, ситуаційний аналіз, метод 

експертного оцінювання, метод картування стратегічних груп;  

3) методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність 

підприємства: фінансово-економічний метод, метод маргінального 

аналізу. 



9 

Таким чином, оцінку конкурентоспроможності слід здійснювати 

шляхом зіставлення параметрів аналізованої вітчизняної продукції з 

параметрами конкурентного імпортованого аналога. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

The need to meet the management of the current state of society, 

economy, culture, politics and other components of evolution leads him to 

continuous improvement. In essence these theses defined areas of modern 

management. 

 

В галузь менеджменту постійно впроваджуються найсучасніші 

наукові дослідження, навкруги мінливе економічне оточення, 

підприємства збільшують масштаб своєї діяльності і виходять на 

нові різноманітні ринки – все це зумовлює появу нових тенденцій 

розвитку менеджменту. Наразі актуальні і теорія і практика в 

розвитку менеджменту, особливо в глобальному конкурентному 

середовищі. 
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Необхідно розвивати систему знань кращого координування 

спільної праці людей і раціонального використання обмежених 

ресурсів. 

Основними завданнями менеджменту теперішнього часу 

виступає створення «продуктивних знань», елементами якого є: 

– робити ставку на людину інтегративну, яка здатна само 

реалізовуватися; 

– розглядати організацію, як живий механізм (люди, об’єднані 

спільними цінностями); 

– зробити організацію здатною до самонавчання (вона повинна 

постійно оновлюватись і бути націленою на пристосування до 

зовнішніх чинників, особливо до споживача). 

На думку провідних дослідників менеджменту сучасні системи 

управління повинні мати: 

– невеликі підрозділи, укомплектовані меншою кількістю 

людей, але більш кваліфікованих; 

– невелику кількість рівнів управління; 

– адаптивні структури, сформовані за типом команд фахівців; 

– максимальна спрямованість на споживача (характер і якість 

продукції або послуг, процедура і графік роботи організації). 

Еволюційний підхід розвитку менеджменту розкриває 

взаємозв’язок розвитку всіх видів менеджменту з національним 

характером економіки, етапом її розвитку, розвитком інформатики, 

психології, соціології і філософії, розвитком духовної 

життєдіяльності націй, народів і їх культури. 

Сьогодні діяльність менеджерів зажадала від кожного керівника 

цілісного мислення, тобто одночасно двома півкулями мозку. 

Потужне підключення до процесів менеджменту інтуїції, творчості, 

натхнення, здатності мотивувати, всього різноманітного 

інтелектуального і духовного ресурсу забезпечує сприйняття 

організації як природного сегмента, який в свою чергу забезпечує 

розквіт суспільства і кожної особистості. 

Сучасний менеджмент бачить управлінця людиною цілісною, 

здатною використовувати повною мірою всі якості свого мислення, 

накопичені в усьому світі багатства культури менеджменту. 

Глобалізація і різноманіття робочої сили і загострення 

конкурентної боротьби змінюють і природу роботи менеджера і 

лінію його просування по ієрархічній драбині. 
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Менеджери, що займають вищі пости в організації повинні бути 

лідерами, бачення майбутнього яких поділяють всі інші 

співпрацівники. 

В даний час вищий тип менеджменту – це організації, що 

навчаються. 

В умовах глобального ринку істотним плюсом стає досвідчений 

працівник, який говорить іноземною мовою і розуміє культуру 

зарубіжного партнера, покупця і конкурента. Це є істотною 

конкурентною перевагою. 

Ефективний менеджер завтрашнього дня має свободу в перетині 

кордонів, добре знає іноземні мови, розбирається в культурних 

відмінностях. 

Новим головним змістом менеджменту організації є 

універсальне і свідоме служіння лідера, який виступає і 

конструктором, і дизайнером, і вчителем, і виконувачем для 

створення умов, необхідних для виникнення у колективу повного 

розуміння кінцевої мети організації – задоволення споживача. 

Крім того сьогодні розвиток менеджменту – це не тільки 

розвиток суб’єктивної діяльності щодо управління, але і розвиток 

наукових засад ефективного менеджменту. 

Практична діяльність вітчизняних підприємств вже сьогодні 

розвивається у напрямі управління проектами. З’явились вакансії 

«менеджер проекту», затребувані і високооплачувані. Так, робота 

потребує багато знань і зусиль. Деякі дослідники менеджменту 

називають таку роботу мистецтвом. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

In the article the evolution of generations of time management, time 

management standards, economic content, the main aspects and features 

of the organization of time management in the enterprise are investigated. 

 

В сучасних умовах розвитку та функціонування економіки 

важливим для менеджерів є вміння чітко формулювати свої цілі, 

грамотно управляти власним часом та часом своїх підлеглих. Така 

риса для менеджерів є особливо корисною сьогодні, коли теза «Час – 

це гроші» набула особливого значення. Для досягнення успіху 

керівникам організацій необхідно постійно підвищувати 

ефективність роботи – своєї та своїх підлеглих. Домогтися цього 

можна за допомогою управління часом – тайм-менеджменту. Його 

філософія полягає не в тому, щоб працювати якомога більше, а в 

тому, щоб успішно справлятися з усіма професійними і особистими 

завданнями, усе встигати.  

Питання тайм-менеджменту предметно та ґрунтовно 

досліджували Н.О. Алюшина, Г. Архангельський, П. Берд, 

Ю.Л. Васильченко, Л.В. Галіцина, Т.Б. Гриценко, П. Дод, 

А. Єгоршин, А. Зайцев, К. Кінан, М. Кук, Л.І. Скібіцька та багато 

інших. 

Про тайм-менеджмент як про окремий напрямок в науці вперше 

було заявлено в Голландії в 70-і рр. ХХ століття, де з'явилися 

спеціалізовані курси для службовців і бізнесменів з навчання 

плануванню часу. Потім проблема управління часом привернула 

увагу фахівців в США, Німеччині, Фінляндії та ряді інших країн. 

Тайм-менеджмент пов'язаний з іншими науками, в тому числі з 

фізикою, біологією, соціологією, філософією, психологією, оскільки 

в цих і деяких інших галузях знань містяться відомості про час [3, 

С. 8-9]. Еволюція вивчення системи ефективної організації часу 

проявилася, зокрема, в теорії раціонального вибору, яку 

запропонував американський соціолог Дж. Коулмен. Він заперечує 

поняття системи. Спільно з М. Крозьє Дж. Коулмен розробив теорію 
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соціальної дії в рамках організації і підкреслював значення не 

стільки ідей, скільки різних стратегій при вивченні процесу 

прийняття рішень та виявлення їх ефективності [2, с. 38]. 

На основі накопиченого багажу знань з управління часом, вчені 

формують власні бачення щодо категорії тайм-менеджменту. 

За Г.А. Архангельським, проект тайм-менеджменту включає 

послідовність цілеспрямованих заходів щодо впровадження певного 

модуля корпоративного управління часом. Програму тайм-

менеджменту він трактує як систему проектів тайм-менеджменту, 

яка забезпечує постійне підвищення персональної та командної 

ефективності працівників підприємства. Впровадження програми 

тайм-менеджменту починається з експрес-діагностики використання 

часу із залученням експертів. Потім кожен з проектів тайм-

менеджменту – модулів програми – може впроваджуватися в будь-

який час незалежно від інших [1]. Практика переконує, що 

оптимально розпочати з організації системи контролю повноважень, 

яка помітно підвищить ефективність і комфортність роботи 

керівника, а також з навчання тайм-менеджменту, в результаті якого 

буде знайдена спільна мова та впроваджені базові принципи 

ефективності та роботи у команді. За результатами навчання тайм-

менеджменту можна спланувати роботу за такими основними 

модулями, як розроблення стандартів, культури, діагностики 

підрозділів, атестації працівників та автоматизації бізнес-процесів 

тайм-менеджменту. Потім весь цикл може повторюватися, 

видозмінюватися та оптимізуватися. Складністю розроблення 

корпоративного стандарту управління часом є те, що керівники, 

зазвичай, вважають, що добре знають, як їм управляти своїми 

підлеглими, а на поради щодо того, як менеджеру підвищити 

ефективність своєї діяльності, вони не звертають належної уваги. 

Під час розроблення корпоративного стандарту тайм-

менеджменту важливо уникати типових помилок, серед яких 

найбільш повторюваними є: перенесення ухвалення рішення 

проблеми на завтра; виконання роботи не до кінця; прагнення 

зробити все відразу; прагнення зробити все самому; невміння 

правильно розмежувати функції між підлеглими; бажання у разі 

невдачі перекласти провину на підлеглих; повна зневага питаннями 

організації та планування особистої роботи; переконання керівника, 

що ефективна організація його особистого часу в принципі 

неможлива [1].  

В Україні активно розвивається тайм-менеджмент. Утворюються 

нові фірми з проведення тренінгів та семінарів, що стосуються цієї 
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тематики, попит на послуги яких збільшується. На теперішній час 

тільки в одному Києві близько 80 компаній надають свої тренінгові 

послуги. Вони, як правило, орієнтовані на керівників різного рівня, 

але можуть бути корисні і для широкого кола фахівців. Умовно 

тайм-менеджмент можна розділити на індивідуальний та 

корпоративний. Індивідуальний тайм-менеджмент являє собою набір 

техніки для самоорганізації. Корпоративний тайм-менеджмент 

представлений консалтинговими послугами – коли замовнику 

надаються і разом з ним уточнюються розробки по створенню 

цілісного регламенту організації. Результат цієї роботи прямо 

залежить як від досвіду консультантів, так і від суб'єктивної думки 

керівництва. Вітчизняні керівники частіше вдаються до 

впровадження корпоративного тайм-менеджменту, щоб підняти 

результативність роботи менеджерів компанії. І тим не менш, в 

Україні серед тих, хто використовують такий менеджмент, або хоча 

б деякі його елементи, не більше 10-15% компаній. Перед 

менеджерами організацій, які прагнуть змінити застарілий і 

неефективний устрій роботи підлеглих, виникають деякі бар'єри. 

Незважаючи на відносну простоту різних методик управління 

часом, їх ефективність для всієї компанії багато в чому залежить від 

топ-менеджменту. Один і той же проведений тренінг в одній 

організації так і не приведе ні до яких результатів, оскільки 

керівництво компанії не проконтролює впровадження і 

використання методик. У той час як в іншій – шляхом формалізації 

основних методологій і процесів – час з абстрактної категорії стане 

інструментом бізнесу, а також індикатором ефективності 

співробітників компанії. 

Широкої світової практики здобули, зокрема, такі технології 

ефективного використання часу як система Франкліна, принцип 

Ейзенхауера, принцип Парето, «АВС-аналіз». Використовуючи цей 

досвід та основні правила побудови системи управління часом, 

менеджер в змозі виробити власну технологію, яка дозволить 

ефективно використовувати свої можливості та можливості команди, 

з якою він працює. 

Отже, грамотно побудована та організована управлінська 

діяльність має позитивний вплив на діяльність підприємства та 

дозволяє отримувати конкурентні переваги на ринку. Основними 

завданнями, які дозволяє розв’язати тайм-менеджмент є постановка 

мети діяльності, планування завдань на різні періоди діяльності, 

ведення обліку часу в процесі реалізації завдань. Послідовне 

застосування в практиці діяльності технологій тайм-менеджменту, 
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дозволяє керівникові значно підвищити продуктивність і 

результативність своєї повсякденної діяльності.  
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСУВАННІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Modern economic crisis provided a strong influence on the process of 

financing of education and science in the future will be almost impossible. 

We know that higher education is a social phenomenon that has an 

impact on all existing spheres of economic life of the nation, is an 

essential part of the way by which we can achieve high growth, economic 

development component and the welfare of society. In the educational 

sphere assigned tasks on building knowledge and skills of the current 

generation, its education and training of highly qualified personnel. 

 

Сучасні кризові умови вітчизняної економіки досить сильно 

впливають на процес фінансування закладів освіти і науки, що в 

майбутньому буде ускладнюватись. Врахувавши це, бачимо, що дана 

проблема є актуальною та стосується саме об'єктивного визначення 

способів фінансування, та врахування особливостей нормативного 

методу фінансування вищої освіти, що диктує умови необхідні для 

доцільного використання державних коштів і створення умов 

підвищення якості підготовки спеціалістів відповідно до рівня 

вимог, що диктує освітній стандарт. 

Відомо, що вища освіта є суспільним явищем, яке має вплив на 

всі існуючі сфери економічного життя нації, є вагомою складовою 
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шляху, за допомогою якого зможемо досягти високих темпів 

зростання, розвитку економічної складової та покращення добробуту 

суспільства. На освітню сферу покладено завдання, щодо 

формування знань, вмінь та навичок сучасного покоління, 

вихованням його та підготовкою висококваліфікованих кадрів. 

Саме тому, всі освітні заклади України вимушені фінансуватися 

за рахунок коштів державного бюджету. Процес фінансування 

освітніх закладів можна здійснювати у наступному вигляді [1]:  

- прямого фінансування (з певних рівнів державного та місцевих 

бюджетів); 

- додаткових асигнувань за певними програмами (заохочення 

студентів, які є найкращими, оплата харчування дітей з 

малозабезпечених сімей );  

- дотацій чи субвенцій (певним чином усунення диспропорцій 

між регіонами, надання пільг ).  

Слід виокремити наступні джерела фінансування вищої 

освіти [3]:  

- стипендії, які виплачуються студентам за особливі досягнення 

у навчанні;  

- стипендії, гранти різноманітних громадських та міжнародних 

фондів, а також кредити банківських установ. 

При цьому, необхідно дотримуватися певного співвідношення, 

яке існує між бюджетними та небюджетними джерелами 

фінансування вищої освіти, які постійно змінюються в залежності 

від численних факторів, таких як [2]:  

1. темп розвитку економіки;  

2. наявність ресурсів бюджету з врахуванням політики держави у 

сфері вищої освіти;  

3. форма власності вищого навчального закладу.  

Нажаль, виникла катастрофічна обмеженість обсягів 

фінансування з боку держави, що змушує створювати  перелік 

додаткових  платних послуг задля збільшення фінансування закладів 

вищої освіти. Тим і зумовлено не досконалість сучасної системи 

вищої освіти. 

Слід зазначити, що існує ряд недоліків функціонування системи 

освіти: 

- корумпованість; 

- освіта є лише формальністю; 

- низькій рівень оплати праці, що зумовлює відтік 

висококваліфікованих кадрів. 
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Провівши аналіз, стає зрозумілим, що ринок Українських 

освітніх послуг має достатню кількість передумов необхідних для 

розвитку. Тому необхідно врахувати всі умови та реформи в процесі 

фінансування освіти. Це досягається за допомогою розвитку системи 

приватної вищої освіти та при постійному залученні кредитів для 

оплати навчального процесу. Висококваліфікований склад 

викладачів, нажаль, зазнає недофінансування, тому вони вимушені 

поєднувати викладання в декількох вузах одночасно, що негативно 

впливає на якість самого диплому.  

Як результат вищезазначеного, стає зрозумілим, що існує чимало 

проблем в галузі вищої освіти. Ця проблема не зникає навіть при 

нинішніх, багатоканальних джерелах фінансування закладів вищої 

освіти. Тому, акцентувати увагу необхідно на процес здійснення 

реформ та обсяги фінансування освіти яке буде здійснюватися за 

рахунок розширення законодавчої бази. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНИ 

 

In this thesis states what exactly characterized corporate governance 

model, described control system such enterprises in Ukraine, their main 

problems and features. Highlighted fundamental problems of corporate 

governance in terms of modernity. 

 

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки 

домінуючою формою підприємницької діяльності є корпорація. Як 

свідчить світовий досвід, саме корпоративні структури є потужним 

засобом, спроможним істотно прискорити належне зростання 

вітчизняного виробництва й добробуту населення. 

Сучасна українська модель корпоративного управління 

характеризується рядом особливостей з присутністю компонентів 

усіх традиційних моделей: відносна «розпиленість» власності (за 

відсутності ліквідного фондового ринку, низького рівня розкриття 

інформації та низької активності інституціональних інвесторів); 

стійка тенденція до концентрації власності й контролю (за 

відсутності відповідального ефективного власника, уваги до дрібних 

акціонерів, адекватного фінансування та ефективного моніторингу); 

формування складних корпоративних структур різного типу (за 

відсутності тяжіння до будь-якого типу). Аналіз досліджень якості 

корпоративного управління підтвердив чіткий зв'язок між рівнем 

управління та інвестиційними ризиками. Принцип досить простий: 

вкладення грошей в компанії з високим рівнем керованості. За 

результатами проведених компанією «McKinsey & Co» опитувань 

200 найбільших міжнародних інвесторів, які керують сукупними 

інвестиціями в розмірі 3,25 трлн. дол., було встановлено, що 

більшість інвесторів згодні платити за акції компаній, в яких 

корпоративне управління здійснюється ефективно, більше, ніж за 

акції компаній з «корпоративними проблемами». В Україні більш як 

половина інвесторів поставили якість корпоративного управління на 

перше місце порівняно з фінансовими результатами [1, с. 26]. 
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Виділимо фундаментальні проблеми корпоративного управління в 

Україні: недосконалість чинного законодавства, що регулює 

діяльність корпорацій в Україні; відсутність дивідендного аспекту 

корпоративної політики, що проявляється у невиплаті дивідендів за 

результатами звітного періоду; існування широкого спектру 

конфліктів інтересів між суб'єктами корпоративного управління що, 

насамперед, пояснюється несформованістю інститутів власників та 

відсутністю чіткого розмежування функцій між власниками та 

виконавчими менеджерами; відсутність знань, навичок, досвіду у 

керівників щодо формування та розвитку системи корпоративного 

управління та складність в інформаційному забезпеченні та 

інформаційній підтримці прийняття управлінських рішень на усіх 

рівнях управління. 

Національному корпоративному управлінню притаманні 

позитивні тенденції: вітчизняні корпорації активно намагаються 

впроваджувати для підвищення своєї ефективності сучасні 

управлінські технології, автоматизувати виробничо-господарські 

процеси, підвищувати конкурентоспроможність власної продукції, 

інвестувати кошти у розвиток людського капіталу [2, с. 39]. Отже, 

корпоративне управління в Україні потребує суттєвих змін та 

удосконалень, адже воно перебуває лише на етапі первинного 

формування. Досвід становлення корпорацій у високорозвинутих 

країнах свідчить про те, що лише поєднання зусиль державних 

органів, інституційних та індивідуальних інвесторів, працівників 

корпорацій, менеджерів усіх рівнів управління у забезпеченні 

розвитку корпоративних структур дозволить досягнути очікуваних 

результатів та сформувати дієву систему корпоративного 

управління. 
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ХАКЕРСЬКІ АТАКИ, ВЕЛИКА ЗАГРОЗА СЬОГОДЕННЯ 

 

Author consider specialty hacker attacks. Show some dangers from 

bad activity of hackers. Show some advice to create especial mechanism 

protection. 

 

Кожне підприємство незалежно від виду діяльності має бази 

даних різної інформації стосовно кадрів, процесів, фінансів та 

іншого. Якщо інформація опиняється у людей із недобросовісними 

намірами, конкурентів чи просто зацікавлених в цьому осіб з метою 

нанесення відповідної шкоди, це велика загроза для підприємства, 

яка може призвести навіть до його ліквідації. 

Одним із способів незаконного заволодіння інформацією іншого 

суб’єкта є хакерські атаки. Про таку загрозу безпеки інформації 

знають у всьому світі.  

Хакери з’явилися в той же самий час, що й інтернет. Звичайно, 

серед хакерів переважають молоді люди, але пропорція 

представниць прекрасної статі вища, ніж в інших технічних 

професіях. В основному ставлення комп’ютерного світу до хакерів є 

або суто негативним (хакери − це злочинці), або «скромно 

позитивна» (хакери – санітари інтернетного лісу). Для підприємства 

чи навіть окремої держави вони можуть бути проблемою, і думка 

про них негативна так як вони здійснюють проникнення в систему з 

метою отримання несанкціонованого доступу до чужої інформації − 

інакше кажучи, для її крадіжки, підміни або для оголошення факту 

злому, ще може суттєво погіршити імідж підприємства. 

Історично склалося так, що слово «хакер» переважно вживається 

в значенні «комп'ютерний зловмисник». Хоча багато найважливіших 

комп'ютерних ідей − інтерактивний інтерфейс, зв'язок по 

телефонних каналах, BBS, мережі і навіть інтернет − були 

продуктом фантазії і потреб хакерів.  

В свою чергу, виділяють фахівців хакерів, що пишуть «віруси» і 

власне хакерів, які шукають проломи в операційних системах і 

способи їх виправлення. 
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Згадаємо про найвідоміших у світі хакерів, що писали вірусні 

програми. Роберт Морріс − автор хробака Морріса. У 1988 році 

зафіксовано перший випадок появи і «переможного» ходи 

мережного хробака, який паралізував роботу шести тисяч інтернет-

вузлів у США. Пізніше в ЗМІ ця програма була названа хробаком 

Морріса на ім'я його автора. Хакери потім прозвали його «великим 

хробаком». 

Адріан Ламо − відомий зломом Yahoo, Citigroup, Bank Америки і 

Cingular. Продукти його діяльності завдали серйозних втрат крупним 

компаніям, таким як Microsoft і NY Times. Ламо використовував 

з'єднання з інтернетом всюди: в кафе чи бібліотеках, для поліпшення 

своїх навичок. Завдяки цьому він заробив собі прізвисько 

«Бездомний Хакер». Ламо часто знаходив помилки в безпеці і 

використовував їх для злому. Найчастіше він інформував компанії 

про ці помилки. Звичайно, «білі капелюхи» займалися тим же, але 

вони це робили легально, будучи найнятим для цього самою 

компанією, а Ламо діяв, порушуючи закони. За думкою колег-

хакерів, атаки Ламо на відомі корпорації мотивуються, перш за все, 

жагою загальної уваги і слави. 

Ще одним генієм-хакером став Джонатан Джеймс − відомий 

завдяки тому, що став першим неповнолітнім, відправленим у 

в'язницю за «хакерство» в США. Йому було 15 років під час першого 

порушення. Джеймс зламував серйозні організації, включаючи 

Агентство зі скорочення військової загрози, яке є частиною 

Міністерства Оборони США. Після цього він отримав доступ до імен 

користувачів і паролів, а також можливість переглядати 

конфіденційну інформацію.  

У 2001 році 30 країн світу, включаючи США, підписали 

«Конвенцію про кіберзлочини», яка встановлює загальні для країн-

учасників методи боротьби з порушниками закону в мережі. 

Для уникнення неприємних ситуацій варто дотримуватися ряд 

рекомендацій щодо захисту власного комп'ютера від хакерських 

атак: використовувати антивірус, періодично оновлювати його; 

оновлювати операційну систему та програмне забезпечення; не 

відкривати доступ до дисків і папок, або закривати після 

використання; не користуватися віртуальними серверами після 

роботи, якщо використовуєте його локально; не зберігати особисту 

інформацію на комп'ютері. А для гарантування безпеки інформації 

на підприємстві потрібно найняти фахівця в цій справі, який буде 

займатися охороною інформації від несанкціонованих взломів. 
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Отже, хакерські атаки це проблема усього людства, яка потребує 

для запобігання можливих фінансових, матеріальних, моральних 

збитків створення механізмів захисту. 
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СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Іndustrial competitiveness study enterprises are important and 

relevant for the economy as a whole, and for individual producers. In 

conditions of high market competitiveness entity's ability is the key to 

getting high and stable income. High competitiveness - the basic 

condition development and functioning of the company. 

 

На сучасному етапі розвитку економіки відродження 

вітчизняного виробництва, поглиблене реформування економічних 

відносин багато в чому залежать від чітко визначеної конкурентної 

політики держави у сфері торгівлі, спрямованої на захист законних 

інтересів підприємців і споживачів, підвищення 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=66041
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конкурентоспроможності виробника на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. Визначальним у прийнятті правильної 

конкурентної політики є всебічна оцінка конкурентного середовища. 

Правильна оцінка цього середовища є основною умовою, за якої 

працюють ринкові механізми, що формують багатство, розмаїття 

асортименту та високу якість товарів і послуг. 

Конкурентне середовища – це результат і умови взаємодії 

великої кількості суб’єктів ринку, що визначають відповідний рівень 

економічного суперництва і можливість впливу окремих 

економічних агентів на загальну ринкову ситуацію. Важливим є те, 

що конкурентне середовище утворюється не лише і не стільки 

власне суб’єктами ринку, взаємодія яких спричиняє суперництво, 

але насамперед – відносинами між ними. Конкурентне середовище є 

системою взаємовідносин, для якої характерні такі риси, як:  

а) цілісність;  

б) ієрархічна структура (єдність зв’язків між елементами, їх 

ієрархія);  

в) взаємодія, взаємозалежність (взаємний вплив елементів);  

г) спрямованість (здатність системи розвиватися відповідно до 

визначеної мети).  

Конкурентне середовище доцільно розглядати як засіб 

законодавчо гарантованого забезпечення споживачів визначеною 

структурою і об’ємом товарних ресурсів згідно з нормативними 

обмеженнями «споживчого кошика». Лише ефективна конкуренція є 

умовою зменшення вартості «споживчого кошика» та забезпечення 

його відповідності з купівельною спроможністю населення.  

Конкурентне середовище на рівні держави має свою 

сегментацію. Це наука і наукоємні технології, капітал, наявна робоча 

сила, інфраструктура, інформація. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників, створення умов і врахування факторів, які можуть 

сприяти ефективній конкуренції на світовому ринку, повинні стати 

головними пріоритетами державної конкурентної політики. 

У сучасній конкурентній боротьбі при всій її масштабності та 

гостроті переможе той, хто постійно аналізує і бореться за свої 

конкурентні позиції, забезпечуючи системний підхід до управління 

конкурентоспроможністю. Практика переконливо підтверджує, що 

для досягнення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства в першу чергу необхідні нові підходи до ведення 

конкурентної боротьби, використання наявних переваг, відкриття 
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нових сегментів ринку, створення нових характеристик продукції чи 

зміни процесів її виготовлення. 

Для збереження конкурентоспроможності в активному 

конкурентному середовищі необхідні постійне вдосконалення 

виробничих процесів, упровадження новинок з метою розширення та 

закріплення ринків збуту шляхом підвищення якості продукції, 

вдосконалення маркетингу та сервісу. 

Системний підхід до управління конкурентоспроможністю 

підприємства повинен реалізуватися через розкриття його 

складових. Основною тут є перш за все частка торговельного 

підприємства в конкретному ринковому середовищі. Вона повинна 

визначатися за такими параметрами: частка в попередньому періоді; 

порівняння якості товарів; відносна ціна на товар; швидкість 

просування товару на ринок (строк технологічного циклу); 

потужність збутової мережі. Важливим є зниження витрат, 

індивідуалізація продукції, відповідність її сегментації ринку. 

Конкурентоспроможність повинна бути здатною до постійного 

розвитку та забезпечення виробничими і збутовими потужностями. Її 

рівень має відповідати вимогам, які висувають лідери відповідних 

товарних ринків. Сьогодні не можна не враховувати того, що 

постійні процеси на світовому ринку в пошуках нових машин, 

обладнання, технологій, більш досконалих товарів не зупиняються ні 

на мить. Підвищення рівня своїх конкурентних можливостей у 

боротьбі за ринки збуту вимагає масштабності й об'єктивної оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕДІА РЕСУРСОМ В МІСТІ 

ЖИТОМИРІ 

 

The purpose of research – to investigate the particular organization 

of media resources on the example of one of the regional centers of 

Ukraine, the city of Zhitomir. 

 

За даними Державної служби статистики в 2016 році в Україні 

кількість зареєстрованих засобів масової інформації 7622. Діє 1096 

телерадіомовних компаній, з них 30 державних. Інформаційних 

агентств налічується 99. 

Тому буде актуальним дослідити особливості організації 

журналістської діяльності. На сьогоднішній день в місті Житомирі з 

населенням 270 тисяч осіб налічується понад 40медіа. І кількість 

інформаційних видань з кожним роком збільшується (серед 

найпопулярніших сайтів Житомирінфо, Житомиртудей, Журнал 

Житомира; Телебачення – ЖДТРК, Союз-тв, Ск-1; газети – 

20 хвилин, Субота, Ехо, Житомирщина). 

Тенденція до відкриття засобів масової інформації мала би 

свідчити про прибутковість даної справи. Але насправді жодне з 

медіа не є прибутковим. А реклама, за рахунок якої медіа 

покривають свої витрати, не є достатньою.  

Одним із аргументів, щоб відкрити засіб масової інформації є 

потреба впливати на інформаційну картину міста та маніпулювати 

населення. 

Як правило, власниками медіа є політично зацікавлені особи: 

вони або підвищують свій рейтинг або дискредитують бізнес чи 

політичного конкурента. Таким чином, читач не може отримати 

правдиву інформацію, а читає викривлене повідомлення, яке 

потрібне власнику медіа. У зв’язку з економічною ситуацією в 

Україні, власники використовують засоби масової інформації як 

інструменти для досягнення своїх політичних і бізнес-інтересів, 

цинічного само піару, прихованої реклами та корпоративної 

«джинси». 
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В середньому редакції видань налічують близько 6-10 

співробітників (власник або керівник, редактор, журналісти, 

оператор, бухгалтер, юрист; спеціалісти на пів-ставки або на 

аутсорсі). Тексти готуються журналістами, які закінчили 

журналістський чи педагогічний факультет або спеціалізовані курси. 

Середня заробітна платня житомирських журналістів складає 2-

3 тис. грн. Як правило журналісти ідуть в сферу без відповідного 

досвіду і здобувають його на практиці, що знову ж певною мірою 

позначається на якості матеріалів. Більшість журналістських 

повідомлень носить інформаційний характер, і лише в по одиноких 

випадках певну аналітику та порівняння. Аналітичні матеріали – це 

частіше від усього зливи від опонентів та компрометуюча 

інформація. Тобто кожне медіа відображає свою інформаційну 

картину.  

До слова, результати соціологічного дослідження показує, що 

рівень довіри українців на засоби масової інформації становить лише 

35 %. За спостереженнями українці не довіряють уже багатьом медіа 

(так вони захищаються від інформаційного засилля, пропаганди і 

відвертої брехні). 

Якщо говорити про організацію та менеджмент в медіа, то 

керівник проекту повинен потурбуватися про рентабельність 

бізнесу. Якщо ж говорити про газету, то керівник повинен заробити 

кошти на друк, заробітну платню кур’єру, журналістам, дизайнеру та 

редактору. В середньому вартість 10 тис. екземплярів по 8 сторінок 

коштує близько 15 тис. грн. 

Якщо мова йде про телебачення, то фінансовий ресурс на 

заробітна плата та обслуговування спеціалізованої дороговартісної 

техніки.  

А інформаційний сайт, окрім згаданих вище позицій, про 

заробітну платню та техніку, повинен витрачатися на написання 

самого сайту (мінімум 120 тисяч гривень).  

Ці затрати не з дешевих, тому власники медіа мають інші бізнес-

проекти, які приносять прибутки, і вони за рахунок цього дотують 

неприбуткові медіа. Отже, якщо для власник медіа чи керівник 

проекту не ставить за мету відповідно стандартів журналістики 

якісно, доступно, оперативно, достовірно, збалансовано, правдиво 

подати інформацію, то в результаті читач отримує псевдо продукт. 

Варто зазначити, що власники медіа не лише продають площу 

для реклами, а ще й продають місце для написаних матеріалів (для 

статей), які можуть бути написані будь-ким і про будь-що, але в 

рамках закону. Це теж позначається на якості отримуваної 
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інформації читачем. Вартість рекламних банерів чи статей 

визначається рейтингами медіа. Чим більша аудиторія 

інформаційного ресурсу, тим дорожча ця послуга. В 

журналістському середовищі рекламні статті називають «джинсою». 

Також Житомирські медіа разом співпрацюють з владою. Влада 

наближеним до себе ЗМІ виділяє кошти на так зване «висвітлення 

інформації про той чи інший орган». 

Враховуючи описані нами тенденції розвитку медіа в нашому 

місті, а в інших обласних центрах ситуація подібна, навіть більше, на 

національному рівні відбувається теж саме, то читачам, глядачам, 

слухачам варто бути обережними у споживанні інформації та 

критичними до неї, підставляти і порівнювати, збалансовувати. 
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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 

This thesis presents modern visualizing techniques that are most often 

used in project management. In many cases building a visual analytical 
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model allows to reduce the time of solving the assigned task, to prepare 

an informed decision. The most common methods of visual analysis used 

for structuring complex systems are models of graph theory, methods of 

earned value and technology of visual road-mapping of innovative 

projects, GERT technology, use of network, linear and other diagram 

formsand so on. 

 

Останнім часом проблемна область управління проектами 

отримала широкий розвиток в зв'язку з явною орієнтованістю на 

рішення прикладних задач бізнесу і промисловості. Менеджери і 

керівники різних рівнів успішно використовують у своїй практичній 

діяльності інструментарій та методологію управління проектами для 

досягнення максимальної якості продукту, що випускається при 

наявності строгих ресурсних обмежень.  

Найчастіше в сфері управління проектами візуальна модель 

складної системи (а саме проекту) в формі мережевої або лінійної 

діаграми є одним з небагатьох способів прийняття єдиного 

правильного рішення, від результатів якого буде залежати успіх 

високотехнологічного бізнесу. 

Найбільш часто використовуваними методами візуального 

аналізу, що застосовуються для структурування складних систем, є 

моделі теорії графів, які також інтенсивно використовуються в 

проектному менеджменті. 

Розглянемо способи візуального представлення проекту, що 

становлять системний опис об'єкта аналізу. Незважаючи на 

різноманітність завдань в сфері управління проектами, візуальні 

моделі і їх уявлення спираються в основному на теорію графів [1]. 

Побудова візуальної аналітичної моделі дозволяє в багатьох 

випадках істотно скоротити час вирішення поставленого завдання, 

підготувати обґрунтоване її рішення за допомогою відповідного 

програмно-аналітичного інструментарію візуалізації. 

Першою стадією візуального моделювання складу проекту є 

графічна деревоподібна модель ієрархічної структурної декомпозиції 

комплексу робіт – ієрархічна структура робіт ІСР – WBS (Work 

Breakdown Structure), що представляє собою основу для подальшої 

розробки мережевої або лінійної діаграми. Проект на даній діаграмі 

візуально розбивається на ряд супідрядних підзадач або операцій в 

залежності від рівня декомпозиції, обраного менеджером. 

Планування проекту з урахуванням ресурсів проводиться з 

використанням Web-орієнтованої системи, що дозволяє виробляти 

складання календарного плану комплексу робіт проекту за 
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допомогою присвоєння пріоритетів операцій. Пріоритети 

присвоюються операціям користувачам системи, причому необхідно 

ввести параметри тривалості операцій, індикатор перервності 

роботи, а також кількість ресурсів, споживаних кожною роботою. 

Найбільш ефективним інструментом, використовуваним на 

стадії оперативного планування і управління, є метод освоєного 

обсягу, реалізований в ряді сучасних систем управління проектами. 

Вводиться поняття планових, фактичних і освоєних витрат. 

Динаміка їх освоєння відображається візуально за допомогою 

техніки спеціальних діаграм, що дозволяють виконати аналіз і 

прогнозування результатів проекту в залежності від реалізації 

сценаріїв виконання комплексів робіт.  

Ефективним інструментарієм стратегічного інвестиційного і 

фінансового планування є технологія візуального створення 

дорожніх карт інноваційних проектів. Як відомо, дорожня карта є 

ефективним інструментом бізнес-прогнозування інноваційних цілей 

і завдань, який дозволяє оцінити рівень науково-технічного прогресу 

в тій чи іншій галузі досліджень. 

У тому випадку, коли структура мережевої моделі проекту до 

кінця не визначена і події носять ймовірнісний характер, 

використовується технологія візуального аналізу, заснована на 

стохастичній структурі мережі, яка називається GERT (Graphical 

Evaluationand Review Technique). Графічний аналіз проекту, 

представленого мережевою моделлю типу GERT, можна виконувати 

за допомогою спеціального дерева варіантів, що дозволяє виділити 

успішні і неуспішні варіанти результатів, істотно скоротивши тим 

самим перебір [2]. 

Отже, у даній тезі ми намагалися розглянути питання 

візуального аналізу завдань управління проектами. Адже найчастіше 

для прийняття правильних рішень у сфері управління проектами 

використовують форми мережевої, лінійної діаграм та теорії графів. 

Важливим аспектом є також використання таких методів візуалізації 

бізнес-рішень, як дорожні карти, що переважно застосовуються на 

стадії передпроектного дослідження та аналізу, планування і 

прогнозування результатів. Але такий підхід, нажаль, не 

підтримується в даний час сучасними засобами автоматизації 

управління проектними розробками. 
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ТЕХНОЛОГІЯ BSC У ПІДТРИМАННІ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

The ecessity to maintain financial and economic security of 

businesses in their innovation developing process  was reasoned. Was 

soundly  expediency using conceptual approaches of Balanced Score 

Card technology for this procrss and specified features of formation of 

aggregate indicators specific to the task. 

 

Перебудова діяльності вітчизняних підприємницьких структур 

для виходу на ринки ЄС потребує як техніко-технологічного 

оновлення, так і організаційно-структурних змін – для підвищення їх 

здатності виготовляти продукцію, що має споживчу цінність на 

світових ринках [1]. Значні масштаби і багатоаспектність цих змін 

дає підстави стверджувати, що їх здійснення потребує реалізації 

підприємством стратегії інноваційного розвитку. 

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств в 

умовах глобалізації і зростання конкуренції на ринку досліджуються 

багатьма сучасними науковцями. Водночас питання управління 

інноваційним розвитком підприємницьких структур в контексті 

підтримання їх фінансово-економічної безпеки поки що належного 

відображення у наукових джерелах не отримали, що й визначило 

мету даного дослідження. 
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Інноваційний розвиток будь-якої підприємницької структури 

потребує, передусім, обґрунтованих з урахуванням тенденцій НТП 

та споживчих потреб якісних змін її техніко-технологічної системи – 

для підвищення здатності виготовляти конкурентоспроможні 

продукти. Однак такі зміни зазвичай спричиняють порушення у 

функціонуванні інших підсистем – допоміжних, обслуговуючих, 

управлінських. І це може погіршити фінансову стійкість 

підприємства, становити загрозу його фінансово-економічній 

безпеці – якщо її розглядати з позицій втрати здатності підприємства 

існувати у статусі економічного агента (учасника ринку). І хоча 

перехід від старого до нового завжди супроводжується деяким 

погіршенням економічних результатів,  управління інноваційним 

розвитком підприємницької структури має здійснюватися таким 

чином, щоб зменшити негативний вплив порушення усталених 

процесів створення споживчої цінності, забезпечити динамічну 

стійкість підприємства.  

Управління інноваційним розвитком – це управління, 

спрямоване на вирішення протиріч у його бізнес-системі, які 

виникають внаслідок інноваційних змін, на їх компенсацію через 

побудову зворотних зв'язків між керуючою і керованою системою. 

Воно є своєрідним мистецтвом узгодження інтересів інноваційної і 

поточної діяльності, знаходження компромісу між доходністю і 

ліквідністю, доходністю – і ризиком втрати фінансової стійкості. 

Тоді траєкторія розвитку підприємства стає стійкою за допомогою 

цілеспрямованого управління «за збуреннями», а не тільки шляхом 

реалізації стабілізаційних заходів, спрямованих на усунення 

наслідків настання несприятливих подій. І тоді підприємство не 

просто функціонує, мінімізуючи відхилення параметрів діяльності за 

певний період або зберігаючи здатність до систематичних 

планованих змін для підтримання ефективного функціонування у 

більш тривалому часовому відрізку (що є основним завданням 

управління економічною безпекою підприємства), а здатне досягати 

запланованих цілей діяльності (розвитку) у стратегічній перспективі 

навіть за мало прогнозованого перебігу подій у бізнес-середовищі.  

Отже, реалізація стратегії інноваційного розвитку потребує 

таких технологій управління, за допомогою яких можна було 

мінімізувати ризики змін у бізнес-процесах і бізнес-системі 

підприємницької структури, підтримуючи тим самим її фінансово-

економічну безпеку. На нашу думку, така технологія має опиратися 

на принципи побудови системи збалансованих показників (Balanced 

Score Card або скорочено BSC), у якій безпосередньо відображається 
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зв’язок фінансових результатів усієї підприємницької структури із 

сукупністю цілей і завдань керівників усіх структурних ланок [2]. На 

наш погляд, BSC може виступати ефективним інструментом для 

мінімізації ризиків неузгодженості інноваційних змін за рівнями і 

функціональними сферами управління підприємством, тим самим 

підвищуючи його динамічну стійкість – і це позитивно впливає на 

його здатність функціонувати у статусі успішного економічного 

агента. 

Беручи до уваги, що сама концепція BSC описує логіку 

формування причинно-наслідкових зв’язків між управлінськими 

рішеннями та результатами їх втілення, то вона мусить обов’язково 

містити  економічну складову – критеріальну базу досягнення 

поставлених цілей співвідносно значущості відповідних 

організаційних ланок та її зв'язок із винагородою. І, з урахуванням 

специфіки інноваційного розвитку критеріальна база має 

формуватися з позицій підтримання фінансово-економічної безпеки. 

Тобто, доцільно вказувати не максимально бажане значення 

показника, а подавати його у формі – «не нижче такого-то рівня». І 

стимулювання досягнення поставлених цілей (преміювання) 

здійснювати, відштовхуючись від цього рівня та збільшуючи 

винагороду у разі його перевищення. Крім того, розподіл 

преміального фонду має здійснюватися між керівниками 

функціональних служб з урахуванням їх ролі у реалізації завдань 

інноваційного розвитку і мінімізації відповідних ризиків. Цим 

підвищується відповідальність менеджера за збалансовану роботу 

відділу у розрізі функціональних стратегій інноваційного розвитку 

підприємства.  
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ОКРЕМІ ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ АУТСТАФІНГУ ЯК 

НЕТРАДИЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ 

РИНКУ ПРАЦІ 

 

The research deals with the essence of outstaffing. The main 

advantages and disadvantages of providing the outstaffing at the 

enterprise are analysed, the expediency of using the outstaffing at the 

enterprise is demonstrated. 

 

Сьогодні, для того щоб вижити в мінливому ринковому 

оточенні, все більше підприємств вимушені вдаватися до пошуку 

нових ефективних методів управління підприємством та 

управлінням персоналом зокрема. Одним з таких нових методів є 

аутстафінг, який дозволяє оптимізувати витрати підприємства за 

рахунок регулювання чисельності працюючих.  

Дослідженню особливостей використання аутстафінгу 

присвячено роботи таких вчених, як Н. Адамова, Б. Анікіна, 

І. Геращенка, Г. Домбровської, В. Орлова, І. Седова, І. Сесіна, 

І. Хохлова та інші. 

Метою дослідження є окреслення поняття аутстафінгу, як 

нетрадиційної форми зайнятості на ринку праці, а також визначення 

його переваг та недоліків. 

Термін «аутстафінг» має англомовне походження від двох слів: 

«out» і «staffing», що у перекладі означає «out» – вивід, «staffing» – 

штат, тобто виведення за штат. Отже, дана послуга передбачає 

переведення частини працівників зі штату підприємства в штат 

спеціальної аутстафінгової компанії. При цьому працівники 

фактично працюють на одному підприємстві, а числяться на іншому. 

Необхідність використання аутстафінгу може бути зумовлена 

такими факторами, як: прагнення зберегти або отримати статус 

малого підприємства з подальшими фінансовими та податковими 

перевагами; наміри тимчасово або періодично (у разі сезонних робіт) 

виконувати певний обсяг робіт в окремому регіоні, не відкриваючи 

при цьому філію або представництво; необхідність оформлення 

працівників на випробувальний термін для оцінки результатів їх 
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роботи, не покладаючи при цьому на себе додаткових зобов’язань; 

потреба у скороченні адміністративних витрат на управління 

персоналом та обсягів роботи фінансового відділу й служби 

персоналу тощо. 

Таким чином процедура аутстафінгу дає змогу підприємствам 

уникнути юридичної відповідальності у відносинах з персоналом, 

швидко та безпроблемно звільнити працівників, виведених за штат, 

уникнути трудових спорів та ін. Виводячи за штат непрофільних 

працівників, зростає можливість сконцентруватися на основному 

напрямку роботи підприємства. 

Узагальнивши публікації фахівців з проблеми аутстафінгу 

персоналу можна виділи такі переваги його використання: 

оптимізація економічної моделі діяльності компанії; можливість 

зосередитися на ключових напрямах діяльності; зменшення 

документообігу; відсутність необхідності оформлення в штат 

співробітників на час їх випробувального терміну, що дозволяє 

оцінити потенціал співробітника без прийняття на себе обов'язків; 

зниження навантаження на кадрову службу підприємства, або повна 

її ліквідація; зниження навантаження на бухгалтерію підприємства; 

забезпечення максимальної гнучкості в управлінні персоналом і 

відповідності кількості робочої сили реальному об'єму роботи. 

До недоліків можна віднести: психологічні проблеми та 

зниження мотивації працівників; проблеми збереження комерційної 

таємниці; проблеми дотримання трудової дисципліни позаштатними 

працівниками тощо. 

Якщо говорити про аутстафінг загалом, то дана технологія, за 

умови її «розумного» використання є цілком прийнятною та 

перспективною, адже саме аутстафінг персоналу дозволяє 

керівникам зосередитися на реалізації своїх ключових завдань та 

функцій. Ще одним доказом життєздатності та дієвості аутстафінгу є 

великий досвід його застосування у багатьох розвинених країнах. 

На практиці підприємства виводять «за штат» допоміжний 

персонал, непрофільних працівників, які не мають безпосереднього 

відношення до основного виробництва, – секретарів, системних 

адміністраторів, кур’єрів або бухгалтерів, водіїв, IT-спеціалістів (за 

винятком комп’ютерних фірм), маркетологів (за винятком 

рекламних агентств), прибиральників, а також тимчасових 

працівників, нових працівників, в потенціалі яких компанія ще не 

впевнена, та інші неконкурентоспроможні категорії персоналу. Так, 

за статистикою компаній-провайдерів послуг із аутстафінгу, 46% 

замовлень припадає на адміністративний персонал, 24% – на 
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фінансистів середнього рівня, 14% – IT-спеціалістів, 10% – топ-

менеджерів, 6% – робочі спеціальності.  

Отже, послуга аутстафінгу є доволі зручною для роботодавця – 

відсутні ризики накладення штрафів за невиплату, невчасну виплату 

заробітної плати або неправильне її нарахування; немає необхідності 

вести кадровий облік; економиться час на вирішення трудових 

спорів та конфліктів тощо. Незважаючи на переважання негативних 

наслідків аутстафінгу для найманих працівників над позитивними, 

для них така зайнятість є все-одно кращою, ніж неофіційне 

працевлаштування або безробіття.  
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ПЛАНУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Peculiarities of forming of a planned indicator value-added of the 

enterprise. 

 

Чому цей показник актуальний? Тому, що додана вартість – це 

те, що створило підприємство [1]. Власники можуть планово 

визначати додану вартість як суму таких складових: на оплату праці 

(не менше мінімального рівня), відрахування на соціальні заходи (не 

менше ставок обов’язкових платежів); податкові платежі (за 

наявними об’єктами і ставками), фінансування капітальних 

інвестицій (амортизаційні відрахування за методами, визначеними 
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власниками); чистий прибуток за статистичним балансовим методом 

як залишкова сума) або чистий збиток (розподілена сума більша ніж 

додана вартість) [2]. Тобто, вона включає  витрати на оплату праці з 

нарахуваннями, прибуток і амортизацію, саме ту частину вартості 

продукції, робіт, послуг, яка залишається  в розпорядженні учасників 

виробничого процесу – найманих працівників і власника 

підприємства, які вкладають в створення доданої вартості всі свої 

можливості та потенціал. 

Нагромаджені людиною у процесі освіти і трудової діяльності 

знання і навички, здібності, які вона має від природи і змогла 

розвинути, здатні приносити віддачу в трудовому процесі, будучи 

реалізовані у більш високій продуктивності праці і більш високих 

заробітках. Але, існує природне прагнення підприємця до 

використання дешевої робочої сили, завдяки чому зменшуються 

витрати виробництва і, відповідно, збільшується прибуток, повніше 

задовольняється його прагнення до отримання додаткової вартості. 

Такий характер взаємовідносин між заробітною платою і прибутком 

був сформований ще Д. Рікардо і розвинений К. Марксом у вигляді 

загальної закономірності, проте протистояння цих категорій має 

місце і сьогодні, але характер їх взаємовідносин у реальній дійсності 

є більш складним. У випадках, коли враховуються весь комплекс 

виробничих факторів, коли розвиток виробництва відповідає 

розвитку науково-технічному прогресу, абсолютні величини 

заробітної плати і прибутків як відносних часток у доданій вартості 

можуть паралельно зростати при одночасному їх протистоянні. 

Розподіл доданої вартості на заробітну плату, дивіденди, 

нерозподілений прибуток, відсотки за користування кредитами, 

податки та відрахування до фондів соціального страхування надає 

інформацію про відповідні частки винагороди усіх учасників 

корпоративних відносин – найманого персоналу, постачальників 

капіталу (власного і залученого), держави [3]. Тому плановий 

показник доданої вартості як нової вартості, яку створюватиме 

підприємство є індикатором розвитку, комплексним показником, 

який може надавати необхідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень щодо задоволення інтересів зацікавлених 

сторін у досягненні цілей та формування важелів впливу на 

поліпшення використання ресурсів та потенціалу підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІРТУАЛЬНИХ ОФІСІВ 

 

Define the concept of a virtual office, outlined the organization and 

direction of operation of virtual offices. The author analyzed the trends 

and prospects of virtual office. 

 

Неодмінним атрибутом сучасних офісів є персональні 

комп’ютери, продуктивність яких за обсягом пам’яті, різноманіттю 

можливостей і швидкості перевершує продуктивність великих 

обчислювальних машин минулого. Крім стаціонарних настільних 

персональних комп’ютерів в офісній роботі широкого використання 

набули портативні комп’ютери, які в свою чергу розподіляються на 

два типи: ноутбуки (або лептопи) і кишенькові комп’ютери (або 

персональні електронні помічники). 

На Заході послугами віртуальних офісів (там вони називаються 

Call-центрами) користується більшість великих і невеликих 

компаній. Тільки в США існує більше 70 тисяч Call-центрів. А ми ж 

не станемо сперечатися, що там свою вигоду розуміють дуже добре. 
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Нарешті такий корисний і вигідний вид послуг з’явився і у нас. 

Перший класичний віртуальний офіс в Україні організувала відома 

пейджингова компанія Beeper. Найбільш «продвинуті» компанії вже 

встигли скористатися послугами першого українського Call-центру і 

гідно оцінити переваги такої плідної співпраці. 

Послугами віртуального офісу користуються не тільки 

підприємці, що тільки  розпочинають свій бізнес і не мають власного 

офісу. Як це не дивно, але на сьогоднішній день в Україні найбільш 

активними користувачами й постійними клієнтами кол-центрів є 

великі компанії, що працюють на ринку електроніки й побутової 

техніки, банки, страхові компанії, фірми, що займаються прямими 

продажами тощо. 

До послуг віртуального офісу звертаються також фірми, що 

відкривають філії та представництва в іншому місті. При цьому 

витрати на телефонні дзвінки зменшуються. За свідченнями 

експертів, переваги віртуального офісу полягають також у тому, що 

власні працівники не відволікаються на консультування із приводу 

характеристик продукції, умов акції й тому подібних стандартних 

питань. А клієнт може одержати консультацію у віртуальному офісі 

в будь-який час доби [1].  

У зв’язку з цим є сенс розглянути такі форми організації 

підприємств як мережеві і віртуальні корпорації. Мережевий 

характер підприємств виявляється у тому, що глобальна мережа 

використовується для обміну необхідною інформацією між 

географічно видаленими підрозділами компанії. 

В даний час фірмами широко використовується часткова або 

повна передача виконання окремих бізнес-функцій і навіть частин 

бізнес-процесу стороннім особам і організаціям. Це явище одержало 

назву аутсорсинг (аутсорсинг – outsourcing (англ.) буквально – 

процес отримання чого-небудь із зовнішніх джерел). Широкий 

розвиток на Заході аутсорсинг одержав через ряд причин [2]. 

По-перше, це зростання інтенсивності конкурентної боротьби у 

всіх секторах ринку і пов’язана з нею необхідність досягнення 

найвищої ефективності всіх операцій компанії, яка прагне до 

завоювання стабільної і довготривалої переваги над конкурентами. 

Досягти самостійно максимального підвищення результативності 

всіх операцій компанії практично неможливо, а іноді і недоцільно. 

Можна довести до досконалості виконання ключових функцій, а 

решту роботи довірити тим, у кого вона виходить краще за інших. 

Таким чином, для багатьох компаній залучення сторонніх 
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організацій для виконання окремих робіт стало несподіваним і 

ефективним виходом [1]. 

По-друге, це прагнення компаній бути «глобальними», тобто, 

щоб їхня продукція і послуги були представлені у всьому світі. Для 

цього, в першу чергу необхідна відсутність жорсткої «прив’язки» до 

певної території. Наприклад, власні продуктивні потужності, служба 

доставки або мережа магазинів є не те щоб серйозною перешкодою, 

а швидше зайвою розкішшю для фірми, що переходить від ринку 

однієї країни до іншої принаймні на початковому етапі [1]. 

Третій момент, перш за все, пов’язаний з роллю малих 

підприємств, що збільшується, в світовому бізнесі. Тобто відносно 

невелика компанія може, із залученням малих підприємств, 

працювати по всьому світу з центрального офісу або «штабу», 

зберігаючи контроль над виконанням поставлених завдань в межах 

вибраної стратегії. Зв’язок центрального офісу з підрозділами 

здійснюється як правило з використанням електронних засобів таких 

як електронна пошта і відеоконференції [1]. 

Першою компанією, яка в ході розширення і глобалізації бізнесу 

застосувала модульну структуру і добилася приголомшливого 

успіху, була Nike – лідер американського ринку з виробництва і 

продажу спортивного одягу та інвентаря [2].  

Отже, найважливішою перевагою є присутність організації в 

багатьох країнах світу, а також можливість завойовувати ринкові 

позиції скрізь, де є така можливість. Інший, не менш важливий 

аспект – це вища продуктивність і задоволеність виконуваною 

роботою тими, хто працює в головному офісі, завдяки суттєво 

гнучкішій структурі підприємства. Причому структура мережевої 

(віртуальної) корпорації – найбільш гнучка з усіх можливих форм 

існування ділових організацій. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ 

 

Defines the basic activities that must be performed in the framework 

of marketing activities of the company. The main problems that hinder the 

development of market research. 

 

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, 

орієнтованих на дослідження таких питань, як:  

аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, до якої 

входять ринки, джерела постачання і багато іншого. Аналіз дозволяє 

виявити фактори, що сприяють комерційному успіху або створюють 

перешкоди цьому; 

аналіз споживачів, як актуальних (діючих, що купують 

продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно 

переконати стати актуальними). Вивчення існуючих і планування 

майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових 

товарів або модернізації старих, включаючи асортимент їх і 

параметричні ряди, упакування і т.д. застарілі, що не дають заданої 

прибутку товари, знімаються з виробництва та експорту;  

 планування товароруху і збуту, включаючи створення, якщо це 

необхідно, відповідних збутових мереж із складами і магазинами, а 

так агентських мереж;  

забезпечення формування попиту і стимулювання збуту шляхом 

комбінації реклами, особистого продажу, престижних 

некомерційних заходів («паблік рілейшнз») і різного роду 

економічних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і 

безпосередніх продавців;  

забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і 
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рівнів цін на експортовані товари, визначенні «технології» 

використання цін, термінів кредиту, знижок і т.д.;  

задоволення технічних і соціальних норм країни, що імпортує 

товари підприємства, що означає обов'язок забезпечити належні 

рівні безпеки використання товару і захисту навколишнього 

середовища;  

управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як 

системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової 

програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи 

підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності 

маркетингових рішень. 

Для здійснення перерахованих вище заходів, необхідно 

враховувати велику роль тих, від кого, по суті, і залежить 

ефективність проведення маркетингової стратегії, а саме суб'єктів 

маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування, 

оптові та роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і різних 

споживачів. 

Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких 

комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність.  

1. концепція вдосконалення виробництва;  

2. концепція удосконалення товару;  

3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;  

4. концепція маркетингу;  

5. концепція соціально-етичного маркетингу. 

Існує низка проблем, що перешкоджають розвитку ринку 

маркетингових досліджень. Найбільш суттєві з них: 

рівень розвитку економіки в цілому; 

відсутність зацікавленості з боку керівництва і нерозуміння 

необхідності проведення маркетингових досліджень; 

нестача досвіду у правильності використання результатів 

досліджень; 

некомпетентність провайдерів маркетингових досліджень; 

відсутність необхідної інформації про ринок маркетингових 

досліджень; 

висока вартість; 

наявність сумнівів щодо результатів дослідження; 

недостовірність,неточність одержуваних даних; 

регулярні відмови респондентів брати участь у дослідженні. 

У багатьох високо розвинутих країнах світу звички, наміри і в 

цілому поведінку економічних суб’єктів формує культура 

маркетингу, який, дослівно згідно з одною із версій, означає 
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завоювання ринку, тобто ефективне його регулювання, правильна 

організація та підвищення виробництва і дохідності. Поняття 

«маркетинг» є дуже складним, тому його використання та 

запровадження потребує глибоких знань та правильного розуміння 

суті і явищ, які пов’язані з ним. Доцільно було б ґрунтовно вивчити 

дану сферу економіки, покращити її функціонування, усунути усі 

проблеми, які гальмують та пригнічують її розвиток, оскільки саме 

ця діяльність допоможе нам вийти на дещо вищий, прогресивніший 

та продуктивніший етап економічного розвитку нашої держави. 

 

Список використаних джерел: 

1. Маркетингова діяльність підприємства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com 

2. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності фірми 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://ukrefs.com.ua 

 

 

УДК 658.152 

Гайченя Поліна Вікторівна 

студентка гр. ЕПМ-14, 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Павлова С.І., 

Житомирський державний технологічний університет, 

м. Житомир 

 

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙНОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

The paper presents the essence of the property potential of the 

company, highlighted two main components of the property potential of 

the company: objective and methods of evaluation of property potential. 

Property potential of the company is a significant component of the 

overall potential of the company. 

 

В нинішніх ринкових умовах для вдалого функціонування та 

розвитку підприємства вагомого значення набуває реалізація 

підприємством його можливостей ефективно використовувати 

існуючі майнові ресурси та наявні резерви покращення результатів 

підприємницької діяльності.  

Майновий потенціал підприємства – це сукупність ресурсів, які 

контролює підприємство, що діють у матеріальній, нематеріальній, 

фінансовій формах, при користуванні яких підприємство очікує 
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одержувати майбутню економічну користь у вигляді чистого доходу 

та чистого прибутку. Тому, майновий потенціал підприємства 

визначає можливості ефективно використовувати майно, що є у 

власності підприємства, та при необхідності здійснювати його 

використання в процесі своєї діяльності з ціллю забезпечення 

нормальної діяльності та розвитку підприємства на ринку. Таким 

чином, в майновому потенціалі підприємства можна виділити дві 

основні складові: об'єктивну, яка представляє сукупність 

матеріальних і нематеріальних, трудових і фінансових ресурсів для 

виробництва продукції, і суб’єктивну, розглянуту як здатність 

працівників підприємства використовувати ресурси з максимальною 

результативністю. 

Майновий потенціал підприємства в ринкових умовах не є 

абсолютною характеристикою, так як він істотно залежить від стану 

конкурентного середовища, конкурентоспроможності галузі та стану 

макроекономіки. Формування й ефективне використання об’єктів 

майнового потенціалу стає найважливішим засобом забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, прибуткової діяльності та 

досягнення в цілому стійкого розвитку в майбутньому.  

Існуючі у світовій економіці методи оцінки майнового 

потенціалу, як правило, відображають підприємство або як 

статичний об'єкт, або який динамічно розвивається. Розглядаючи 

підприємство як статичний об'єкт і характеризує його як майновий 

комплекс, що складається з відносно незалежних елементів, можна 

визначити вартість підприємства як суму вартостей складових його 

елементів. Інша концепція, яка розглядає підприємство в 

динамічному розвитку, характеризує його як комплекс інвестицій, і в 

цьому випадку вартість об'єкта може бути визначена виходячи з 

вартості очікуваних від нього доходів [2]. 

В якості вимірювання майнового потенціалу можна прийняти 

вартість підприємства, але тип вартості і методика її розрахунку 

залежать від ринкових позицій підприємства. Особливість 

застосування ринкової вартості як управлінського показника полягає 

в тому, що ринкова вартість заснована на очікуваннях інвестора, а не 

тільки на фактичних результатах діяльності. Якщо ринок очікує 

покращення в діяльності підприємства, то ринкова вартість його 

активів буде вище балансової. Те ж саме відбувається, якщо 

підприємство вживає заходи, щодо реструктуризації своєї діяльності. 

Ефективне управління вартістю означає, що всі аналітичні методи 

орієнтовані на те, щоб допомогти підприємству максимізувати свою 

вартість, направивши процеси управління на ключові фактори 
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вартості. В такому випадку управління постійно ініціює зміни, 

спрямовані на реструктуризацію підприємства, його капіталу, 

управлінської структури. 

Переваги методів оцінки бізнесу для вимірювання майнового 

потенціалу підприємства складаються в наступному: 1) оцінка 

окремих елементів активів і пасивів підприємства за ринковою 

вартістю; 2) залучення для розрахунків ретроспективної, поточної і 

прогнозної інформації; 3) облік потенційних можливостей не тільки 

засобів і предметів праці, а й кадрового потенціалу в прогнозуванні 

показників прибутковості; 4) облік можливості впливу на 

прибутковість нематеріальних активів, в тому числі ділової репутації 

підприємства; 5) облік ринкових позицій підприємства щодо 

конкурентів; 6) включення ринкової вартості (як агрегованого 

показника) в систему рейтингової оцінки для залучення акціонерів. 

Майновий потенціал підприємства як елемент ресурсної 

складової потенціалу поєднується із кадровим, інформаційним та 

підприємницьким потенціалом для забезпечення діяльності. Зв’язок 

майнового потенціалу із виробничим, інвестиційним, управлінським, 

інноваційним, маркетинговим та фінансовим потенціалами 

відбувається через взаємозв’язок ресурсної та функціональної 

складових потенціалу підприємства.  

Для будь-якого підприємства окрім оцінки його майнового стану 

на даний етап з метою зменшення та нейтралізації недоліків 

підприємницької діяльності, вагомим є забезпечення його 

стабільності з боку довгострокової перспективи. Вона пов’язана із 

сукупною фінансовою будовою, рівнем її залежності від інвесторів і 

кредиторів.  

Отож, майновий потенціал підприємства становить собою 

значну складову загального потенціалу підприємства. Як ресурсна 

складова потенціалу, майновий потенціал підприємства полягає в 

основі будь-якого виду потенціалу, адже всі галузі діяльності 

підприємства переважною чи меншою мірою потребують залучення 

майнових цінностей. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Product policy is one of the most important marketing tools for the 

competitive activity, customer favour win and profit earning, especially 

on leaving to the oversea markets. In the article analyzes the methods for 

forming the product portfolio.  

 

Практично кожне підприємство зацікавлене в збільшенні частки 

своєї продукції, робіт та послуг на ринку. А цього неможливо 

досягти без формування оптимального асортименту, який здатний 

забезпечити підприємству стійку ринкову позицію, економічну 

стабільність і стратегічний розвиток. 

Ефективність асортиментної політики підприємства 

визначається раціональним вибором методів її формування.  

На практиці відомо багато методів, що розрізняються за 

прийомами аналізу (маржинальний підхід, статистичний підхід, 

підхід на основі видів діяльності підприємства), формою 

представлення кінцевих результатів (діаграми, таблиці), предмету 

аналізу асортименту. Серед найвідоміших виділяють:  

1. Метод аналізу асортименту з використанням матриці 

«Маркон». Дана матриця являє собою аналітичну структуру, яка 

містить важливу для планування інформацію. Відповідно до даного 

методу вихідні дані поділяються на якісні (типові характеристики 

виробів) і кількісні (основні економічні дані).  

Перевагою методу «Маркон» є те, що при маркетинговому 

дослідженні асортименту всі параметри, що характеризують 

внутрішню ситуацію (оборот, загальний запас прибутку, ціна), 

аналізуються одночасно. Даний метод використовує нескладні 

прийоми аналізу, забезпечуючи наочність результатів.  
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2. Метод Дібба-Сімкіна. Цей метод визначає основні напрями 

розвитку окремих товарних груп, виявляє пріоритетні позиції 

асортименту, оцінює ефективність структури асортименту і шляхи її 

оптимізації. Для аналізу використовуються дані про динаміку 

продажів і собівартості продукції (включаючи тільки змінні витрати, 

без обліку постійних витрат). На основі співвідношення обсягу 

продажів у вартісному вираженні та внеску в покриття витрат товари 

відносяться до окремої групи.  

3. Симплекс-метод. Це метод розв’язання задачі лінійного 

програмування, в якому здійснюється скерований рух по опорних 

планах до знаходження оптимального розв’язку. Симплекс-метод 

також називають методом поступового покращення плану. В його 

основі лежить рішення лінійної функції f(X)→max, тобто як 

спланувати структуру асортименту, щоб прибуток був 

максимальним. Як керовані змінні вибираються кількість 

представлених в асортименті товарів, очікуваний прибуток від їх 

реалізації та низка факторів, які впливають на ефективність 

продажів [1]. 

4. Оцінка за методом Боровинського. Розглянуті вище методики 

аналізу асортименту є більшою мірою класифікаторами наявного 

асортименту і не відповідають на всі поставлені запитання 

(наприклад, аналіз отриманих ззовні пропозицій). Запропонована 

Дмитром Боровинським [2] концепція дозволяє робити комплексний 

аналіз досліджуваного сегмента ринку, зокрема визначати рівень 

продажів конкурентів і визначати місткість ринку в цілому. У 

розробці Боровинського використовуються методи структурного, 

факторного, порівняльного аналізу, комплексний метод дослідження 

асортиментної політики, а також економіко-математичні, 

статистичні методи і методи вирішення завдань оптимізації із 

застосуванням комп'ютерного аналізу. 

На кількість продажів впливає багато непорівнянних факторів, 

таких як рівень цін, наявність реклами на телебаченні, зовнішній 

вигляд та ін. Врахувати всі ці фактори, можна лише запровадивши 

шкалу оцінки кожного параметра. Першим кроком формалізації 

асортиментної політики є аналіз наявного асортименту, тому автор 

методики пропонує свою схему як доповнення до аналізу. 

Оцінюється кожен товар, отримується таблиця значень параметрів за 

всім наявним асортиментом. 

5. Метод «директ-костинг». Одним з найважливіших факторів 

успіху конкурентної боротьби компанії є лідерство у витратах, і, як 

наслідок – мобільність ціни, що дозволяє швидко реагувати на дії 
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конкурентів, знизити негативні наслідки сильних цінових «ударів» 

ринку, а також залишає можливість отримати прибуток при 

найнесприятливішій поточній ринковій ситуації [3].  

6. Комплексна оцінка асортименту Варламова. Відповідно до 

концепції  А. Варламова, проблему формування асортименту 

необхідно розглядати з урахуванням всіх трьох змінних – цілей 

бізнесу, його ресурсів і зовнішніх умов. Оскільки існуючі методики 

орієнтуються тільки на першу із змінних, то виникла потреба 

створити комплексну методику, що враховує всі змінні [2].  

Таким чином, аналіз різних методів формування асортименту і їх 

особливостей дозволив виявити певну подібність між ними. Усі 

методи засновані, в цілому, на дослідженні ринкового сприйняття 

продукції і на оцінці продукції з точки зору економічної 

ефективності підприємства.  
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На сьогоднішній день основним завданням як маркетолога, так і 

власника підприємства є збільшення обсягів реалізації товарів чи 

послуг. Саме діяльність відділу продажів була головним мірилом 

ефективності господарської діяльності: підвищення обсягів 

реалізації, при сталій ціні товару або послуг означає, що методи 

управління були вдало поєднані з маркетинговими заходами, і 

навпаки, якщо обсяги реалізації знижуються – отже, потрібно 

шукати способи їх підвищення. В кризових ситуаціях увага 

керівників акцентується на утриманні вже наявних у підприємства 

клієнтів. Основним завданням підтримки обсягів реалізації товарів 

чи послуг на високому рівні є отримання необхідного розміру 

прибутку. Зменшення кількості клієнтів, зниження їх купівельної 

спроможності суттєво впливає на прибуток та загальне 

функціонування підприємства в цілому. Проте у теперішній час все 

більше уваги звертають на нетрадиційні підходи у збільшенні 

обсягів продажу. 

Метою дослідження є визначення новітніх маркетингових 

прийомів та методів підвищення обсягів збуту на фармацевтичних 

підприємствах. 

На основі аналізу літературних джерел [2, 3] сучасні методи та 

способи збільшення обсягів реалізації товарів чи послуг ґрунтуються 

на: збільшенні кількості постійних клієнтів; збільшенні суми 

середнього чеку кожного клієнта; проведенні маркетингових 

досліджень ринку; рекламі; гнучких цінах; запровадженні 

різноманітних акцій. 

Наведені способи в управлінні підприємствами щодо збільшення 

обсягів реалізації товарів чи послуг, повністю підтверджують свою 

ефективність. Однак традиційні методи підвищення обсягів 

реалізації відходять в минуле. На зміну їм розробляються новітні 

маркетингові методи, що впливають на ефективність господарської 

діяльності.  

Розглянемо наступні новітні маркетингові методи збільшення 

обсягів реалізації товарів чи послуг: 

1. Участь в благодійних проектах. Сьогодні в суспільстві виник 

запит на волонтерство: збір коштів для дитячого будинку, будинку 

для осіб похилого віку. На нашу думку, необхідно регулярно 

звітувати про витрати, що пішли на відповідні заходи, розміщуючи 

інформацію на сайті підприємства та в торговельному залі. 

Наприклад, в аптеки основна цільовою аудиторією є мами чи люди 

похилого віку, таким чином формуватиметься їх лояльне ставлення 

до закладу. 
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2. Схема під’їзду чи паркувального місця. Підприємства можуть 

займати невдале місце розташування, тому непомітні для 

потенційних споживачів. Для того, щоб привернути увагу до 

підприємства необхідно розмістити відповідні вказівники, лайтбокси 

тощо. При цьому важливо підкреслити переваги саме даного 

підприємства, а не сам факт його наявності. 

3. День народження підприємства. Проводити акції до будь-

якого свята можна кожного дня. Та акції на день народження мають 

інший вплив. Так наприклад, можна дарувати недорогу річ, упаковку 

серветок, кожному споживачеві. Подібні дрібниці приємні, адже це 

знак уваги. Як показує статистика, це допомагає збільшити кількість 

нових споживачів на 10-20 %. Крім того підвищується імідж 

підприємства. 

4. Замовлення через інтернет. Навіть якщо підприємство 

невелике, на нашу думку все ж необхідно розробити власний сайт з 

можливістю попереднього замовлення товарів через інтернет. Адже 

з однієї сторони споживач хоче зекономити час на покупках, а з 

іншої – доступ до світової павутини є в кожного. Таким чином 

збільшиться кількість потенційних клієнтів. 

5. Просвітницька місія [1]. Одним із завдань власника 

підприємства є – консультування споживачів (наприклад в аптеках – 

це консультації про хвороби та застосування ліків). До того ж така 

просвітницька місія може бути частиною BTL - технологій (below the 

line – «біля межі», тобто методи непрямої реклами). Наприклад, у 

рамках проекту «неділя зміцнення здоров’я» в аптеці можна 

отримати у провізора відповіді на запитання про вітаміни, майстер-

клас по використанню глюкометру нового покоління. Таким чином, 

переконавшись в перевагах того чи іншого товару, чимало 

споживачів придбають його саме в даній аптеці. 

Отже, нами розглянуто новітні маркетингові методи збільшення 

обсягів реалізації товарів, які в свою чергу не потребують значних 

витрат на їх впровадження. Названі маркетингові методи мають 

позитивний ефект, адже підвищують імідж підприємства та його 

впізнаваність, особливо, якщо застосовувати їх в комплексі. 
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ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

In the article the essence of branding the country are considered, the 

historical stages of its development. Branding components exposed 

country. 

 

В епоху глобалізації, що стирає національні та культурні границі 

між державами, потреба в тому, щоб мати свій власний, неповторний 

образ, є великою як ніколи. І для країн ця задача є не менш 

важливою ніж для компаній. Імідж товарів та корпорацій може бути 

створений за рахунок реклами і маркетингу, у той час як репутації 

країн, регіонів і міст, як правило, створюються значно складніше. 

Поняття державного брендингу увійшло в науковий облік, зокрема у 

політологію лише у 1990-ті роки завдяки двом видатним 

британським експертам у сфері брендингу – Велі Олінсу та Саймону 

Анхольту. З того часу політична наука накопичила певний досвід, у 

тому числі й національний, який, узагальнюючи, можна прийняти як 

теорію національного брендингу. Імідж країни формується за 

допомогою такого поняття, як «державний брендинг». Державний 

брендинг – один з напрямків маркетингових технологій у PR, 

створення бренду-країни, або проведення бренд-політики. Бренд 

країн – це процес створення та поширення за допомогою 

міжнародних ЗМК бренду країни. Бренд країни необхідно розуміти 

як національну ідею країни, її інтелектуальну власність, тобто 

комплекс думок, відчуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у 

людини, коли вона бачить, чує назву країни чи купує товар, 

вироблений у цій країні.  

Деякі експерти стверджують, що витоки національного 

брендингу є глибоко історичними. Однією з перших країн, яка 
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активно застосувала національний брендинг, була Франція. Цю 

країну можна вважати творцем національного брендингу. Перший 

відомий ребрендинг Франції відбувся під час революції 1789року, 

коли було повалено відомого диктатора Людовика XVI, знищено 

королівську сім’ю, змінено зовнішні образи країни: Tricolor замінив 

собою традиційний символ королів Франції Fleur de Lys [“Фльор-де-

Ліс”], у країні затвердили новий гімн “La Marseillaise” 

[“Марсельєза”], ввели метричну систему і новий календар. 

Ребрендинг Франції мав великий вплив на інші країни Європи. Далі 

була Імперія Наполеона, який сам себе коронував, заснував нові 

титули, церемонії, уніформу, законодавчу систему та систему освіти, 

а також запровадив усі зміни у домініонах. Усі ці зміни Наполеон 

демонстрував зовнішньому світові – з єдиною метою: стимулювати 

ребрендинг цілої Європи. Згодом повернулися Бурбони та 

встановили буржуазну монархію; виникла Друга Республіка. Немає 

жодного сумніву, що французькі політики стали спеціалістами з 

національного брендингу. Так вже історично склалося. Досить часто 

сприйняття держави формується з певних міфів, чуток, анекдотів, які 

можуть зашкодити торгівлі, туризму й іноземним інвестиціям 2. 

Бренд країни формується з таких складових: 

1. Експорт країни – визначає імідж товарів та послуг країни в 

світі. Тут важливим є те, щоб на кожному продукті було чітко 

визначено, де він був вироблений.  

2. Зовнішня та внутрішня політика – характеризує уявлення 

громадської думки про керівництво країни, а також погляди на 

глобальні питання, такі як демократія, правосуддя, соціальна 

політика, захист навколишнього середовища. 

3. Інвестиції та еміграція – визначають ступінь привабливості 

країни для проживання, роботи чи навчання в ній, а також 

демонструє її привабливість для зовнішніх інвесторів та соціальну 

ситуацію в країні.  

4. Культура та традиції – оцінка світовою спільнотою рівня 

сучасної культури країни: живопис, музика, кінематограф, спорт, 

література, а також глобальне сприйняття культурної спадщини 

країни в світі.  

5. Люди є виміром іміджу країни в таких галузях як знання, 

освіта, гостинність населення та інше. Ключовим елементом тут є 

народ, що проживає в даній країні: видатні лідери нації, зірки 

естради та спорту, вихідці з загальної маси населення; як вони 

ведуть себе закордоном та як зустрічають гостей у себе вдома.  
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6. Туризм – вимірюється ступенем зацікавленості до 

відвідування країни та привабливості туристичних атракцій. 

Ключовим елементом тут є розвиток в країні індустрії туризму та 

досвід який люди отримують відвідуючи дану країну як туристи або 

під час ділових візитів.  

Під брендом країни також розуміють сукупність яскравих 

емоційних та раціональних уявлень, що визначається результатом 

зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду й чуток, що 

впливають на створення певного образу про неї. Відповідно, при 

згадуванні назви держави (бренда країни) відразу ж виникає 

повноцінний ланцюг асоціацій стосовно. Політологія цієї країни, 

наприклад: обіцянки, щодо очікуваної стабільності, безпеки, 

гостинності, привабливості для проживання та відпочинку; 

врахування накопиченого досвіду; асоціювання з дійсно високим 

рівнем якості і цінності життя; провокування встановлення тривалих, 

заснованих на взаємній довірі відносин; гарантування збільшення 

доходів країни 1. 
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ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 

 

The essence of corporate social responsibility in brief historical 

perspective and its use in the development of strategies 

 

Соціальна відповідальність полягає в тому, що підприємства 

мають зобов’язання перед суспільством, не обмежуючись тільки 

отриманням прибутку. Поєднаність соціальної відповідальності і 

бізнес-етики з’явилося  ще в працях Джеймса Ворсі та Тодора 

Левітта в книзі «Соціальна відповідальність бізнесу: дві точки зору» 

(1959р.) та статті «Загрози соціальній відповідальності» (1958 р.), які 

критикували зростаючу увагу бізнесу до розвитку шкіл, лікарень, 

соціальних програм і відзначали, що концепція «нового феодалізму» 

приведе до краху капіталізму [1]. Вводиться поняття «корпоративна 

соціальна відповідальність (КСВ) і бізнес-етика», особлива увага 

акцентується на волонтерстві й доброчинності. Принципово по-

новому розглядав в своїх працях соціальну відповідальність бізнесу 

К. Девіс, він один із перших дослідників, який не намагався 

протиставляти соціальну відповідальність економічній ефективності 

як окремих компаній, так і бізнесу в цілому. Його позицію 

розцінюють як одну із перших спроб пов’язати соціальну 

відповідальність бізнесу із стратегією розвитку компанії, що пізніше, 

на початку ХХІ століття стало предметом дискусії про корпоративну 

соціальну відповідальність [2]. Великий внесок у розвиток теорії 

КСВ зробив у свій час американський дослідник А. Керолл. Він 

виділив відносно самостійні чотири типи КСВ, які лягли в основу 

так званої піраміди А. Керолла. Зокрема, економічна 

відповідальність (зобов’язані робити), яка покладена в основу 

піраміди передбачає відповідальність організації бути прибутковою, 

задовольняючи потреби різних споживачів. Правова 
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відповідальність (необхідно робити) передбачає необхідність 

дотримання законів, відповідність діяльності корпорації очікуванням 

суспільства, зафіксованих в нормах законодавства. Етична 

відповідальність (слід робити) вимагає від ділової практики бізнесу 

поступати чесно, справедливо, етично та не завдавати шкоди. 

Найвищий рівень піраміди – філантропічна відповідальність або 

дискреційна (можуть робити). Жертвувати ресурси для суспільства, 

підвищувати якість життя, бути хорошим корпоративним 

громадянином – основа цього виду відповідальності [3]. Стратегія як 

ключовий направляючий вектор визначає напрямок розвитку 

підприємства через визначення місії, цінностей, цілей і завдань. 

Структура визначає рівні прийняття рішень і цілепокладання. Саме 

ці складові елементи механізму прийняття стратегічних рішень та 

формування стратегії підприємства повинні, на нашу думку, 

включати типи КСВ визначені в піраміді Керолла. 

Вихід в світ роботи Роберта Фримана «Стратегічний 

менеджмент: концепція заінтересованих сторін» (1984р.) 

ознаменував перетворення концепції КСВ в новий самостійний 

теоретичний напрямок менеджменту – теорію заінтересованих 

сторін, формуючий стратегію розвитку підприємства з врахуванням 

основних принципів КСВ. Стейкхолдерський підхід початку ХХІ 

століття отримав системне втілення в теоретичних розробках, 

методичних матеріалах і стандартах і став розглядатися як складова 

частина стратегічного менеджменту і сфера практичної діяльності 

підприємств. Його використання забезпечує довгострокову 

конкурентоспроможність і високий рівень розвитку підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

In this thesis talking about Improving the organization of marketing 

activities in the enterprise. Why is it important to organize marketing 

activities. Are the results and impact of possible improper organization. 

what qualities and skills a person must have engaged in this activity. 

 

Перехід на нову систему господарювання торкнувся підприємств 

всіх форм власності. На даний момент більша частина підприємств 

потрапляє під формальний стан банкрутства. У критичному стані 

перебувають не тільки приватизовані підприємства, а й так звані нові 

компанії, з тенденціями швидкого зростання обороту в два і більше 

разів на рік. 

Щоб вийти з кризового стану і стати конкурентоспроможними, 

підприємству необхідно здійснити глобальну модернізацію як 

виробництва, так і управління. 

Необхідною ланкою системи управління підприємств 

є маркетингова діяльність. Саме вона забезпечує підприємству 

необхідний збут виробленої продукції, що наполовину є запорукою 

успішного його функціонування. Від ефективності маркетингової 

діяльності безпосередньо залежить ефективність роботи всього 

підприємства. 

Маркетингова діяльність є невід'ємною частиною кожного 

підприємства, що займається як виробництвом так і збутом 

продукції. Сьогодні у багатьох підприємств України виникають 

проблеми реалізації й подальшого просування, випущеної ними 

продукції.  

Мета маркетингової діяльності підприємства – забезпечення 

рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених 

часових межах за рахунок максимального задоволення потреб 

споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві головні 

взаємопов'язані проблеми: 

I) продати максимально можливу кількість товарів фірми; 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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II) дати споживачу максимум задоволення, як покупцю та 

користувачу. Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у 

споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та 

послугами [2]. 

За допомогою маркетингу керівники підприємств та їх 

заступники отримують необхідну інформацію про споживачів, про 

ціни, про те, у яких регіонах місткість ринку найбільша, яка сфера 

діяльності є найвигіднішою для вкладання капіталу чи створення 

нового підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти у 

який спосіб підприємство має організовувати процес реалізації своєї 

продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо 

їх просування на ринок, будувати стратегію реклами, формувати 

попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які 

функціонують на тому самому ринку. 

З методологічної точки зору, причиною всіх недоліків і упущень 

є нерозуміння і ігнорування керівництвом тієї чи іншої компанії ролі 

і місця маркетингу в управлінні підприємством, халатне ставлення 

до процесу стратегічного планування, непродумана кадрова 

політика. Головним і вирішальним заходом щодо подолання 

негативної ситуації, що складається, повинне бути формування 

єдиної служби маркетингу, що складається з фахівців-маркетологів 

достатньо високої кваліфікації і подальша організація з її допомогою 

управління маркетинговою діяльністю підприємства [3]. 

У залежності від обсягів виробництва підприємства, його 

специфіки, чисельності працівників, ринків збуту структура відділу 

маркетингу може бути різною. На підприємствах з чисельністю пра-

цівників до 50 осіб питання маркетингу вирішує, звичайно, один 

висококваліфікований спеціаліст. На підприємствах з чисельністю 

до 200 осіб відділ маркетингу складає 5-12 працівників. Діяльність 

маркетолога повинна забезпечити: 

1) надійну, достовірну й своєчасну інформацію про ринок, 

структуру й динаміку конкретного попиту, смаки та переваги 

покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування 

фірми; 

2) створення такого товару, набору товарів (асортименту), що 

більш повно задовольняє вимогам ринку, ніж товари конкурентів; 

3) необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що 

забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації [1]. 

Але необхідно зазначити, що на деяких підприємствах (малих, з 

малим асортиментом товарів) створення великої маркетингової 

служби недоцільно, вона не буде окупатися, а мала маркетингова 
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служба не в змозі проводити системні маркетингові дії на високому 

рівні. Вихід з даної ситуації полягає в залученні до співпраці 

професійних маркетологів або спеціалізованих фірм. Інший шлях 

вирішення проблеми полягає в створенні спільно з іншими 

підприємствами маркетингових центрів, які займалися б 

маркетинговими дослідженнями як на регіональному рівні, так і в 

загальнодержавному масштабі. 

Виконання маркетингової діяльності потребує великого обсягу 

інформації, знань та досвіду для її аналізу та управління 

виробництвом, збутом. Її повинні здійснювати спеціалісти 

відповідної служби. Доцільність організації маркетингової служби 

на будь якому підприємстві залежить від його спеціалізації, обсягу 

продажу продукції та цільового ринку. Організація може мати свого 

маркетолога, для виконання комплексу робіт по управлінню 

виробництвом, збутом і одночасно використовувати послуги 

альтернативної маркетингової служби щодо проведення 

комплексного аналізу ринку тощо.  

Тож, роблячи висновок, треба сказати, що маркетингова 

діяльність має велике значення, і відіграє одну з основних ролей у 

подальшому розвитку, та і взагалі існуванню підприємства. Адже 

правильно організований маркетинг кваліфікованими працівниками, 

дає можливість компанії тримати першість на ринку. Маркетингова 

діяльність повинна постійно удосконалюватись. Тому керівники 

усіх, без винятку, підприємств, мають докласти максимум зусиль, 

щоб ця діяльність на його підприємстві розвивалась з усіма 

вимогами, крокуючи в ногу з усіма сучасними тенденціями, 

використовуючи новітні методи та засоби.  
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РЕКЛАМА: ГРА НА ЛЮДСЬКИХ СЛАБКОСТЯХ 

 

Advertising is a stimulant of economic growth. In fact, the buyer's 

emotional and forcibly, in response to the images and intentions are 

associated in the subconscious with the product. With all the variety of 

advertising producers need to create one that would stand out from the 

General background and attracted the greatest attention of potential 

buyers and clients. In the article generalized existent experience of the 

use of psyho-emotional methods of stimulation of sales that is used with 

the aim of influence on behavior of consumer. 

 

Більшість фахівців з питань маркетингу, реклами та просування 

товарів наголошують на думці, що «виробити товар – це менше, ніж 

половина справи, головне – його продати». Актуальність цієї тези 

підтверджує той факт, що сьогодні вже не існує жодної людської 

потреби (в першу чергу, йдеться про людину-споживача), яка б не 

була забезпечена існуючими та пропонованими на ринку товарами. 

Обмежений існуючими технологіями ринок більше не може 

запропонувати щось принципово краще за вже існуючі товари. Крім 

того, сучасний споживач – особа досить розпещена та цинічна, яка в 

більшості випадків обирає товар за принципом «подобається – не 

подобається», розуміючи при цьому, що всі товари відносно 

однакові. І, як наголошують експерти, ці «подобається» формує саме 

реклама. 

Нажаль в нинішніх умовах реклама втратила своє першочергове 

призначення – об’єктивно інформувати та нагадувати про існування 

та головні властивості пропонованих для продажу товарів. Сьогодні 

реклама діє за принципом не стільки переконувати споживача 

купувати, скільки нав’язувати йому бажання, керуючи його 

вчинками, змінюючи його ціннісні установки, уявлення, 

переконання та думки, але при цьому зберігаючи та підтримуючи у 

нього ілюзію самостійності та незалежності щодо прийняття рішень 

та вчинення дій, впевненості в тому, що він діє за власною волею та 

бажанням. 
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Досвідчені спеціалісти з реклами використовують в роботі 

різноманітні психологічні прийоми та інструменти, формуючи 

рекламозалежну особистість, зорієнтовану на отримання та постійне 

підтвердження певного соціального статусу, на творчий пошук, 

комфортні умови життя та діяльності. 

Досить цікавим та неоднозначним в цьому плані є використання 

в рекламі так званої «концепції семи смертних гріхів». Все життя 

людину «долають пороки», які, по суті своїй, є відголосками 

тваринних інстинктів, але які й досі «керують» людською свідомістю 

та вчинками. Гра на людських слабкостях – потужний мотив 

стимулювання до здійснення покупки чи просування бренда. 

Жадібність. Покупець бажає отримати якомога більше товарів, 

при цьому витративши якомога менше коштів. Дефіцит, ажіотаж та 

обмеження – старий прийом, що апелює до нашої жадібності. Творці 

реклами активно використовують цю людську слабкість для 

стимулювання збуту продукції, пропонуючи різноманітні знижки, 

розпродажі, акції (дегустації, семплінг, бандлінг, акції «Подарунок 

за покупку» тощо). Споживач купує речі, які по суті йому не 

потрібні, але «в магазині залишилось лише 100 одиниць, а раптом 

потім знадобиться» (дефіцит, ажіотаж); «знижка 50% діє лише 24 

години»; «лише перші 20 покупців отримають подарунок – 

додаткову знижку – другий товар безкоштовно і т.ін.» (обмеження в 

часі). 

Ненажерливість. Пропаганда певного стилю життя, пов’язаного 

зі споживанням смачної їжі, напоїв, вина; прагнення обирати 

найсмачніші, найкращі продукти. Популяризація здорового способу 

життя акцентує увагу споживача на якісних, безпечних, 

низькокалорійних та корисних для здоров’я продуктах харчування. 

Текст рекламного повідомлення приблизно такий – «насолоджуйся 

смаком та користю, не обмежуй себе». 

Заздрість, гординя, марнославство – людські слабкості, які 

«підштовхують» споживача купувати ті чи інші товари, тим самим 

демонструючи свою перевагу над іншими. Реклама активно 

експлуатує ці слабкості, перетворюючи товари на символи престижу, 

дозволяє відчути смак успіху, самореалізації, визнання та 

самоствердження – «Я – краще за всіх!» (наприклад, реклама 

цукерок Ferrero Roche, автомобіля Mercedes тощо). 

Лінь. Можливість швидко та без зайвих зусиль отримати бажане 

(наприклад, реклама кисломолочного продукту «Активія» – можна 

їсти все та без обмежень, але потім обов’язково необхідно випити 

«Активію», тоді і здоров’ю, і фігурі нічого не загрожує). 
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Хіть – гра на людських пристрастях. Використання сексуальних 

мотивів в рекламі надає все більше і більше можливостей 

привернути увагу (жіноча білизна «Victoria’s Secret», «INCANTO», 

кава «Carte Noire», цукерки «Bonjour», чоловічий аромат The One від 

Dolce&Gabbana і т. ін.). 

Гнів. Ця слабкість частіше використовується саме в телевізійній 

рекламі, рідше – у друкованій. Це ненависть та несприйняття всього 

чужорідного, незрозумілого; протест проти нав’язуваних правил 

поведінки; нестриманість у відносинах «начальник – підлеглий»; 

пряма агресія, хоча й дещо завуальована (наприклад, реклама напоїв 

«Burn», «Crasy-Cola»; найчастіше використовується в рекламі 

комп’ютерних ігор, комп’ютерної техніки, фільмів, політичній 

рекламі). 

Оцінюючи ступінь проникнення реклами в різні сфери життя, 

можемо констатувати, що вона перетворюється на потужний 

інструмент психологічного впливу на підсвідомість споживача, 

примушуючи його думати в потрібному напрямі, маніпулювати його 

мотивацією та бажаннями, створювати потребу в товарах, про які він 

донедавна і не чув, і, можливо, не збирався і не хотів купувати. В 

цьому аспекті залишаються відкритими питання етичності та 

правомочності рекламної діяльності – створення штучних потреб, 

необґрунтовано перебільшена та навмисно викривлена інформація, 

поширення спотворених естетичних смаків, маніпулювання 

свідомістю споживача тощо. Вважаємо за необхідне розробити 

правові основи щодо регулювання застосування психоемоційних 

методів та прогнозування можливих соціально-значущих наслідків. 

Адже ця діяльність повинна запобігати можливості нанесення 

потенційної шкоди споживачам, а також формувати фундамент 

професіонального маркетингового суспільства.  
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

In the article the content and tasks of the labor organization have 

been made more accurate, determined the main content of the elements of 

the labor organization and proposed the directions of its perfection. 

 

Викликані глобалізаційними процесами зміни в масштабах 

господарської діяльності та посилення взаємозв’язків в управлінні 

матеріальними і грошовими потоками, сформулювали нові методи 

управління виробництвом, засновані на раціональній організації всіх 

процесів переміщення ресурсів, високому рівні їх використання, 

покращенні якості продукції та повному задоволенню попиту. При 

цьому жорсткі вимоги конкуренції та необхідність адаптації до 

складних ринкових умов функціонування вимагають від вітчизняних 

підприємств зосередження уваги на розвитку власних логістичних 

систем у напрямку спроможні забезпечення раціоналізації потокових 

процесів, суттєвого скорочення часових інтервалів та рівня витрат у 

сфері постачання, виробництва і збуту. 

Логістичною системою прийнято вважати складну адаптивну 

економічну систему, що виконує логістичні функції та операції, має 

розвинуті зворотні зв’язки із зовнішнім середовищем [1]. Виробничі, 

торгівельні, транспортні, муніципальні підприємства та організації – 

це приклади логістичних систем [3]. 

Крикавський Є.В. в залежності від рівнів та складності 

формування виділяє наступні види логістичних систем: 1 рівень 

(мікрологістичні підсистеми) – логістика постачання, логістика 

виробництва, логістика збуту (дистрибуції); 2 рівень 

(мікрологістичні системи) – логістика виробничого (промислового) 
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підприємства, логістика торговельного підприємства, логістика 

підприємства послуг, логістика інших організацій; 3 рівень 

(металогістичні системи) – логістика виробничих, дистрибуційних, 

логістичних підприємств; 4 рівень (мезологістичні системи) – 

логістика кооперації виробничих, дистрибуційних, логістичних 

підприємств; 5 рівень (макрологістичні системи) – національна 

логістика; 6 рівень (міжнародні макрологістичні системи) – 

міжнародна логістика [3]. 

До визначальних особливостей логістичних систем відносимо: 

 вони, як правило, складаються із декількох підсистем і мають 

розвинені зв’язки із зовнішнім оточенням; 

 виступають у якості посередника між постачальниками 

сировини (виробниками продукції) та споживачами; 

 мають яскраво виражені потокові процеси; 

 володіють системною цілісністю та вираженими 

інтегративними якостями.  

Розвиток ідеї логістичного підходу в управлінні підприємствами 

супроводжується впровадженням та розвитком логістичних систем 

на підприємствах. Ключовою метою розвитку логістичної системи 

підприємства є створення сприятливих для ведення бізнесу 

(здійснення діяльності) умов, за яких буде досягнуто чітке та 

своєчасне виконання зобов’язань перед клієнтами за укладеними 

договорами (дотримані вимоги часу, обсягу та якості) в межах 

обумовленого (наперед визначеного) бюджету витрат. 

Якісно реалізована логістична система забезпечує встановлення 

балансу, який є вигідним як постачальникам, так і споживачам: 

рівень сервісу ≈ логістичні витрати ≈ задоволення попиту. 

Вимірювання рівня сервісу (степеня його корисності) може 

виявлятись через оцінку ефективності сформованої системи 

управління запасами та за допомогою системи маркетингової 

інформації.  

Процес розвитку логістичної систем и підприємства проходить у 

декілька етапів:  

І етап: формування певної бази даних, яка описує основні 

характеристики середовища логістичної системи та визначає бажані 

параметри та конфігурації; 

ІІ етап: виділення основних завдань розвитку логістичної 

системи та визначення методів та принципів моделювання; 

ІІІ етап: вжиття заходів щодо забезпечення виконання завдань 

розвитку  логістичної системи; 

ІV етап: контроль результатів та внесення коректив; 
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V етап: визначення ефективності розвитку логістичної системи. 

Критеріями (показниками) ефективності розвитку логістичної 

системи підприємства вважаємо: 

1. Оптимізація виробничих та операційних процесів. 

2. Підвищення конкурентних переваг. 

3. Розширення частки присутності на ринку. 

4. Оптимізація структури витрат та підвищення ефективності 

господарської діяльності.  

Таким чином, побудова удосконаленої логістичної системи 

підприємства передбачає такої структури логістичного управління, 

яке забезпечує ефективну взаємодію всіх учасників логістичного 

ланцюга та сприяє досягненню кінцевої мети такого управління. 
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Для відстоювання своїх позицій на внутрішньому ринку і виходу 

на ринки розвинених країн в умовах глобалізації і зростаючого тиску 

транснаціональних корпорацій, вітчизняним підприємствам потрібно 

шукати інноваційні рішення, що можуть розширювати їх ринкові 

можливості у створенні споживчих цінностей [1]. Це важливо для 

промислових підприємств, особливо – машинобудівних. Для 

України розвиток власного машинобудівного комплексу є 

надважливим завданням, оскільки він забезпечує технологічне 

оновлення інших виробничих секторів національної економіки. На 

підприємствах машинобудування виготовляються різноманітні 

машини і устаткування, прилади і апаратура, різні види 

транспортних засобів тощо, а частка зайнятих у машинобудуванні 

працівників перевищує 20%. Причому за своїм рівнем кваліфікації 

багато з них можуть створювати і забезпечувати промислове 

освоєння технічно складної продукції, постійно оновлювати і 

збагачувати її асортимент, забезпечуючи їй ресурсоощадність, 

екологічну безпечність, нові функціональні можливості. Однак 

статистика показує, що з кожним роком вітчизняні промислові 

підприємства все більше втрачають свою здатність до створення 

продуктових інновацій. І це свідчить про недостатню 

результативність інноваційної діяльності, що й зумовило потребу 

дослідження проблем у цій сфері. 

Першочергово необхідно було проаналізувати інноваційну 

активність промислових підприємств, а відтак – оцінити її 

результати з позицій здатності підприємств до створення тих 

новацій, що можуть бути привабливі для споживачів – продуктових 

інновацій. Відповідні дані у динаміці останніх років для України 

наведено в табл.1, з виділенням даних по Вінницькій області [2; 3]. 

Із наведених даних видно, що підприємства Вінницької області 

характеризуються значно вищим рівнем інноваційної активності, ніж 

в середньому по Україні (крім 2015 р.). Однак це не впливає значно 

краще на їх здатність випускати інноваційну продукцію.  Протягом 

усього досліджуваного періоду її частка було значно меншою, ніж в 

цілому по Україні. Причому аналіз структури витрат на інноваційну 

діяльність показав, що на власні дослідження і розробки 

підприємствами виділялись зовсім мало коштів (від 0,1 до 0,5%), а 

вся інноваційна діяльність полягала у придбанні нових зразків 

техніки і підготовці виробничих систем до їх упровадження [3]. 

Тобто, інноваційна діяльність як така, що спрямована на створення 

нових споживчих цінностей чи підвищення споживчих цінностей 



65 

існуючих зразків промислової продукції, фактично не 

здійснювалась. 

Таблиця 1 

Порівняльна динаміка результатів інноваційної діяльності на 

промислових підприємствах Вінницької області і в цілому по 

Україні 

Показник 
Величина показника за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Частка підприємств, 

що упроваджували 

інновації, % 

        

по Україні загалом 
10,8 10,7 11,5 12,8 13,6 13,6 12,1 15,2 

Вінницька область 
16,2 12,2 14,7 15,8 20,9 19,4 14,2 14,7 

Частка  інноваційної 

продукції у 

загальному обсязі 
промислової 

продукції, %  

        

по Україні загалом 
5,9 4,8 3,8 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4 

Вінницька область 
1,0 0,8 2,0 2,2 1,6 2,3 2,3 0,6 

 

Саме в цьому і криється основна проблема результативності 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Звичайно, техніко-

технологічне оновлення важливе для промислових підприємств, 

однак воно має забезпечувати здатність підприємства до виведення 

на ринок продуктових інновацій. Інакше в умовах високої 

динамічності ринків, темпів НТП і споживчих переваг вітчизняні 

підприємства не здатні будуть конкурувати із виробниками інших 

країн, особливо розвинених. І продовжуватимуть експортувати 

продукцію із низькою доданою вартістю, яка створена у металургії, 

АПК, хімічній промисловості – але не в машинобудуванні. Так, якщо 

проаналізувати товарну структуру експорту України (зокрема, у 

2016 р.), то виявиться, що в ній 22,3% становили зернові і олійні 

культури (а готові харчові продукти – лише 4,7%); експорт чорних 

металів склав 19,9%; машин і обладнання – 10,0%. Але з цих 10,0% 

займає 5,7% електротехнічне обладнання і лише 0,2% – 

високотехнологічні товари, зокрема, літальні апарати [4]. Але ж 

аерокосмічна галузь України визнана однією з найкращих у світі за 

наукоємністю своєї продукції і тут експортні можливості мали би 

бути значно кращими.  
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І це означає, що необхідно змінювати пріоритети інноваційної 

діяльності, посилювати здатність підприємств створювати продукти, 

що мають споживчу цінність. Формування відповідних 

управлінських технологій і визначено завданнями наступного етапу 

досліджень.  
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Motivational interdependence between external and internal 

development factors of innovative potential of industrial enterprises has 

been substantiated. 

 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки засвідчують, що 

стала економічна динаміка властива лише тим підприємствам, які 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/
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беруть активну участь у інноваційних процесах – розробляють нові 

продукти і технології чи модифікують (вдосконалюють) та 

упроваджують новації, приводячи у відповідність свої виробничі 

системи до нових вимог, які диктуються ринком. Активна й 

цілеспрямована інноваційна діяльність дає змогу таким 

підприємствам випереджати конкурентів у роботі із споживачами і 

навіть формувати нові ринкові ніші. Однак доволі значна кількість 

вітчизняних промислових підприємств не приділяє належної уваги 

інноваціям, про що свідчать статистичні дані – протягом багатьох 

років кількість інноваційно-активних підприємств в Україні нижче 

20%. У Вінницькій області цей показник ще нижчий – у 2015 р. лише 

14,7% промислових підприємств займались інноваціями, а 

впроваджували їх ще менше – всього 12,9%. І, як результат – частка 

реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової 

склала всього 0,6% (у 2013-2014 рр. – 2,3%) [1]. Це свідчить про те, 

що керівники більшості промислових підприємств або не бачать 

необхідності у інноваціях, або не здатні їх здійснювати. І те, й інше 

лежить в мотиваційній площині і потребує більш ґрунтованого 

дослідження чинників, що формують такі мотиви – посилюючи або 

гальмуючи інноваційну активність і відповідним чином впливаючи 

на рішення керівництва промислових підприємств щодо розвитку їх 

інноваційного потенціалу. 

У середовищі науковців питання розвитку інноваційного 

потенціалу вітчизняних промислових підприємств (і особливо 

машинобудівних) визнане злободенним, оскільки від цього залежить 

їх здатність вижити в умовах глобалізації і зростання відкритості 

ринків. Багато науковців, розглядають інноваційний потенціал як 

«сукупність різних видів ресурсів, …. необхідних для здійснення 

інноваційної діяльності» [2, c. 208]. Такий підхід сформувався у 

період переходу до ринку – вважалось, що в ринкових умовах 

власники бізнесу будуть зацікавлені в ефективному використанні 

своїх ресурсів. Науковцями підкреслювалось, що у внутрішньому 

середовищі підприємства мають бути створені умови, які б 

стимулювали активний пошук шляхів удосконалення виробничої чи 

управлінської діяльності – і це сприятиме нарощуванню 

інноваційного потенціалу. Тобто, про мотивацію йшлось  переважно 

в контексті управління персоналом. З часом виявилось, що здатність 

підприємства ефективно використовувати наявні ресурси залежить і 

від зовнішніх умов його діяльності. Недосконалість чинного 

законодавства, неефективність регулятивних дій державних органів 

управління у перехідний період не формували сприятливих умов для 
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інноваційної діяльності, а значить – не спонукали менеджмент 

підприємств до розвитку інноваційного потенціалу.  

Отже, важливі детермінанти розвитку інноваційного потенціалу 

підприємства  знаходяться і в зовнішньому середовищі. На цьому 

акцентують увагу, наприклад, В. Калишенко [3], С. Попель [4], які до 

найважливіших зовнішніх чинників формування інноваційного 

потенціалу відносять: законодавчу базу, низьку ставку 

рефінансування, пільгове оподатковування; взаємодію влади й 

бізнесу; практику комерціалізації технологій і можливості 

придбання ноу-хау, патентів тощо, а до внутрішніх – міру 

сприйнятливості організації до нововведень, досвід впровадження 

нових проектів, політику менеджменту у сфері інновацій, ставлення 

персоналу до інновацій. Якщо проаналізувати вплив цих чинників, 

то можна бачити, що більшість з них прямо чи опосередковано 

формують мотиваційні вектори – або до активної інноваційної 

діяльності, або до пошуку необґрунтованих преференцій для бізнесу 

через лобіювання своїх інтересів у органах законодавчої і виконавчої 

влади, що доволі повно відображено у [5, с. 123]. До цього доцільно 

додати, що мотиваційні вектори є домінуючими детермінантами і 

розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств – у 

розрізі його структурних складових.  

Так, за низької ставки рефінансування підприємства можуть на 

вигідніших умовах залучати інвестиційні ресурси на етапі реалізації 

новацій, а значить – зможуть розвивати власну ресурсну базу для 

науково-дослідницької і проектно-конструкторської діяльності – як 

основу проактивної ринкової поведінки. За наявності пільг у системі 

оподаткування процесів інноваційно-технологічного оновлення – 

інноваційний потенціал розвиватиметься через стимулювання 

раціоналізаторства. За належного захисту інтелектуальної 

власності – розвиватиметься інтерес до винахідництва і розвитку 

компетенцій персоналу. Такий мотиваційний ланцюжок є і в інших 

поєднаннях чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, 

виявлення яких може сприяти вирішенню завдання нарощування і 

ефективного використання мотиваційного потенціалу підприємства. 

Це й буде предметом наступних досліджень. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ 

 

Describes the main functional areas of logistics that apply across the 

enterprise. The characteristics of each of the functional areas, determined 

development prospects of their enterprise. 

 

Логістика в Україні нині стала інструментом ведення бізнесу 

таких відомих корпорацій, як “IBM”, “Procter&Gamble”, “General 

Motors”, “Ford Motors”, “Johnson&Johnson” та ін. Як зазначалося, по 

суті це планування, організація, управління, контроль і регулювання 

руху всіх ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача. У 

вартості товару, який потрапив до споживача, понад 70 % становлять 

витрати на логістику. 

У логістиці застосовують кілька концепцій, найвідомішою з яких є 

концепція “точно вчасно” (“just-in-time”), запроваджена ще наприкінці 

50-х років компанією “Тоyоtа motors”. Ця концепція полягає у відмові 

від будь-яких запасів матеріалів, компонентів і напівфабрикатів на 

виробництві, тобто кожна запасна частина надходить тоді й туди, де 

вона в цей час потрібна.  
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Звернемо увагу на п’ять функціональних галузей логістики: 

закупівельна; виробнича; розподільча; транспортна; інформаційна. 

Розглянемо кожну з них окремо.  

1. Закупівельна логістика.  

У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами 

вирішуються завдання закупівельної логістики. На цьому етапі 

вивчаються і добираються постачальники, укладаються договори і 

контролюється їх виконання, вживаються відповідні запобіжні заходи 

в разі порушення умов постачання. У структурі будь-якого 

виробничого підприємства існує служба, яка виконує перелічені 

щойно функції. Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками передбачає, що діяльність цієї служби, пов’язана з 

формуванням параметрів наскрізного матеріального потоку, не 

повинна бути відособленою, а має підпорядковуватися стратегії 

управління наскрізним матеріальним потоком [2]. На практиці межі 

діяльності, що становить основний зміст закупівельної логістики, 

визначаються умовами договору з постачальниками і функціями 

служби постачання всередині підприємства.  

2. Виробнича логістика. 

У процесі управління матеріальним потоком всередині 

підприємства, що створює матеріальні блага або виконує матеріальні 

послуги, здебільшого вирішуються завдання виробничої логістики [1]. 

Специфіка цього етапу полягає в тому, що основний обсяг робіт з 

просування потоку виконується в межах одного підприємства. Сфера 

виробничої логістики тісно пов’язана зі сферами закупівель матеріалів 

і розподілу готової продукції.  

3. Розподільча логістика. 

При управлінні матеріальними потоками у процесі реалізації 

готової продукції розв’язуються завдання розподільчої логістики. Це 

велике коло завдань, які розв’язують і виробничі підприємства, і ті, що 

здійснюють торговельно-посередницьку діяльність [3].  

4. Транспортна логістика. 

При управлінні матеріальними потоками на транспортних 

ділянках вирішуються специфічні завдання транспортної логістики 

[3]. Сукупний обсяг транспортної роботи, виконуваної у процесі 

доведення матеріального потоку від первинного джерела сировини до 

кінцевого споживача, поділяється на дві великі групи (приблизно 

рівні) [2]:  

– виконуваний транспортом спеціальних транспортних 

організацій ; 

– виконуваний власним транспортом усіх інших підприємств.  
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5. Інформаційна логістика.  

Результати руху матеріальних потоків безпосередньо пов’язані з 

раціональністю організації руху інформаційних потоків [2]. 

Інформаційна логістика тісно пов’язана з усіма іншими 

функціональними галузями логістики. У цьому аспекті розглядається 

організація інформаційних потоків всередині підприємства, а також 

обмін інформацією між учасниками логістичних процесів, що 

розміщуються на значних відстанях один від одного (наприклад, за 

допомогою засобів супутникового зв’язку) [1]. 

Отже, загальні функціональні області логістики можуть стати 

надійним помічником в удосконаленні діяльності підприємств. 

Система управління матеріальними потоками, що склалася нині в 

державі, більшою мірою виявляє свою традиційність. Концепцію 

логістики в управлінні матеріальними потоками у нас тільки 

починають застосовувати. Необхідною умовою успішного її розвитку 

є підготовка фахівців належної кваліфікації, спроможних здійснювати 

проектування автоматизованих систем логістики та застосовувати їх 

на підприємствах і в постачальницько-збутових організаціях.  
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The characteristics of global logistics networks, presents a 

comparative analysis of the three logistics networks in the global 
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dimension. The author analyzed the trends of companies in the sphere of 

providing logistics services. 

 

На глобальному ринку логістичних послуг сьогодні налічується 

десятки різних логістичних мереж, діяльність котрих поширюється на 

всі континенти. Сьогодні логістика вже не є простим рухом вантажів 

через експедирування чи складування. В процесі розвитку моделей 

бізнесу від нормальної торгівлі до електронної комерції, це 

сформувало стилі логістики, де логістичні провайдери, як невід'ємна 

частина ланцюга, повинні задовольняти усі потреби споживача.  

Для аналізу було обрано ті глобальні логістичні мережі, котрі, на 

мою думку, показують увесь спектр надання послуг у сфері 

міжнародної логістики. Така багатофакторність діяльності дозволяє 

повноцінно прослідковувати особливості взаємодії усіх ланок 

логістичного процесу та проаналізувати багатоваріантність 

взаємовідносин між учасниками мереж.  

Трьома глобальними логістичними мережами, котрі 

розглядаються є: Global Logistics Network, WPA Logistics Network та 

Tandem Global Logistics.  

1) Global Logistics Network (GLN) – «Глобальна Логістична 

Мережа» надає комплексні рішення шляхом доступу до різних 

транспортних і логістичних послуг, які налаштовані відповідно до 

потреб клієнтів. Філософія бізнесу мережі полягає у дослуханні до 

клієнтів, і повному розумінні їх потреб [1].  

З роками довгострокових відносин з постачальниками перевезень 

по всьому світу команді GLN вдалося створити унікальну мережу 

професійних організацій, які володіють таким ж основними 

цінностями в наданні якісних послуг для своїх клієнтів на місцевих 

ринках. Глобальна логістична мережа GLN взаємодіє з кожним з цих 

партнерів щодо координації логістичних рішень на щоденній основі.  

Завдяки добре сформованим партнерським відносинам мережа 

GLN надає повний спектр послуг практично у всіх країнах світу. Через 

єдину точку контакту та адміністрацію, клієнти GLN мають 

глобальний доступ до управління всіма транспортними і логістичними 

потребами.  

В Україні мережевим партнером GLN є компанія FORINTOS. 

FORINTOS – це група компаній, зареєстрована в Лондоні в 1991 році з 

філіями в Україні, Естонії, Латвії, Литві, Білорусії, Росії і 

Великобританії [2]. Основний напрямок діяльності компанії - надання 

послуг з експрес-доставки вантажів у режимі експорту та імпорту авіа, 

морським і наземним транспортом. У 2001 році компанія FORINTOS 
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зареєструвала своє дочірнє підприємство на території України і, на 

сьогодні, це є один із офіційно зареєстрованих в Україні міжнародних 

експрес-перевізників.  

2) Всесвітній Партнерський Альянс (WPA - Worldwide Partners 

Alliance) є сертифікованою за ISO 9001, незалежною і професійно 

керованою глобальною мережею провідних транспортно-логістичних 

провайдерів, які спеціалізуються на перевезеннях як повітряним і 

морським шляхом, так і спеціалізується на нішевих/спеціалізованих 

послугах ринку [3].  

Бачення ведення бізнесу WPA: "мережа орієнтована на якість та 

взаємовідносини, які спираються на принципи оперативної цілісності, 

чесності і взаємного розвитку продажів". Мережа була створена у 

жовтні 2010 року. Починаючи від створення спостерігається зріст у 

діяльності компанії на міжнародній арені.  

Представниками мережі WPA в Україні є дві компанії: Globalink 

Logistics Group та Alphatrans, що розташовані у Києві та Одесі 

відповідно. Дані компанії надають послуги із - перевезення вантажу 

повітряним та морським шляхом.  

На сьогоднішній день дана компанія є постачальником послуг 

«номер 1» в сфері транспортної логістики в країнах СНД. Головна 

мета компанії – перевершити очікування клієнтів шляхом повного 

управління якістю. Головним завданням є забезпечення економічно 

ефективних і надійних рішень, щоб допомогти клієнтам реалізувати 

свої цілі. Globalink займається експедируванням, проектною 

логістикою, перевезенням та управлінням логістики.  

ТОВ «Альфатранс» – міжнародна транспортно-експедиторська 

компанія, створена в 2001 р з метою надання повного комплексу 

послуг з доставки, експедиції і митного оформлення вантажів на 

умовах "від дверей до дверей" морським, автомобільним, залізничним 

та авіа транспортом [4].  

3) Tandem Global Logistics є всеосяжною міжнародною мережею 

незалежних логістичних операторів що обслуговує світовий ринок 

торгівлі вже більше 20 років. Глобальна логістична мережа Tandem 

має глибокі знання щодо організації та функціонування ланцюга 

поставок повітряним шляхом і в морських перевезеннях, і, постійно 

орієнтується на задоволення мінливих потреб клієнтів шляхом 

розширення глобальних послуг у потужний та інтерактивні мережі [5].  
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ДІЯЛЬНІСТЬ МУВІНГОВИХ КОМПАНІЙ 

 

The characteristic and principle activities of the companies. The 

problems and prospects of activity in the market. 

 

Мувінг – це професійні послуги з організації процесу перевезення 

і зберігання речей в період переїзду (квартирного, офісного, дачного і 

тд.). Мувінгова компанія – комерційна організація, основною метою 

якої є надання транспортних та додаткових послуг з високим рівнем 

обслуговування. 

Незважаючи на те, що багато людей можуть відкрити для себе 

таке поняття вперше, історія мувінгових послуг налічує вже близько 

восьми десятків років. Такого плану бізнес був заснований 

американцями ще в 30-их роках минулого століття. Практично відразу 

до переліку послуг фірм, які займаються мувінгом, входила упаковка, 

перевезення і розстановка речей в пункті прибуття. До кінця століття в 

зв’язку з економічним зростанням багатьох країн компанії, що 

надають такі послуги, поширилися по всій земній кулі. На 

сьогоднішній день вони представляють затребувану і популярну гілку 

в сфері надання послуг.  

Мувінгові компанії надають стандартний пакет послуг та 

додатковий. Стандартний пакет послуг включає: виїзд фахівця, оцінку 

вантажу, час і дату проведення робіт, розбирання і упаковку вантажу з 

наданням пакувального матеріалу, маркування вантажу, вантаження і 

транспортування спецтранспортом, вивантаження із занесенням 

вантажу в приміщення, розпаковування і прибирання пакувального 

http://www.forintos.com.ua/ru/company.htm
http://www.ourwpa.com/
http://alphatrans.ua/ru/site/about
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сміття.  

Багато компаній пропонують своїм клієнтам додаткові послуги 

такі як: страховку, охорону вантажу, що транспортується, GPS 

контроль у реальному часі, складське зберігання вантажів, смс (чи 

інше) повідомлення про остаточну вартість заказу.  

На даний момент ринок мувінгових послуг в Україні перебуває на 

зародковій стадії розвитку. Мувінг в Україні став окремою галуззю з 

середини 2000 -х років, кількість компаній на ринку почала рости.  

По оцінках експертів, на даний час  в Україні налічується більше 

500 муверів різної величини. У той же час лідерів ринку, що 

обслуговують більше п’яти великих замовлень у день, в Україні, на 

думку самих операторів, ʜе більше 10 (серед великих найбільш відома 

"Мураха", "Меблевоз", "Комфортний переїзд", "Ідеальний переїзд", 

"Мувінг майстер"). При цьому на лідерів ринку доводиться близько 

80% замовлень корпоративних клієнтів, на дрібних і середніх 

операторів – близько 20%. Відповідно, частка великих гравців у 

сегменті приватних замовлень – ʜе більше 20%. Тоді як на невеликих і 

середніх перевізників доводиться близько 80% попиту приватників (у 

грошовому вираженні). 

Проблемами мувінгової діяльності в Україні є те, що більшість 

українців скептично ставиться до такого виду діяльності так, як вони 

бояться довіряти свої речі незнайомим людям. Також важливу роль 

відіграє незадовільний стан автомобільних доріг України, висока ціна 

на послуги перевезення, порівняно з доходами і невисока мобільність 

населення.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» 

ЛОГІСТИКИ 

 

Characterized by the concept of green logistics are defined priority 

directions of activity of the companies in this field. Analyzes the problems 

and prospects of development of green logistics on the enterprise. 

 

«Зелена» логістика – логістика (як господарська діяльність) 

заснована на екологічно безпечних технологіях. У даний час «зелена» 

логістика знаходиться на стадії свого раннього розвитку. На рівні 

підприємства «зелена» логістика є чинником забезпечення  

збалансованого, екологічно безпечного бізнесу шляхом екологізації  

ланцюгів постачання [1].  

Цей напрям ще називають «інвайронменталізмом» (від англ. 

environment – навколишнє природне середовище), який почав 

розвиватися ще під час Другої світової війни, коли світ постав перед 

гострою нестачею матеріальних ресурсів [3]. Результатом цього були 

спроби повторного використання або переробки багатьох видів 

матеріалів.  

Серед великої кількості логістичних систем найбільшої шкоди 

навколишньому середовищу завдає транспортна логістика. 

Транспортна логістика – це система з організації доставки, а саме з 

переміщення будь-яких матеріальних ресурсів, речовин тощо, з однієї 

точки в іншу з мінімальними витратами [2].  

Прикладом транспортно-логістичної компанії, яка розробила 

спеціальні екологічні  програми є Schenker-BTL (Німеччина-Швеція), 

що має програму «зеленої» логістики, за якою визначаються шкідливі 

компоненти від діяльності автомобілів і підраховується їхня вартість 

для кожного маршруту в глобальному мірилі [3].  

Також як приклад можна привести компанію Green Cargo, 

постачальника послуг логістики в Швеції. Green Cargo позиціонується, 

передусім, як чиста альтернатива автомобільних перевезень вантажів 

на великі відстані. Компанія пропонує своїм клієнтам можливість 

транспортування товарів з використанням залізничного транспорту з 
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подальшим переходом на автомобільне транспортування для доставки 

товарів у пункт їх призначення [2].  

Високошвидкісні поїзди використовують систему електричної 

тяги, тобто вони не виділяють парникові гази і вимагають меншої 

кількості викопних видів палива, ніж інші транспортні засоби. 

Швидкісні  поїзди запобігають викид в атмосферу 3 кг вуглекислого 

газу на пасажира в порівнянні з іншими поїздами.  

Україна має значний потенціал до використання менш шкідливих 

видів транспорту, адже на її території  розташована одна з найбільших 

за довжиною залізничних мереж у Європі, наявна широка мережа 

внутрішньо водних шляхів з виходом до моря. У свою чергу, Україна 

має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє 

середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно 

забруднених країн. У рейтингу країн за станом навколишнього 

середовища, Україна посіла 102-е місце із 132-х країн [1]. Індекс 

виводять на основі 10 показників, серед яких: стан води та повітря, 

біологічне розмаїття, хвороби, спричинені екологією [4].  

В Україні одним із прикладів використання принципів «зеленої» 

логістики є реалізація проекту «Чисте місто», який запроваджується 

на національному рівні [3]. Його основною метою є створення 

системи комплексів з переробки твердих побутових відходів. У 

рамках проекту передбачається будівництво сучасних комплексів 

термічної обробки та утилізації твердих побутових відходів у 10 

населених пунктах. Нові підприємства створюватимуться на основі 

механізму державноприватного партнерства. Плановий бюджет 

проекту становить 5 млрд. грн., а від використання спаленого сміття 

планується отримувати до 500 тис. Гкал тепла на рік [3]. Варто 

відмітити те, що це перший проект в Україні, який покликаний 

вирішити екологічні проблеми міст, однак він не враховує принципів 

системності, раціонального розміщення виробництва та логістичної 

координації «зеленої» логістики міста [3]. Саме тому в Україні 

необхідно розробляти програми щодо використання принципів 

«зеленої логістики» в місті.  

Отже, перспективи розвитку та основні задачі «зеленої» логістики 

в Україні: використання системи роздільного збору відходів 

виробництва, а також відходів тари та упаковки з подальшим цільовим 

використанням; впровадження нових технологій, які передбачають 

використання вторинної сировини для вироблення матеріальних 

ресурсів, придатних для виробничої діяльності підприємств; 

використання природної енергії на виробництві для мінімізації 

забруднення навколишнього середовища за прикладом розвинених 
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країн (енергія вітру, води, сонця тощо); використання у виробництві 

екологічно безпечних пакувальних матеріалів, особливо у випадках, 

коли переробка відходів неможлива або ускладнена.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ: ЗАКОРДОННА 

ПРАКТИКА 

 

In the article experience of EU and some countries on creation of the 

national logistic systems and their use in strategies of national development 

has been analyzed. It is shown that the modern national logistic system is 

the important factor of manufacturing localization. 

 

На сьогодні у закордонній і вітчизняній літературі немає єдиного 

визначення логістики. Багатоманітність визначень поняття логістики 

пов’язана насамперед з тим, що еволюціонувала сама концепція 

логістики, тому як саме визначення, так і об’єкти дослідження 

логістики змінювалися й уточнювалися з розвитком ринкових 
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відносин. Впровадження сучасного логістичного менеджменту в 

практику бізнесу дозволяє фірмам значно скоротити всі види запасів 

продукції у виробництві, постачанні та збуті, прискорити оборотність 

капіталу, знизити собівартість виробництва й витрати в дистрибуції, 

забезпечити якнайповніше задоволення попиту споживачів на товари 

та сервіс. 

Порівняно за новою тенденцією використання логістичного 

чинника локалізації виробництва в західноєвропейських країнах є 

формування загальноєвропейської системи руху матеріальних потоків, 

що передбачає наявність декількох опорних європейських центрів 

логістики та регіональних логістичних транспортно-розподільних 

центрів, що взаємодіють з ними. Таке рішення покликане прискорити 

просування товароматеріальних потоків та забезпечити безперервність 

процесу руху товару. 

У основу такої логістичної стратегії була покладена так звана 

транс’європейська транспортна мережа (TEN). У Концепції «Сумісні 

головні напрями створення Транс'європейської мережі» закладено 

принцип інтеграції різних видів транспорту в мультимодальну 

транспортну мережу. Важливим положенням основних напрямів TEN 

є розширення мережі на схід і її з'єднання з транспортними мережами 

третіх країн. 

Також ринок логістичного сервісу характеризується 

диверсифікованістю діяльності транспортних фірм. Так, аналіз участі 

фірм перевізників у логістичній діяльності вантажовласників США 

показав, що транспортні підприємства охоче йдуть на розширену 

диверсифікацію своєї діяльності. Це підвищує потенціал залучення 

клієнтури, збільшує прибуток, прискорює впровадження новітніх 

транспортних технологій, зміцнює положення на ринку транспортних 

послуг. У даний час кожна компанія-експедитор у боротьбі за клієнта 

вантажовласника прагне забезпечити весь комплекс перевезень «від 

дверей до дверей», тобто бере на себе як транспортування, так і всю 

передтранспортну підготовку. Такі фірми мають власний рухомий 

склад: спеціальні вагони, автофургони, цистерни, причали тощо. 

В Німеччині, наприклад строго регламентовано функції компанії, 

що ініціює створення логістичного центру. Це розробка програми 

будівництва логістичного центру і документації, залучення інвесторів 

і фінансових коштів, покупка і освоєння земельних ділянок, нагляд 

над будівництвом логістичного центру. Утворені за участю держави, 

логістичні центри управляються через наглядові органи, які 

створюються різними компаніями-учасниками проекту – інвесторами 

і/або інвестиційними консорціумами, компаніями по розвитку, 
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містами, муніципалітетами, асоціаціями і союзами. 

Реалізована в Німеччині загальна схема дій органів влади на 

передпроектному етапі реалізації програми створення ТЛЦ виглядає 

таким чином, що активна участь державного сектора є як у фазі 

планування, так і реалізації проектів розвитку ТЛЦ. 

Дещо по іншому до розбудови національної логістичної системи 

підійшов уряд КНР. В Китаї безмитні зони було запропоновано 

трансформувати в зони вільної торгівлі (Free Trade Zones), де 

основним видом діяльності є надання логістичних і фінансових 

послуг. Як бачимо, Китай взяв стратегію на створення мережі 3PL 

логістичних операторів, тобто надання логістичних послуг або 

комплексу послуг − від доставки і адресного зберігання до управління 

замовленнями і відстеження руху товарів. 

Крупні міжнародні логістичні оператори виходять і на ринок 

України. Так, комплексні складські послуги на сьогодні в Україні 

надають міжнародні логістичні компанії, у числі яких такі оператори, 

як Kuehne + Nagel, FM Logistics, DHL, Raben. Проте в Україні увага 

держави до створення національної логістичної системи значно 

менша. 

Отже, Україні доцільно врахувати, що створення національної 

логістичної системи та її ефективна інтеграція в міжнародну 

логістичну систему стане могутнім чинником розвитку національного 

виробництва, як за рахунок внутрішніх джерел так і іноземних 

інвестицій, підвищить міжнародну конкурентоспроможність окремих 

виробників та економіки в цілому, дозволить зайняти більш вигідне 

місце в міжнародному розподілі праці. 
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GPS-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ 

ПОТОКА 

 

GPS-tracker is a device for receiving and transmitting data for the 

satellite control of cars, people or other objects to which it is attached using 

GPS to accurately locate an object. Nowadays, GPS-tracker in logistics are 

already a necessity. Vehicle monitoring systems based on GPS are used 

wherever the driver, car and cargo are as safe as possible. 

 

Використання GPS-технологій є важливим інструментом при 

вирішенні задач транспортної навігації, логістики, охорони, 

супроводження вантажів, особливо для середніх і великих компаній. 

Завдяки запровадженню цих послуг їх робота стає більш 

автоматизованою та зручною. Виробнича компанія при використанні 

GPS отримує значні переваги, такі як: можливість управляти 

маршрутами власного транспорту, контролювати швидкість та час у 

дорозі, синхронізувати доставку і прийом сировини/виготовленої 

продукції. Клієнтами системи можуть бути автотранспортні 

підприємства, що здійснюють вантажоперевезення, громадський 

пасажирський транспорт, таксопарки, автомобілі швидкої та пожежної 

допомоги, інкасаторські машини, транспорт МНС, річковий транспорт 

та ін. 

GPS – це технологія, що відстежує місцезнаходження 

транспортного засобу в режимі реального часу (забезпечує високу 

точність вимірів - порядку 15м); це програмно-апаратний комплекс з 

серверною частиною в офісі компанії, робочим місцем диспетчера і 

мобільними терміналами в кожному автомобілі. Використовується у 

поєднанні з диспетчером, що періодично втручається в ефір 

радіостанцій, встановлених в кабіні водіїв, і дає цінні вказівки. 

Тільки з допомогою системи стає можливим оперативно оцінити 

дорожньо-транспортну ситуацію, зрозуміти, що виконання доставки 

під загрозою, відмінити маршрут або послати на перехоплення ще 

одну машину. Відстеження відбувається в режимі on-line на екрані 

комп'ютера, що під’єднаний до інтернету. Окрім візуального 
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контролю, GPS при встановлені відповідного устаткування дозволяє 

реєструвати в автоматичному режимі практично будь-яку подію, що 

відбувається з автомобілем та інформувати про маршрут руху, пробіг, 

середню швидкість руху, витрати палива і заправку, обороти двигуна, 

облік часу роботи і часу простоїв, зупинки і стоянки, відкриття дверей, 

кількість поїздок, віддалення від бази (відстань), облік роботи 

додаткового устаткування (кран, екскаватор і т.п.), 

завантаження/розвантаження. За допомогою системи можна: 

зменшити час у дорозі; зменшити витрати пального; використовувати 

оптимальні маршрути; контролювати доступ до бензобаку; 

дистанційно здійснювати спостереження за вагою вантажу 

транспортного засобу; дистанційно спостерігати за температурою 

холодильної камери фургона; дистанційно спостерігати за 

положенням дверей фургона: відкриті/ закриті, попереджувати про 

несанкціонований доступ. 

Ще одна позитивна сторона системи в тому, що можна робити 

порівняння дорожніх листів і звітів системи, і це дозволяє виявляти 

ряд фактів зловживання службовим автотранспортом, такі як злив 

палива, холостий пробіг, передчасне технічне обслуговування, “ліві” 

рейси тощо. 

Істотний мінус системи – достатньо висока ціна. Для 

транспортного парку в 10 автомашин вартість повного комплекту 

складає близько $11 000 [2]. При цьому оснащується відповідним 

устаткуванням як сам автомобіль, так і робоче місце диспетчера. Та 

надалі використання GPS виправдовує себе і не вимагає ні 

абонентської плати, ні яких-небудь інших виплат крім вартості самого 

GPS-приймача. 

Незважаючи на вади, згідно з даними підприємств, ефект від 

використання систем супутникового GPS-моніторингу варіюється в 

межах від 10 до 30% економії витрат, що є досить суттєвим 

позитивним показником для будь-якого підприємства [1]. 

За допомогою цієї технології та геоінформаційних систем (набір 

електронних карт місцевості з базою даних про об'єкт і рельєф 

місцевості) можна проаналізувати, де розташовані ваші клієнти, хто 

вони і які їх потреби; побачити розташування не тільки своїх торгових 

точок, а й конкурентів. Завдання визначення перспективних точок 

збуту, оптимізації маршрутних листів значно спростить візуалізація 

місця розташування ваших клієнтів. Загалом, за допомогою 

використання навігатора у бізнесі можна: 

- здійснювати ефективне управління і контроль за 

вантажопотоками; 
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- оптимізувати товарні перевезення; 

- максимально убезпечити автопарк; 

- наносити на карту точні координати замовників, партнерів або 

своїх торгових точок; 

- одержати оперативну інформацію про контрагента. 

Застосування GPS – дозволяє оптимізувати час і кошти в 

управлінні бізнес-процесами. 

Таким чином, використання супутникової навігації та зв'язку у 

логістиці, в тому числі на автотранспорті, значно поліпшує його 

комплексне обслуговування, просуваючи Україну у світ новітніх 

технологій та якісного сервісу. 
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ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

 

Abstracts are based on consideration of the basic qualities of the 

manager's personality and their characteristics. The main role of the 

manager and the importance of personal qualities in personnel 

management are considered. 

 

Актуальність теми зумовлена тим, що в сучасному світі 

майбутній стан організації багато в чому залежить від особистих 

якостей керівників, які є найстійкішими характеристиками, що 

мають вирішальний вплив на управлінську діяльність. Важливим є 

вміння менеджера організувати ефективну роботу працівників і 

прагнення досягти кращих результатів.   

Метою даного дослідження є розгляд якостей особистості 

керівника та їх характеристика, значущість особистих якостей 

менеджера в управлінні персоналом. 

За своїм змістом робота керівника полягає в тому, щоб впливати 

на поведінку та дії людей, спрямовуючи й мотивуючи їх на 

досягнення спільних цілей. За характером така робота в основному 

являє собою взаємодію, співробітництво між керівником і 

працівниками. Важливим компонентом роботи керівника є 

наставництво та виховання персоналу [1, С. 211-212]. 

Якості особистості керівника – найстійкіші характеристики, що 

мають вирішальний вплив на управлінську діяльність. У 

психологічному аспекті вони залежать від характеру, структури, 

спрямованості, досвіду, здібностей особистості, умов праці. Це 

складні, багатогранні феномени, конкретні вияви яких залежать від 

структури особистості і від дії різних чинників [2, С. 337-338]. 
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До особистісних рис керівника відносять: стійкість до стресу, 

здатність домінувати, прагнення до перемоги, впевненість у собі, 

креативність, емоційну врівноваженість, відповідальність, 

заповзятливість, надійність, незалежність, товариськість. Цей 

перелік не вичерпує усього багатства характеристик керівників, про 

що свідчать вітчизняна і зарубіжна управлінська теорія і практика 

[2, с. 338]. 

Дії керівника визначаються тим, як він розуміє свої функції та 

завдання, що лежать в основі його рішень. Керівникові доводиться 

виконувати різні ролі та, відповідно, функції. На думку 

Г. Мінцберга, роль стосовно управлінської діяльності – це набір 

певних поведінкових правил, які відповідають конкретній установі 

або конкретній посаді. Цей автор виділив десять управлінських 

ролей, які реалізуються у сферах прийняття рішень, інформаційного 

обміну та міжособистісних стосунків. Визначальна роль керівника 

випливає з того, що він наділений повноваженнями приймати 

рішення та координувати діяльність персоналу. У діяльності 

керівника тісно переплітаються функції адміністратора, 

організатора, спеціаліста, інформаційного центру, вихователя [1, 

с. 216]. 

Оскільки управління персоналом ґрунтується на 

взаємовідносинах керівника з підлеглими, то особливо високі 

вимоги ставляться до його психологічних якостей [1, с. 229]: 

атракції; чесності, високої вимогливості до себе й підлеглих, 

відповідальності; емпатії; толерантності; рішучості; умінні впливати 

на людей, переконувати їх і добиватися взаєморозуміння. 

Існує ряд негативних факторів, що перешкоджають реалізації 

особистих можливостей керівника та ефективному управлінню 

персоналом [3, с. 285]: 

1. Розмиті особисті цінності. Від керівника очікується прийняття 

рішень, основаних на його особистих цінностях і принципах. Якщо 

особисті цінності недостатньо чіткі, керівникові не вистачатиме 

твердих переконань для рішень, і вони будуть сприйматися 

навколишніми як необґрунтовані.  

2. Недостатні навички керівництва. Для ефективного управління 

персоналом керівнику потрібно вдосконалювати навички, які дають 

змогу розширювати діапазон можливостей керівництва. В іншому 

разі працівники почуваються невдоволеними й працюють нижче 

потенційних можливостей. Усередині підрозділів з такими 

керівниками функціональні обов'язки співробітників звичайно 
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погано розподілені, організація праці низька й марнотратна, а 

взаємовідносини напружені.  

3. Невміння навчати. Керівник дуже часто у своїй діяльності 

виступає в ролі наставника. Тому його здатність навчати персонал 

безпосередньо пов'язана з показниками роботи підлеглих. Те, що у 

працівників немає дієвого зворотного зв'язку з керівником, його 

рекомендаційних і оцінних вказівок, зменшує вірогідність 

досягнення ефективних результатів. 

4. Слабкі навички формування колективу. Найчастіше 

досягнення мети організації залежить від здатності керівника 

створити кваліфікований і результативний колектив.  

Отже, якості особистості керівника є складними, багатогранними 

феноменами, конкретні вияви яких залежать від структури 

особистості і від дії різних чинників. Перелічені якості особистості 

менеджера не вичерпують усього багатства характеристик 

керівників. До факторів, що перешкоджають повній реалізації 

особистих можливостей керівника та ефективному управлінню 

персоналом належать розмиті особисті цінності, недостатні навички 

керівництва, невміння навчати та слабкі навички формування 

колективу. 
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СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В 

УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

The article describes the current state of the innovation sector in 

Ukraine. The main problems of innovation and proposed measures for its 

development. 

 

Головною причиною низьких показників розвитку сучасної 

інноваційної діяльності в Україні є недостатність фінансових 

ресурсів. Багато дослідників та експертів  не беруть до уваги такі 

важливі причини гальмування інноваційного розвитку як спад 

платоспроможного попиту держави та підприємств на науково-

технічну продукцію, погіршення якісних характеристик наукових 

кадрів та матеріально-технічної бази досліджень, що унеможливлює 

повне оцінювання недоліків інноваційної політики держави в 

Україні. 

В останні роки Україна переживає скрутне політико-економічне 

стано-вище, внаслідок чого виникли несприятливі умови для 

вітчизняної інноваційної діяльності та  відчутно почали знижуватись 

результати в експорті інноваційної продукції. Таким чином, 

українська інноваційна сфера стає дедалі менш привабливою 

як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. 

Низький розвиток інноваційної діяльності в Україні також 

пов’язаний із обмеженими можливостями держави щодо 

спрямування фінансових потоків в інноваційний розвиток 

економіки, обсяг яких відповідно до досвіду розвинутих країн 

значно перевищує ресурси, необхідні для здійснення традиційної 

науково-технічної політики, і недостатньою увагою держави до 

стимулювання міжнародного співробітництва в інноваційній 

сфері [1]. 

Головним завданням інноваційної політики держави є 

забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного і 

виробничого потенціалів, розробка та впровадження механізму 
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активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва, 

поширення інновацій по усіх сферах національної економіки. 

Держава регулює інноваційну діяльність шляхом: визначення 

інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та 

структурно-галузевої політики; формування і забезпечення реалізації 

інноваційних програм та цільових проектів; створення економічних, 

правових та організаційних умов для забезпечення державного 

регулювання інноваційної діяльності; створення та сприяння 

розвитку інфраструктури інноваційної діяльності [2].  

До стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в 

Україні на 2011-2021 роки відносяться:  

- освоєння нових технологій транспортування енергії, 

впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, 

освоєння альтернативних джерел енергії;  

- освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

тран-спортної системи, ракетно-космічної галузі, авіабудування, 

суднобудування, озброєння та військової техніки; 

- освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх 

оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та 

нанотехнологій;  

- технологічне оновлення та розвиток агропромислового 

комплексу; 

- впровадження нових технологій та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;  

- широке застосування технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища;  

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робото-техніки [3]. 

Незважаючи на таку велику кількість пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності, які підтримуються державою України, у 

жодному з них не було суттєвих досягнень, які можна було б 

прирівняти до рівня зарубіжних. 

Оскільки розвиток інноваційної діяльності в Україні є низьким, 

то з цього випливає, що державне регулювання інноваційної 

діяльності в Україні є недосконалим, як і інноваційна політика 

держави. В Україні наявний високий інноваційний потенціал, проте 

без належної підтримки з боку держави використовувати його 

складно. 

У такий спосіб, нами пропонується комплекс заходів щодо 

вдосконалення інноваційної діяльності в Україні, які 

охоплюватимуть: 
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- створення умов для галузевого та територіального об’єднання 

під-приємств, які тісно співпрацюють із науковими установами, 

органами місцевої влади та громадськими організаціями з метою 

підвищення конкурентоздатності власної продукції та сприяння 

економічному розвитку свого регіону; 

- вдосконалення ефективності державної інноваційної політики 

враховуючи темпи і пропорції розвитку науки, технологій та 

виробництва; 

- створення унікальної системи пільгового оподаткування 

підприємств, науково-дослідних установ та організацій, які в 

повному обсязі або частково займаються пріоритетними для держави 

напрямами інноваційної діяльності.  

Отже, для того, щоб наша країна зробила значний прорив в 

області інновацій та продемонструвала світові свій інноваційний 

потенціал, потрібна належна підтримка державних органів влади та 

створення сприятливого інвестиційного клімату. Держава повинна 

управляти не інноваціями, а інноваційним розвитком, не 

суспільством, а соціальним розвитком. 
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

In terms of ensuring the enterprise economic security the personnel 

safety plays an important role. The main source of providing the 

enterprise personnel safety efficiency is a comprehensive evaluation of 

the enterprise managerial personnel. The article illustrates the process of 

managerial personnel evaluation as the main source of providing the 

enterprise security, with this process being divided into certain stages. 

 

Одним із важливих аспектів організації економічної безпеки 

підприємства є процес забезпечення кадрової безпеки, який є 

необхідним при ліквідації соціальних та економічних загроз в їх 

виробничо-комерційній діяльності [1]. 

Кадрова безпека – це процес запобігання негативним впливам на 

економічну безпеку підприємства через ризики і погрози, пов’язані з 

персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими 

відносинами загалом. Внутрішні небезпеки такі: невідповідність 

кваліфікації співробітників до обійманої посади (небезпека, що 

спричиняє збитки); недостатня кваліфікація працівників (проблема, 

вирішити яку зобов’язані кадровики); слабка організація системи 

управління персоналом (немає філософії підприємства); слабка 

організація системи навчання (відсутня система обліку перспектив 

розвитку персоналу, що створює соціальну непевність у стабільності 

свого службового росту); неефективна система мотивації (немає 

аналізу потреб кожної особистості й персональної мотивації). 

До зовнішніх небезпек належать: умови мотивації в конкурентів 

кращі; установка конкурентів на переманювання; зовнішній тиск на 

співробітників; втягування їх у різні види залежності; інфляційні 

процеси (їх слід ураховувати під час розрахунку заробітної плати) 

[2]. 

Відповідно до існуючих небезпек, виокремлюють такі основні 

методи забезпечення кадрової безпеки підприємства: економічні, 
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технологічні, організаційні, соціально-психологічні, адміністративні 

та дисциплінарні. 

Під економічними методами забезпечення кадрової безпеки слід, 

в першу чергу, розглядати такі заходи, які створять сприятливе 

матеріально-мотиваційне поле для співробітників організації та не 

спонукатимуть їх до переходу до організацій-конкурентів з більш 

привабливими умовами оплати праці. Соціально-психологічні 

методи становлять собою сукупність специфічних способів впливу 

на міжособистісні стосунки і зв’язки, соціальні процеси, що 

виникають у трудових колективах. З позиції забезпечення кадрової 

безпеки такі методи повинні ґрунтуватися на створенні сприятливого 

соціально-психологічного клімату, формуванні стабільного 

колективу, персональній роботі з кадрами й управління поведінкою 

персоналу, вирішенні індивідуальних проблем кожного 

співробітника з метою гуртування персоналу та відчуття 

колективізму.  

Суть технологічних методів полягає у розробці чітких правил 

роботи із секретною інформацією і документами. Дані правила 

роботи повинні бути доведені до відома усіх працівників, які мають 

доступ до подібного роду інформації. Адміністративні методи з 

позиції забезпечення кадрової безпеки підприємства пропонуємо 

трактувати як сукупність заходів з перевірки персоналу на етапі 

прийому на роботу, здійснення періодичного внутрішнього і 

зовнішнього аудиту діяльності персоналу та дотримання низки 

вимог у випадку звільнення персоналу. 

Організаційні методи забезпечують необхідні умови 

функціонування організації, а також створюють межі, в яких вона 

функціонує та розвивається. До них, зокрема, можна віднести 

розподіл функцій керівних кадрів, періодичне відновлення 

повноважень (анулювання доручень, переділ функціональних 

обов’язків тощо), доручення справ не одному фахівцеві, а 

декільком – на конкурентній основі. 

Сферою застосування дисциплінарних методів є передбачення 

юридичних та дисциплінарних зобов’язань і відповідальності щодо 

роботи з окремою категорією інформації. Застосування 

дисциплінарних методів матиме місце у разі недотримання 

зазначених вимог шляхом стягнення, зауваження, висловлення 

догани, переміщення посадових осіб, звільнення тощо [3]. 

Отже, забезпечення кадрової безпеки підприємства є 

невід’ємною частиною ефективного функціонування організації в 

цілому. Виявивши основні фактори виникнення загрози для кадрової 
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безпеки, можна перейти до планування й організації заходів для її 

забезпечення. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВРАХУВАННЯ РИЗИКУ ПРИ 

ОБҐРУНТУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

The concept of project risks and their classifications investigated in 

this article. The analysis of potential risks at each phase of the life cycle 

of the investment project and the possible consequences of risks is made. 

The urgency and the necessity of risk assessment is proved. 

 

В сучасних умовах кризової економіки важливого значення 

набуває інвестування, яке може забезпечити економічне зростання та 

фінансову основу прогресу. Але дійсну користь приносять лише ті 

інвестиційні проекти, які є ефективними саме у момент їх 

впровадження та використання. 

Передумовою впровадження максимально ефективного проекту 

є наукове обґрунтування всіх етапів життєвого циклу інвестиційного 

проекту. Саме це забезпечить максимальну оцінку всіх існуючих та 

можливих ризиків, які мають вплив на ефективність проекту. 

Проектний ризик – це ймовірність невиконання запланованих 

цілей проекту та понесення грошових збитків. Тому під час 
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створення інвестиційного проекту виникає потреба заздалегідь 

визначити можливі ризики, оцінити їх та розрахувати. Для цього 

необхідно враховувати сферу виникнення ризику, джерело 

виникнення та результат впливу на проект. Тому постає необхідність  

надати класифікацію ризиків. 

Інвестиційні ризики класифікують за такими критеріями: 

1. Залежно від сфери прояву (політичні, правові, 

загальноекономічні, технічні, фінансові, маркетингові, екологічні, 

учасників проекту). 

2. Залежно від форми інвестування (ризики реальні або 

фінансові). 

3. Залежно від джерела виникнення (систематичні або ринкові 

ризики та несистематичні або специфічні, корпоративні ризики); 

4. Залежно від причин виникнення (зовнішні, внутрішні) [2, 

c. 197]. 

Оскільки інвестиційний проект складається з декількох фаз, то 

буде доцільним оцінювати ризики на кожній з них. Перелік 

можливих ризиків відповідно до фаз життєвого циклу проекту 

зазначено нижче. 

Під час передінвестиційної фази можливі такі ризики: 

виникнення помилок при розробці проекту;невдалий вибір місця 

розташування проекту; негативне ставлення до проекту місцевої 

влади;зміна рішення щодо інвестування. Ризики інвестиційної фази: 

зниження платоспроможності інвестора; виникнення 

непередбачених витрат;перевищення термінів будівництва, вартості 

обладнання; виникнення затримок у постачанні обладнання; 

невиконання контрактних зобов’язань підрядчиками; відсутність 

кваліфікованого персоналу. 

Можливі ризики експлуатаційної фази: поява альтернативного 

продукту; зниження платоспроможності споживачів; невдалий вибір 

сегмента ринку для реалізації продукту; збільшення вартості 

сировини та матеріалів, перевезень; вплив інфляції на вартість 

капіталу; виникнення екологічної загрози; виникнення негативного 

ставлення до проекту з боку населення [1, c. 165]. 

Наслідками виникнення вище зазначених ризиків можуть бути 

зниження прибутковості проекту, подовження терміну окупності 

вкладених коштів, зменшення рівня конкурентоспроможності 

продукції, втрата ринків збуту, додаткове вкладення капіталу, втрата 

вкладених коштів, припинення фінансування проекту, додаткові 

затрати на сировину, матеріали, паливо, обладнання та інше майно, 
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зменшення реалізації, непередбачені простої, виплати за простої, 

втрати часу та ін. 

Практика реалізації інвестиційних проектів в умовах ризику та 

невизначеності показує, що важливе значення має не тільки 

інформація про можливість настання певних ризиків та їх наслідки, а 

також про ймовірність їх настання. Врахування ризику при 

обґрунтуванні інвестиційного проекту реалізується через розрахунок 

та об’єктивну оцінку рівня всіх можливих ризиків, визначення рівня 

доходності за таких умов, а також визначення негативних 

фінансових наслідків. 

Розрахунок рівня ризику дозволяє коригувати заплановані дії 

щодо реалізації проекту таким чином, щоб зменшити наявний рівень 

ризику та пов’язані з ним майбутні витрати. Існує багато методів 

зниження ризику, найбільше використовуваними є такі методи: 

метод розподілу ризику; страхування від певного ризику; створення 

резерву для покриття непередбачуваних витрат; нейтралізація 

окремих ризиків; зниження ризиків у фінансуванні [3, c. 212]. 

Правильне використання названих методів дозволить зменшити 

рівень впливу ризиків та досягти цілей інвестиційного проекту. 

Таким чином ми бачимо, що реалізація інвестиційних проектів за 

сучасних умов передбачає наявність великої кількості ризиків, які 

негативно впливають їх результати. Невизначеність діяльності 

суб’єктів господарювання призводить до того, що уникнути впливу 

ризиків не можливо. Але відсутність ризику не гарантує отримання 

високих прибутків, тому важливого значення набуває необхідність 

врахування ризику при обґрунтуванні інвестиційного проекту, а саме 

його передбачення, оцінка та планування методів щодо зниження 

впливу ризику на проект. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВНА ЦІЛЬ ВИРОБНИЧОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

The article presents the main indicators of competitiveness of 

products, the factors that affect its level. Comparison price 

competitiveness of major products on the example of enterprise and found 

ways to improve their competitiveness. 

 

На інтенсивність конкурентної боротьби впливають як зовнішні, 

так і внутрішні фактори. До зовнішніх слід віднести зміну державної 

політики та методів державного регулювання, політику у сфері 

стимулювання чи стримування попиту, зміни в структурі попиту та 

диференціації споживачів за рівнем грошових доходів. До 

внутрішніх: ефективність використання основних фондів у 

виробництві, зміни в асортименті товарів, рівні витрат і 

прибутковості, а також впровадження нових елементів маркетингу. 

В цілому, конкурентоспроможність – це сукупність 

характеристик об’єкту, що відрізняють його від об’єктів-аналогів і 

забезпечують його перевагу над ними. Її доцільно розглядати на 

двох рівнях, які є тісно взаємопов'язаними і взаємозалежними: 

макроекономічному (національної економіки) та мікроекономічному 

(галузі, підприємства, продукції).  

Під конкурентоспроможністю продукції розуміють сукупність її 

властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби 

проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Вона 

визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, мати 

переваги між конкурентами [4].  

Беручи загалом, для визначення конкурентоспроможності 

продукції необхідно знати: конкретні вимоги потенційних 

споживачів до відповідного на ринку товару; можливі розміри та 

динаміку попиту на продукцію; розрахунковий рівень ринкової ціни 

товару; очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів; 

визначальні параметри продукції основних конкурентів; найбільш 

перспективні ринки для товару та етапи закріплення на них; термін 
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окупності сукупних витрат, зв'язаних із проектуванням і 

просуванням на ринок нового товару [1, c.125].  

Конкурентоспроможність товару – це комплекс споживчих та 

вартісних характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто 

спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах 

широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників [5, 

с. 68].  

Конкурентоспроможність товару зазвичай визначається різними 

елементами: властивостями даного товару; властивостями 

конкуруючих товарів; особливостями споживачів; загрозою появи 

нових конкурентів; загрозою появи товарів-замінників; 

незалежністю постачальників; вибірковістю покупців; суперництвом 

конкурентів між собою [2, c. 562]. 

Конкурентоспроможність продукції залежить від ряду факторів, 

що визначають обсяг її реалізації на ринку. Основними з них є:  

1) техніко-економічні (якість, продажна ціна та витрати на 

експлуатацію);  

2) комерційні (кон’юктура ринку, надання сервісу, реклама, 

імідж фірми);  

3) нормативно-правові (технічні, екологічні та патентно-правові 

вимоги). 

Основними факторами підтримання та підвищення 

конкурентоспроможності товарів є: зниження ціни споживання; 

мінімізація термінів постачання товарів; підвищення рівня після 

продажного обслуговування.  

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства включає 

такі етапи:  

1) вивчення ринку та вибір бази порівняння; 

2) визначення факторів та показників конкурентоспроможності;  

3) проведення аналізу одержаних результатів; 

4) визначення резервів росту рівня конкурентоспроможності;  

5) розробка рекомендацій по впровадженню виявлених резервів 

[3, с. 40].  

Підвищення якості продукції позитивно впливає на результати 

діяльності підприємства. Визначальними елементами цього 

специфічного менеджменту, що справляє найбільш істотний вплив 

на процес виробництва і постачання на ринок 

конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація 

виробів; стандартизація і сертифікація внутрішніх систем якості; 

державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та 
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відповідальності за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний 

контроль якості. 

 Високоякісна продукція повніше і дешевше задовольняє 

різноманітний попит населення на споживчі товари. Лише постійний 

і зростаючий випуск конкурентоспроможної продукції допомагає 

підприємству формувати сталий імідж, розвивати 

зовнішньоекономічну діяльність, забезпечує стабільне надходження 

прибутку і покращує фінансове становище.  

Безперечно, конкурентоспроможність продукції є най 

суттєвішим чинником, від якого залежить конкурентоспроможність 

підприємства в цілому. Тому перш за все, необхідно створити гідні 

умови для впровадження способів підвищення конкурентних переваг 

продукції. Тому виділяють такі способи підвищення 

конкурентоспроможності продукції, як: зниження витрат на 

виробництво, собівартості та ціни; покращення технічних 

характеристик, параметрів надійності та дизайну; удосконалення 

маркетингових досліджень та реклами; проведення сертифікації 

продукції.  

Отже, згідно з сучасними підходами до управління 

підприємствами, конкуренція розглядається як вища спонукальна 

сила, що змушує продавців та виробників продукції підвищувати її 

якість, знижувати витрати на виробництво, підвищувати 

продуктивність праці. Більш того, вона формулює нові стандарти 

господарювання учасників ринку, що обумовлює необхідність 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємств і 

це дозволяє їм ефективно виконувати свої господарські функції в 

умовах постійного посилення конкурентної боротьби. 
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

The relevance and content of managing the production potential of 

the enterprise are considered. Stage managing the production potential of 

the enterprise and their characteristics are researched. 

 

Основною метою діяльності більшості суб’єктів господарювання 

є нарощення виробничих потужностей для підвищення 

прибутковості своєї діяльності та конкурентоспроможності, що 

обумовлює актуальність прийняття зважених управлінських рішень 

у сфері формування та реалізації виробничого потенціалу 

підприємства, побудови механізму управління ним. Ефективна 

реалізація виробничих можливостей підприємства є основою 

удосконалення його фінансово-господарської діяльності, 

подальшого економічного росту та зростання добробуту працівників, 

споживачів продукції і послуг. 

Виробничий потенціал підприємства є складною категорією, 

його можна розглядати з різних точок зору, використовуючи: 

ресурсний підхід (як сукупність виробничих ресурсів, що визначає 

його величину як суму фізичних і вартісних оцінок окремих його 

складових); структурний (визначає його величину, виходячи з 

прогресивних норм і нормативних співвідношень, заданих найбільш 

досконалими технологіями, організацією виробництва загалом і 

окремих підсистем підприємства); цільовий (визначає його величину 

як рівень відповідності окремих складових потенціалу необхідному, 

дещо ідеальному уявленню про склад, структуру та механізми 

функціонування потенціалу для виготовлення 

конкурентоспроможної продукції) [1]. Проте основний зміст поняття 

«потенціал підприємства» полягає в інтегральному відображенні 

(оцінці) поточних і майбутніх можливостей економічної системи 

трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її 

персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, 

максимально забезпечуючи в такий спосіб досягнення поставлених 

цілей.  
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В умовах мінливості зовнішнього середовища особливої уваги 

потребують питання управління формуванням та реалізацією 

виробничого потенціалу підприємства. Ефективне управління 

виробничим потенціалом підприємств повинно являти собою гнучку 

систему, що буде змінюватись, пристосовуватись до ринкових умов, 

при цьому забезпечувати виробництво якісної продукції та загальний 

розвиток підприємства. На основі цього можна визначити такі етапи 

ефективного управління виробничим потенціалом підприємства 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Характеристика ефективного управління виробничим 

потенціалом підприємства 

Джерело: [2] 

Головною задачею управління виробничим потенціалом для 

кожного підприємства є створення продукції за мінімальних 

ресурсних затратах, а для цього на підприємстві повинен постійно 

відбуватись пошук нових резервів щодо оновлення виробничого 

потенціалу і пристосування його до умов невизначеності. Існує 

ЕТАПИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Встановлення місії Визначення основних пріоритетів діяльності підприємства 

Визначення цілей 

Формування стратегії діяльності 

підприємства 

Організація структури та складу 

виробничого потенціалу 

підприємства 

Управління виробничим 

потенціалом 

Оцінка ефективності управління 

виробничим потенціалом 

Корегування процесу управління 

за результатами досягнення 

ефективності 

Контроль  

Формування основних напрямків діяльності підприємства 

Планування діяльності на основі аналізу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища 

Засоби виробництва, потенціал персоналу, технології, 

інформація 

Застосування функцій, принципів та методів управління. 

Формування відносин, повноважень та функцій поміж 

функціональними елементами 

Встановлення критеріїв досягнення ефективності управління. 

Аналіз та оцінка ефективності управління виробничим 

потенціалом підприємства 

Визначення необхідних дій, що корегують процес управління, 

їх узгодження та затвердження 

Моніторинг системи управління виробничим потенціалом 
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багато різноманітних видів резервів покращення ефективності 

використання виробничого потенціалу підприємства, а отже, багато 

напрямків їх реалізації [3]. 

Таким чином, метою управління виробничим потенціалом на 

підприємстві є досягнення максимально можливого виробничого 

результату при найбільш ефективному використанні: 

інтелектуального капіталу підприємства для пошуку передових форм 

організації виробництва; наявної техніки з метою одержання 

найбільш високого рівня технологій; матеріальних ресурсів для 

забезпечення максимальної економії й оборотності. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ПІДСИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

The process of planning and personnel management aims to ensure 

the appropriate level of economic security should cover the organization 

of recruitment, hiring, training and motivation of employees necessary, 

including material and moral incentives, the prestige of the profession 

and the will to work, providing social benefits. 

 

Успішне функціонування підприємства в умовах ринкової 

економіки передбачає забезпечення ефективної системи заходів 

економічної безпеки. В останні роки підприємства відчувають 

зростання загроз з боку власного персоналу, що супроводжується 

погіршенням економічної безпеки підприємства внаслідок 

збільшення ризиків в управлінні персоналом. За оцінками фахівців, 

такі ризики можуть не тільки спричинити підприємству фінансові 

втрати, а й призвести до його повної втрати власниками або 

суттєвого зменшення ринкової вартості активів. Ефективність 

господарювання підприємства, а також рівень його економічної 

безпеки великою мірою залежить від якості системи управління його 

кадровою безпекою, яка визначає здатність підприємства запобігати 

ризикам і загрозам організації праці, безпосередньо персоналу, його 

трудовому потенціалу, трудовим відносинам в цілому. 

Кадрова безпека - це процес запобігання впливів на економічну 

безпеку підприємства за допомогою ліквідації чи зниження ризиків і 

різноманітних загроз, що пов’язані з персоналом, його 

інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами 

загалом. Кадрова безпека є комбінацією складових, пов’язаних між 

собою складними зв’язками.  

Кадри – найважливіший ресурс підприємства. Вони не тільки 

вирішують все, а й можуть позбавити всього. 

Завданням кадрової безпеки є: забезпечення підприємства 

необхідними співробітниками, заповнення вакансій, утримання 

співробітників, їх розвиток; розробка мотиваційних схем і схем 
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оплати праці, усунення збитку у зв’язку з трудовими суперечками, 

підвищення лояльності співробітників, робота із сайтами вакансій, 

кадровими агентствами; аналіз ситуації на ринку праці в регіоні, 

способи проектування кар’єри.  

Служба персоналу – підрозділ, що первинно, і надалі регулярно 

працює з персоналом. Служба кадрової безпеки має розпізнавати і 

ліквідувати (або огороджувати) з колективу працівників, які входять 

або потенційно можуть увійти до тієї або іншої групи ризику. 

До основних груп ризику відносяться члени релігійних 

новоутворень, алкоголіки, наркомани, гравці, учасники фінансових 

пірамід. 

Концепції і стратегії економічної безпеки практично 

реалізуються через систему конкретних заходів і механізмів, які, 

розробляються на основі аналізу результатів моніторингу якісних 

критеріїв та їх кількісних параметрів. Найвищого ступеня безпеки 

досягають за умови, що весь комплекс показників перебуває в 

допустимих межах своїх порогових значень. 

Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є 

показники: чисельного складу персоналу та його динаміки; 

кваліфікації й інтелектуального потенціалу; ефективності 

використання персоналу; якості мотиваційної системи. 

Установивши спеціальні критерії і визначивши їх параметри, 

кадрова служба, крім того, зобов'язана: 

1. Забезпечити розроблення поточних і планових значень 

показників кадрової безпеки для стратегічного і оперативного 

планування. 

2. Здійснювати постійний моніторинг установлених показників. 

3. Надавати з різною періодичністю і в певному обсязі дані 

звітності за станом критеріїв. 

4. Негайно повідомляти в орган управління і службу безпеки при 

отримані сигналу щодо негативного відхилення значення показника . 

5. Брати участь у розробленні й реалізації сценаріїв і заходів 

щодо стабілізації параметрів діяльності підприємства тощо [3]. 

На кадрову безпеку підприємства впливають як зовнішні (тиск 

на співробітників, інфляційні процеси), так і внутрішні фактори 

(недостатня кваліфікація працівників, неефективна система 

мотивації), які треба враховувати при аналізі стану кадрової роботи з 

погляду безпеки щодо беззбитковості трудових відносин.  

Для збереження кадрової безпеки варто використовувати сучасні 

кадрові технології, включаючи такі механізми: ефективну 

мотивацію; прискорену адаптацію (за рахунок наставництва); 
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своєчасне запобігання конфліктним ситуаціям, атестацію; 

компенсацію; розумну політику звільнення; пропаганду 

корпоративності. 

Кадрова безпека підприємства, як підсистема економічної 

безпеки, дає змогу підприємству досягати економічного зростання 

шляхом застосування знань, вмінь, навичок, досвіду, пізнавальних та 

духовних здібностей своїх співробітників, їх інтелектуального рівня 

та інших складників, що й забезпечують безпеку підприємства 

загалом. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Economic security entity – a state most effective use of corporate 

resources, ensuring stable operation of the business in today's and future, 

providing protection from destructive internal factors and external 

threats. 

 

Зараз більшість українських підприємств, які працюють в 

нестабільному економічному і суспільно-політичному середовищі, 

переживають глибокий спад виробництва і знаходяться або 

критичному стані або в стані банкрутства. Тому економічна безпека 

http://pidruchniki.ws/1951110551267/
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підприємства здатна зіграти виняткову роль у  подальшій успішній 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. На основі 

критичного огляду наукової літератури визначення економічної 

безпеки можна тлумачити таким чином: економічна безпека 

господарюючого суб’єкту – це стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів, що забезпечує стабільне 

функціонування підприємства в сучасному, та майбутньому, 

передбачаючи захист як від внутрішніх деструктивних факторів, так 

і зовнішніх загроз [1]. Найбільш важливою складовою економічної 

безпеки підприємства є його фінансове становище. Слід врахувати, 

що на фінансове становище підприємства впливають зовнішні та 

внутрішні чинники, які, в свою чергу, можна розділити на якісні та 

кількісні. Стан фінансів є вирішальним, оскільки за ринкових умов 

господарювання фінанси є “двигуном” будь-якої економічної 

системи. Оцінка поточного рівня забезпечення фінансової складової 

економічної безпеки підприємства здійснюється по декількох 

основних напрямах аналізу, серед яких необхідно виділити:  

1. Оцінка ринкової стійкості підприємства (коефіцієнт 

автономії).  

2. Оцінка ліквідності активів, платоспроможність і 

кредитоспроможність (коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої 

ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, величина чистого 

оборотного капіталу).  

3. Оцінка фінансової стійкості (коефіцієнт маневреності 

власного капіталу, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт 

забезпечення власними оборотними коштами).  

4. Оцінка ділової активності і рентабельності підприємства 

(фондовіддача, коефіцієнт обороту активів, коефіцієнт обороту 

кредиторської заборгованості, коефіцієнт обороту дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт 

рентабельності продукції [2].  

Визначення фінансових показників у вигляді коефіцієнтів 

ґрунтується на співвідношенні між окремими статями звітності. 

Оцінка показників фінансового стану підприємства передбачає 

порівняння фактичних значень з нормативними. Логічної 

завершеності і достатньої об’єктивності результатів аналізу можна 

досягнути, тільки якщо з’єднати в загальний синтетичний показник 

основні коефіцієнти, що характеризують фінансово-господарську 

діяльність підприємства. Варто зазначити що у світовій практиці вже 

накопичений достатній досвід інтегральної оцінки фінансового стану 

підприємств [3]. Це такі відомі комплексні показники, як індекс 
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Альтмана, що являє собою функцію від показників, які 

характеризують економічний потенціал підприємства та результати 

його роботи за попередній період, модель Спрингейта більш 

об’єктивно відображає фінансовий стан, основною перевагою моделі 

Ліса є відносна простота розрахунку, проте дана модель не 

пристосована до українських підприємств, оскільки розроблена для 

Англії. Модель Ліса створювалася з урахуванням західного [4]. Але 

всі ці моделі непридатні для вітчизняних умов господарювання, тому 

що їх розроблено з використанням вибіркових сукупностей 

підприємств інших країн, а тому враховані параметри істотно 

відрізняються від наших. При розробці інтегрального показника, що 

характеризує фінансовий стан підприємства необхідно також 

врахувати специфіку виробництва [5]. Таким чином, оцінка рівня 

фінансової складової економічної безпеки підприємства потребує 

комплексного підходу, який би дав об’єктивну інформацію про стан 

фінансів для прогнозування подальшої господарської діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

In this paper the basic approaches to adaptation of new 

employeesand suggested ways of improving adaptation of personnel. 

 

Останні декілька років економіка нашої країни перебуває у вкрай 

складних умовах функціонування. Проблеми відчувають як окремі 

суб’єкти ринку, так і весь реальний сектор економіки загалом. В 

контексті реформування урядом нашої країни системи зайнятості та 

трудових відносин, хотілося б приділити увагу такій важливій 

проблемі як проблема адаптації персоналу на робочому місці та 

управління нею.  

Дане питання важливе з ряду причин. По-перше, складні умови 

функціонування підприємств впливають на систему кадрового 

управління: затримується зарплата, підприємства заощаджують на 

системі соціально-побутового та методичного обслуговування 

власних працівників, підвищення заробітної плати не встигає за 

ростом інфляції тощо. Ці тенденції призводять до зростання 

плинності кадрів, погіршення соціально-психологічного клімату, 

ослаблення рівня керованості. По-друге, рівень лояльності 

працівників підприємств до їх керівництва, дирекції компаній 

загалом, останнім часом істотно знизився. Персонал, частково, 

покладає провину за погіршення соціально-економічних умов життя 

себе і своєї родини саме на роботодавців.  

Адаптація працівників на підприємстві є комплексом заходів, 

застосування яких сприятиме задоволеності працівників роботою, 

дасть змогу прискорити процес його адаптації до конкретних умов 

функціонування підприємства та його підрозділів, сформує 

позитивні умови для здійснення підприємством ефективної 

діяльності та допоможе досягти поставлених цілей у вирішенні 

виробничих і соціальних завдань. 

Існує безліч підходів до класифікації адаптації персоналу, проте 

найпоширенішою є класифікація адаптації на виробничу та 

позавиробничу. Види адаптації відображають професійну діяльність 
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людини, її психологічно-фізіологічну структуру та рольову участь, 

зокрема в суспільстві, тобто всі способи буття і функціонування 

людини в колективі та суспільстві, які, своєю чергою, є наслідком 

потреб людини. 

Конкретизація підходу до кожного працівника, визначення 

значимості відповідної форми адаптації персоналу для конкретних 

умов виробничого середовища, розробка відповідних заходів з 

питань раціональної адаптації складає основу процесу управління 

нею і визначає відповідну технологію [1, c. 82]. Так, під поняттям 

управління процесом адаптації розуміємо активний вплив з боку 

керівництва підприємства на фактори, які спричиняють її хід, 

терміни та строки протікання, зниження несприятливих наслідків 

для об’єкта управління – працівника.  

Сучасними інструментами управління адаптацією працівників є 

коучинг та наставництво [3, c. 214].  

Наставництво – процес, коли наставник як досвідченіша особа 

допомагає підопічному як менш досвідченому працівникові набути 

необхідну професійну компетенцію, а також вводить його у сферу 

соціально-психологічних відносин у конкретному колективі. На 

відміну від наставництва коучинг направлений не стільки на 

безпосереднє навчання, скільки на те, щоб максимально повно 

розкрити потенціал нового співробітника і добитися від нього повної 

віддачі в роботі. Коучинг базується на визнанні того, що кожна 

людина володіє набагато більшими здібностями, ніж зазвичай 

проявляє. Коуч або менеджер, який володіє навичками коучингу, не 

так дає вказівки і інструктує, скільки ставить питання [3, c. 216]. 

Звичайно, коучинг, як і наставництво, можна застосовувати в 

якості самостійного інструменту. Але при грамотному поєднанні 

коучингу і наставництва ефект адаптації персоналу буде незмірно 

вище. 

До заходів, які сприятимуть якісному покращенню системи 

адаптації працівників в сучасних умовах вважаємо: 

1. Створення служб (секторів, або введення штатних одиниць) з 

управління адаптації працівників у складі відділу кадрів. 

2. Підприємствам із чисельністю працівників більше 20, 

пропонуємо розробити та прийняти спеціальну програму адаптації, 

призначення якої  полягає у впровадженні єдиної процедури 

адаптації персоналу у всіх структурних підрозділах цих підприємств. 

Оптимальну програму адаптації для працівників таких підприємств, 

на наш погляд, пропонують дослідники В. Жуковська, 

І. Миколайчук [2, C. 254-256]. Функції її полягають не тільки в 
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наданні важливої інформації працівникові, що адаптується, а й у 

контролі та оцінці цього процесу, з імовірними варіантами 

стороннього втручання.  

3. Інтенсивна робота з організації тренінгів направлених на 

згуртування колективу, впровадження тайм-менеджменту серед 

працівників тощо. 

Для успішної реалізації розглянутих заходів важливо виконати 

такі вимоги: система взаємодії повинна охоплювати всіх без 

виключення нових працівників підприємства; механізм впливу 

повинен бути персоніфікованим, розрахованим на індивідуальну 

роботу;  необхідним елементом системи є емоційні форми взаємодії 

із особистістю нового працівника з першого дня його появи в 

колективі. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Category security personnel is currently poorly understood science 

with considerable potential for strengthening economic security. 

 

На сучасному етапі еволюції методів управління в організаціях 

на перший план все чіткіше постає людина (персонал), як 

найголовніший інструмент провадження ефективної діяльності 
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компанії. Персонал компанії впливає на всі аспекти життєдіяльності 

організації, а також невід’ємно пов'язаний з її економічною 

безпекою. Визначення місця і рівня впливу кадрової складової у 

загальній системі економічної безпеки організації потребує значних 

досліджень. 

У центрі прогресивних концепцій управління знаходиться 

людина, що розглядається як найвища цінність. Виходячи із цього 

сучасні системи керування націлені на розвиток різноманітних 

здібностей працівників для того, щоб останні максимально 

ефективно були задіяні в процесі виробництва. Зростання ролі 

соціальної складової виробництва обумовлює якісні зміни систем 

керування організаціями, знаходить своє вираження в нових формах, 

методах і змісті кадрового менеджменту. 

Таким чином, серед систем економічної безпеки підприємства та 

управління персоналом знаходиться кадрова безпеки як підсистема 

систем, яка гарантуватиме стабільне та максимально ефективне 

функціонування підприємства і високий потенціал розвитку в 

майбутньому. 

Кадрова безпека є синтетичною категорією: економічної теорії, 

теорії управління персоналом, економіки праці, соціології, 

політології и т.д. Кадрова безпека є уніфікованою категорією, яка 

виявляється на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до 

національної економіки.  

Змістом категорії «кадрова безпека» є характеристика стану 

економічної системи при якому відбувається ефективне 

функціонування всіх її функціональних складових, забезпечення 

захищеності та здатність протистоянь внутрішнім і зовнішнім 

впливам і загрозам пов’язаних з персоналом, змістовний та 

структурний аналіз, діагностика та прогнозування впливу діяльності 

персоналу на внутрішні та зовнішні показники вказаної економічної 

системи. 

Кадрова безпека є комбінацією складових пов’язаних між собою 

складними і часто завуальованими зв’язками:  

1) безпека життєдіяльності: 

 безпека здоров`я (створення певних умов праці працівникам 

по запобіганню травматизму, захворювання на підприємстві); 

 фізична безпека (виконання комплексу заходів, щодо 

недопущення порушень правил безпеки); 

2) соціально-мотиваційна безпека: 

 фінансова безпека (фінансова, грошово-кредитна 

платоспроможність працівників; впевненість в своєму робочому 
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місці; оплата праці, яка враховує обсяг, кваліфікацію, 

професіоналізм і якість виконаної роботи); 

 кар`єрна безпека (професійно-кваліфікаційне та посадове 

просування працівників, підвищення особистої мобільності на ринку 

робочої сили; отримання шансів для самореалізації на робочому 

місці); 

 естетична безпека (проведення загальноосвітніх семінарів, 

конференцій, групових дискусій; мотивація задоволення персоналу 

своєю роботою; поліпшення власного іміджу кожного працівника); 

3) професійна безпека: 

 безпека праці (система принципів, підходів, дій направлена на 

створення певних умов праці, з урахуванням новітнього, передового 

досвіду на ринку праці); 

 інформаційна безпека (прогнозування структури персоналу, 

визначення потреби в кадрах, планування, залучення та розміщення 

персоналу; оцінювання результатів праці для виявлення потенціалу 

кожного працівника); 

 пенсійно-страхова безпека (соціальний захист працівників); 

 безпека володіння сучасними знаннями (впровадження 

новітніх технологій у розвиток персоналу, удосконалення рівня 

професійних знань, навичок, умінь, здібностей у зв'язку з розвитком 

науково-технічного прогресу) 

4) антиконфліктна безпека: 

 патріотична безпека (створення психологічного клімату в 

колективі на основі позитивного відношення до підприємства, що 

характеризується психологічними показниками об’єднаності 

працівників, яка забезпечує узгодженість, безконфліктність 

спілкування, відповідальність та обов’язок, товариську допомогу, 

вимогливість до себе та іншого в інтересах виробництва); 

 психолого-комунікаційна безпека (сприяння міжособистісним 

комунікаціям і створенню сприятливого мікроклімату; врахування 

інтересів і побажань працівників, його особистого потенціалу).  

Категорія кадрова безпека являє собою на сьогодні маловивчену 

науку зі значним потенціалом щодо посилення економічної безпеки 

підприємства.  

 

Список використаних джерел: 

1. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 

2002. – 384 с. 



111 

2. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна 

безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: 

Монографія. – К.: Лібра, 2003. – 280 с. 

3. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, 

або як перемогти зловживання персоналу// Персонал – 2006. – № 5. 

 

 

УДК 005 

Слєпцова Аліна Петрівна 
студентка гр. ЗМО-16м, 

Житомирський державний технологічний університет, 

м. Житомир 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ 

РЕСТОРАННИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 

Main functions management of restaurant business, typical of the 

industry of all types of ownership and legal forms of activity. 

Specification of the functions determined by the size of enterprises, their 

type of specialization, organizational and legal forms of activity. 

 

Менеджмент ресторанного господарства реалізує свою мету і 

задачі шляхом здійснення певних функцій. Кожна управляюча 

система має свої певні об’єкти управління і конкретні задачі. З 

урахуванням розглянутих задач менеджменту ресторанного 

господарства виділяється наступний склад його основних функцій: 

1. Вибір найефективніших організаційних форм функціонування 

підприємства ресторанного господарства і його структурних 

одиниць. 

Обґрунтовується найбільш прийнятна з погляду засновників 

організаційно-правова форма діяльності, обґрунтовується найбільш 

прийнятна з погляду його засновників організаційно-правова форма 

діяльності; визначається тип підприємства 

2. Управління технологічними (виробничими і торговельним) 

процесами. 

Реалізація функції пов’язана із розробкою схеми виробничо-

технологічного процесу і торговельного обслуговування відвідувачів 

3. Управління процесом обслуговування відвідувачів. 

Пов’язана з місією підприємства ресторанного господарства і є 

визначальною умовою формування високої конкурентної позиції на 

ринку. 
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4.  Управління персоналом. 

Реалізації цієї функції передбачає обґрунтовування схеми 

організаційної структури управління підприємством як основи 

функціонального розподілу праці персоналу. 

5. Управління товарооборотом. 

Передбачає проведення аналізу і прогнозування торговельної 

кон’юнктури, здійснення планування обсягу і складу товарообороту. 

6. Управління доходами. 

Формування власної фінансової бази розвитку підприємства, 

здійсненням його діяльності на принципах самофінансування 

7. Управління витратами виробництва та обігу. 

Формування умов зниження рівня поточних витрат виробництва 

та обігу по відношенню до обсягу товарообороту 

8. Управління прибутком. 

Забезпечує основу самофінансування діяльності підприємства і 

можливості зростання його ринкової вартості 

9. Управління активами. 

Реалізація пов’язана з формуванням і забезпеченням 

ефективного використання потенціалу підприємства 

10. Управління капіталом. 

Визначається потреба в капіталі для реалізації стратегії розвитку 

підприємства; формується оптимальна його структура 

11. Управління інвестиціями. 

Процеси цієї функції формуються напрями інвестиційної 

діяльності підприємства; здійснюється оцінка інвестиційної 

привабливості проектів 

12.  Управління грошовими потоками. 

Функціями цього управління є формування вхідних і вихідних 

потоків грошових коштів підприємства, їх синхронізація за об’ємом і 

часом по окремих майбутніх періодах, ефективне використання 

залишку тимчасово вільних грошових коштів. 

13. Управління ризиками. 

Виявляється склад основних виробничих, комерційних, 

фінансових, інвестиційних та інших ризиків; оцінюється рівень цих 

ризиків та їх можлива негативна дія на результати господарської 

діяльності 

14.  Управління фінансовою стабілізацією. 

У процесі реалізації цієї функції здійснюється комплексна оцінка 

фінансового стану підприємства і знаходяться резерви його 

зміцнення; здійснюється комплексне планування фінансової 

діяльності підприємства. 
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Для ефективної реалізації функцій менеджменту ресторанного 

господарства на підприємстві їх підрозділяють у розрізі основних 

сфер його діяльності, що дозволяє сформувати ефективну систему 

управління підприємством. Відмінності типів і розмірів підприємств 

визначають особливості організації й технології основних процесів, 

форм обслуговування, раціонального розподілу праці, тривалості 

циклів товарного і грошового оборотів, капіталоємності діяльності, 

структури активів, складу ризиків 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

The features of risk management of foreign economic activity of the 

enterprise. 

 

Трансформація народного господарства до ринкової економіки 

створює для зовнішньоекономічної діяльності зовсім нові умови, 

принципово відмінне системне оточення. Процес розвитку 

ринкового господарства у конкурентному середовищі сприяє 

швидкому формуванню альтернативних варіантних структур 
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зовнішньоекономічної діяльності, такі як торгівельні будинки, 

посередницькі фірми з більш високою кінцевою результативністю. У 

практиці господарювання країн із ринковою економікою знаходить 

повне підтвердження факт, що присутність ризику в діяльності 

вільних суб’єктів ринку з метою одержання максимально можливих 

результатів є складовою їх стратегії і тактики. Однак якщо при 

існуванні ризико насиченості діяльності не провадиться її всебічний 

аналіз, не враховуються всі можливі наслідки ризикових дій та 

комплексна характеристика конкретного суб’єкта ринку, то вона 

призводить до непередбачуваних, у більшості випадків негативних 

наслідків. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств вимагає особливої 

уваги з боку ризик менеджменту з наступних причин: 

1) угоди і реалізовані проекти відрізняються великим 

масштабом. Тому з фінансової точки зору для організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств ризик найчастіше 

носить критичний (при якому загрожує втрата виручки) або 

катастрофічний (при якому виникає неплатоспроможність) характер; 

2) підвищений ризик такої діяльності пов’язаний з 

відмінностями правових систем держав, у яких діють організації 

контрагенти, обмеженим обсягом інформації про підприємство 

контрагента, можливістю негативного впливу третьої сторони і 

підприємств конкурентів, неповнотою знання ділових звичаїв, 

бюрократичних особливостей, ринків іншої країни, кліматичних 

умов і ін.; 

3) географічною роз’єднаністю окремих елементів виробничої, 

транспортної, торгової і інших видів діяльності, що є елементами 

зовнішньоекономічної угоди, що підвищує ризик несприятливих 

природних і інших видів впливів при реалізації проекту і т.п. 

Принципи управління ризиками включають: 

1. Виділення ризиків, що належать до першочергового 

вирішення. Найважливішим критерієм визначення таких ризиків є 

можливий максимальний збиток по ним. 

2. Оцінку імовірності настання ризику і розміру можливого 

збитку. При високій імовірності ризику страхування не є найкращим 

варіантом захисту, тому що страхування найбільш доцільне, коли 

існує мала імовірність страхової події і досить велика імовірність 

збитку. 

3. Оцінку передачі ризиків з урахуванням співвідношення між 

страховою премією і страховою сумою. Збиток від ризику не 
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потрібно приймати, якщо розмір збитку відносно великий у 

порівнянні з зекономленою премією [1]. 

Управління і ризик – взаємозалежні компоненти економічної 

системи. Перше само може виступати джерелом другого. Особливо 

наочно це проявилося на початковому етапі трансформації 

економіки: втрата її керованості створила ситуацію тотального 

ризику для підприємницької діяльності і зовнішньоекономічної в 

тому числі. Відновлення макрорівневого управління, у свою чергу, 

вимагає реалізації конструктивного господарського потенціалу 

ризику на мікрорівні. 

Останнім часом у літературі з’явився цілий ряд робіт [1]-[3], де 

вперше надано комплексний підхід до системи управління ризиком. 

Ризик, таким чином, поєднано з усіма функціями менеджменту у 

підприємницькій діяльності (плануванням, організацією, 

оперативним управлінням персоналом, економічним контролем). Це 

означає, що необхідно мати й особливий менеджмент ризику, тобто 

специфічну систему (підсистему) управління, що ґрунтується на 

пізнанні економічної сутності ризику, розробці і реалізації стратегії 

відношення до нього в підприємницькій діяльності. 

На практиці усі запропоновані методи управління ризиком 

зовнішньоекономічної угоди застосовуються у формі введення до 

зовнішньоторговельного контракту визначених застережень чи 

доповнень до основних умов угоди для зниження імовірності 

настання ризику. Тому необхідно розробляти контракт 

індивідуальний для кожної угоди, для кожного окремого 

підприємства, ураховуючи його фінансові можливості і 

ризикованість його керівника, адже рівень чи величина ризику, що 

може прийняти на себе підприємство, різні. 

Таким чином, враховуючи те, що ризик є обов’язковим 

елементом будь-якої економіки – нестабільність, мінливість 

середовища, в якому здійснюються операції на зовнішньому ринку, є 

однією з головних причин, що викликають у реальному житті ризик 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Із метою 

покращення управління ризиками ЗЕД на підприємствах можна 

запропонувати комплекс інструментів ризик менеджменту, 

використовувати в ході проведення всіх етапів і стадій 

зовнішньоекономічної угоди, що дозволить більш гнучко управляти 

та опановувати ризиками зовнішньоекономічної діяльності. В даний 

час на підприємствах необхідно проводити дослідження, спрямовані 

на зниження суб’єктивності процесу прийняття рішень і підвищення 

його науковості, особливо при наявності фактору невизначеності. 
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Науково обґрунтоване прийняття рішень допоможе менеджерам ЗЕД 

підприємств бути більш системним, а інструменти цього процесу 

допоможуть йому бути більш раціональним. На українських 

підприємствах моделювання рішень мало використовується, тому 

існує реальна необхідність у створенні моделей по окремих видах 

прийнятих рішень, так, наприклад, по прийняттю рішень у сфері 

зовнішньої торгівлі, які б близько відображали дії основних 

елементів структури управління підприємством, загальних у рамках 

даного виду діяльності. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

The article investigates the motivation systems of domestic 

enterprises. The effect of motivation on the productivity of labour in 

structural units of the enterprise is determined. Modern methods of 

motivation and their impact on employees are analyzed. Theoretical and 

practical approaches to application of some methods of motivation are 

grounded. 

 

Мотивація праці в сучасний період є одним із найважливіших 

чинників, вміле використання якого може сприяти розв’язанню 

всього комплексу соціально-економічних проблем. У системі 
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менеджменту мотивація характеризується як процес стимулювання 

персоналу до підвищення ефективності діяльності, спрямованої на 

досягнення стратегічних цілей підприємства. Мотивація є 

безумовним фактором ефективного виконання прийнятих рішень і 

досягнення запланованих завдань. Через відсутність прямої 

залежності розміру премії від конкретних результатів роботи 

працівників підприємства, вона перестала виконувати свою головну 

функцію – стимулювати – й перетворилась на просту надбавку до 

посадового окладу. 

Тому, виникає необхідність підвищувати зацікавленість 

працівників продуктивно і якісно працювати за допомогою певних 

важелів і стимулів.  

Вивчення проблем мотивації є актуальним питанням в усі часи 

господарських відносин. Від того, як розуміє та чи інша людина 

свою трудову діяльність і якими мотивами вона керується, залежить 

її ставлення до роботи. Чим вищим є інтелект людини та рівень її 

професійної підготовки, тим різноманітнішими є потреби цієї 

людини, її інтереси й мотиваційні настанови. 

Дослідженням природи мотивації праці займалися такі вчені як 

А. Колот, Й. Завадський, Г. Дмитренко, А. Афоніна, а також 

зарубіжні науковці: М. Мескон, Ф. Хедоурі, Р. Ліпер й інші. Метою 

дослідження є визначення впливу різних методів мотивації на 

продуктивність праці працівників підприємства. 

Мотивація трудової діяльності не може бути дієвою без 

застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання 

персоналу. Система матеріальних стимулів ґрунтується на 

всебічному моніторингу економічних інтересів працівників, 

враховуючи умови їхньої праці та життя, сімейного стану, трудових 

навичок і є ефективним механізмом поєднання матеріальної 

заінтересованості персоналу й продуктивності його праці [2]. 

Сутність мотивації полягає як в зовнішньому, так і 

внутрішньому спонуканні економічного суб’єкта до діяльності задля 

досягнення конкретних цілей, що керує поведінкою людини, 

характеризує її організованість, активність і стійкість, її здатність 

задовольняти власні потреби. Дуже важливо мотивацію розглядати в 

сучасних умовах як процес формування у працівників мотивів до 

діяльності в інтересах досягнення загальних цілей підприємства [1, 

c. 243].  

Сучасний мотиваційний процес передбачає використання таких 

понять, як «потреба» й «винагорода». Адже, питання задоволення 

потреб вирішуються через винагороду. Важливим є формування 



118 

умов, за яких працівник відчуватиме значимість своєї праці, матиме 

почуття причетності до певного колективу, отримуватиме 

задоволення від спілкування та дружнього ставлення колег. Усе ж у 

контексті цього вирішальна роль належить зовнішньому визнанню 

значущості праці у вигляді заробітної плати, просування по службі, 

що є безумовними символами службового статусу і престижу. 

У процесі прийому на роботу досить важливо з’ясувати під час 

співбесіди з потенційним працівником, яку саме мотивацію він 

уважає прийнятною для себе. Якщо кандидата цікавить виключно 

можливість заробляти, основною для нього є фінансова мотивація; 

якщо більше цікавлять престиж, стабільність, соціальний захист, 

доступ до певних привілеїв чи переваг, можливість навчатися – 

нефінансова (непряма) мотивація, наприклад, соціальний пакет; 

мотиваційні подарунки; підвищення кваліфікації; спільні 

корпоративні святкування; відкритість і діалог керівництва з 

персоналом [3, C. 24-27]. 

Загалом потрібно пам’ятати про поєднання матеріальних і 

нематеріальних методів стимулювання працівників. Поліпшення 

системи мотивації передбачає комплекс заходів, пов’язаних із 

матеріальним стимулюванням (вдосконалення оплати праці, 

преміювання), вдосконаленням організації праці (поліпшення умов 

праці, використання гнучких графіків), поліпшенням якості робочої 

сили (підвищення кваліфікації), залученням у процес управління 

персоналу, використанням моральних чинників заохочення.  

На практиці ідеальною є ситуація, коли мотиваційні цілі кожного 

окремого працівника збігаються з інтересами підприємства й у 

кінцевому результаті ведуть до успіху підприємства. Правильно 

організована система мотивації допомагає суттєво підвищувати 

ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, 

покращувати виробничий процес і рівень обслуговування клієнтів. 

Натомість відсутність мотивації часто призводить до втрати 

підприємством такого цінного трудового ресурсу як працівника. 

Отже, формуючи мотиваційну систему, керівник підприємства 

обов’язково повинен долучатися до мотивації персоналу. Тоді й 

персонал, і керівництво працюватимуть як єдина команда, 

допомагаючи один одному досягати своїх цілей, що зумовить 

стабільний розвиток підприємства. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ 

СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

The issue of classification of innovations in business entities in 

modern business environment is explored. It is determined that innovative 

activity is one of the most important factors of efficient functioning and 

development of business systems in a volatile market economy. 

 

За сучасних умов господарювання, як на закордонних так і на 

вітчизняних підприємствах велика увага приділяється інноваційній 

діяльності. Усім відомо, що інновація – це такий суспільно-техніко-

економічний процес, який через практичне використання ідей та 

винаходів приводить до створення кращих за своїми якостями 

виробів, технологій та дає прибуток (у разі, коли інновація 

орієнтована на економічний зиск), її поява на ринку може принести 

додатковий дохід [1, с. 11]. Зокрема, відповідно до ЗУ «Про 

інноваційну діяльність» інноваційна діяльність – це діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентноздатних товарів та послуг [2]. 

Великої уваги, також заслуговують і види інновацій за 

класифікаційними ознаками. Дослідивши праці провідних вчених-

економістів ми спробували класифікувати інновації наступним 

чином (табл. 1). 

Як видно з табл. 1 обрана нами класифікація інновацій дає 

можливість конкретизувати напрями інноваційного процесу, 
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комплексно оцінити його результативність, сформувати економічні 

механізми й організаційні форми управління інноваційною 

діяльністю, визначити засоби реалізації інновацій на ринку, 

здійснювати прив’язку до типу інноваційного процесу, певної 

інноваційної стратегії. 

Таблиця 1. 

Класифікація інновацій за ознаками 

Класифікаційна ознака Вид інновацій 

За сферою діяльності 
підприємства 

Інновації на вході в підприємство як систему;  інновації на 
виході з підприємства; інновації структури підприємства. 

За змістом діяльності Технологічні інновації; виробничі інновації; економічні 
інновації;  торговельні; соціальні;  управлінські. 

За інтенсивністю 
інноваційних змін 

Інновації нульового порядку (регенерування вихідних 
властивостей); інновації першого порядку (кількісна 

зміна); інновації другого порядку (перегрупування чи 

організаційні зміни);  інновації третього порядку 
(адаптаційні зміни); інновації четвертого порядку (новий 

варіант); інновація п’ятого порядку («нове покоління»). 

За рівнем об'єктивного і 

суб'єктивного сприйняття 

Абсолютна новизна; відносна новизна; умовна новизна;  

суб'єктивна новизна. 

За причинами виникнення Реактивні; стратегічні. 

За ступенем впливу на 

технологічне і соціальне 
середовище 

Інкрементальні; радикальні; нові технологічні; зміна 

техніко-технологічної парадигми. 

 

Також, наведені класифікації інновацій не вичерпують уявлення 

про них як об’єкт інноваційного менеджменту. Закономірність 

розвитку науково-технічного прогресу, як і суспільства в цілому, 

свідчить, що сьогодні вже недостатньо акцентувати увагу тільки на 

окремих інноваційних групах як кінцевому результаті інноваційного 

процесу, як от: нові види продукції, машини, агрегати, приладдя і 

т. ін. У наш час, управляючи нововведеннями на будь-якому рівні, 

важливо розглядати всі зазначені типи інновацій як комплекс 

заходів, що забезпечує стратегічний розвиток суспільства в цілому 

та окремих підприємницьких структур, зокрема.  

Усім відомо, що в основі інноваційної діяльності лежить 

інноваційний проект, яким передбачається розробка, виробництво і 

реалізація інноваційного продукту і інноваційної продукції, тобто 
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інноваційний проект комплект документів, що визначає процедуру 

усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного продукту і інноваційної 

продукції. 

Водночас, інноваційна діяльність у повному обсязі має 

системний, комплексний характер і охоплює такі види роботи, як 

пошук ідей, патентів, ліцензій, кадрів, організацію дослідницької 

роботи, інженерно-технічну діяльність, яка об’єднує винахідництво, 

раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-технічних 

об’єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це створює 

прогресивні умови для інноваційного розвитку та активізації 

інноваційних процесів.  

Отже, інноваційна діяльність є один із найважливіших чинників 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких систем в 

умовах нестабільної ринкової економіки. Цю діяльність необхідно 

постійно вдосконалювати відповідно до об’єктивних вимог ринку, 

вона стає реальністю, коли базована на чітко окресленій політиці, 

досконалій методиці запровадження нововведень та оцінювання їх 

результативності. Серцевиною інноваційної діяльності на 

підприємстві є освоєння (комерціалізація) нових видів продукції або 

методів її виробництва, доставки і реалізації.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЩАДЛИВОГО 

ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

This article examines the theoretical aspects and practice of using 

learn manufacturing concept. This concept allows by optimizing work 

processes and improving work organization to significantly improve 

productivity and reduce costs, which is especially important in today’s 

shortage of funds. 

 

Ощадливе виробництво (Lean Manufacturing) – концепція 

менеджменту, заснована на неухильному прагненні до усунення всіх 

видів витрат, що була створена на японському підприємстві 

«Toyota» в післявоєнні роки, коли країна зіткнулася з необхідністю 

швидко перелаштувати виробництво після спаду. Ощадливе 

виробництво передбачає залучення у процес оптимізації бізнесу 

кожного співробітника та максимальну орієнтацію на споживача, 

забезпечує тривалу конкурентоспроможність підприємства без 

істотних капітальних вкладень. В Україні концепція ощадливого 

виробництва впроваджується відносно недавно. Однак, це дуже 

відома система, яка широко застосовується підприємствами 

провідних країн світу – У США, Японії та Європі. 

Першоосновою ощадливого виробництва є процес усунення 

втрат, відходів (японською – «муда»), тобто будь-яка діяльність, що 

споживає ресурси, але не створює цінності. Існує сім основних видів 

втрат, що виокремлені засновником системи ощадливого 

виробництва Таїті Оно: втрати через перевиробництво; втрати часу 

через очікування; втрати при непотрібному транспортуванні 

матеріалів; втрати через зайві етапи обробки; втрати через зайві 

запаси; втрати через непотрібні переміщення людей; втрати через 

випуск дефектної продукції. З часом послідовниками цієї концепції 

цей перелік був доповнений – нереалізований творчий потенціал 

співробітників (втрати часу, ідей, навичок, можливостей 

удосконалення та набуття досвіду через неуважне ставлення до 
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співробітників, яких ніколи вислухати); проектування товарів, які не 

відповідають потребам споживачів. 

До інструментів ощадливого виробництва, які допомагають 

боротися з втратами, відносять: 

– система ТРМ (Total Productive Maintenance) – безаварійна 

робота устаткування. Мета – зменшення кількості поламок 

устаткування, забезпечення його безаварійної роботи у 

міжремонтний період; 

– система 5S (Sort, Straighten, Scrub, Systematize, Standardize) – 

організація робочого середовища та контроль запасів. Сортувати 

(Sort) – відокремити все, що непотрібно, та усунути; Впорядкувати 

(Straighten) – впорядкувати важливі речі таким чином, щоб ними 

було легко користуватися; Чистити (Scrub) – чистити все – 

інструменти, робочі місця, видаляючи плями, підтьоки, сміття та 

усунення джерел бруду; Систематизувати (Systematize) – зробити 

чистку та перевірку звичайною щоденною практикою; 

Стандартизувати (Standardize) – стандартизувати попередні чотири 

кроки, щоб забезпечити постійність цього процесу та його здатність 

до удосконалення; 

– швидке переналагодження SMED (Single-Minute Exchange of 

Dies) –«швидка зміна прес-форм» – 

переналагодження/переоснащення обладнання менше ніж за 

10 хвилин; 

– «кайдзен» (kaizen) – безперервне вдосконалення, покращення, 

зміни на краще (постійні, щоденні зусилля, спрямовані на пошук, 

виявлення, аналіз та вирішення виробничих та організаційних 

проблем, усунення недоліків та втрат із залученням всього колективу 

підприємства);  

– «гемба кайдзен» («гемба» – «робоче місце») – безперервне 

вдосконалення найбільш важливих аспектів діяльності організації, 

безпосередньо пов’язаних зі створенням доданої вартості та 

відносинами зі споживачем; 

– «kanban» («бірка» – япон.) – інструмент комунікації в системі 

«точно в термін» при виробництві партіями. Сутність системи 

канбан – всі виробничі підрозділи підприємства забезпечуються 

матеріальними ресурсами лише в тій кількості і в такий термін, що 

необхідний для виконання замовлення споживача (відбувається 

оптимізація роботи в обсязі замовлення); 

– «just-in-time» («точно-в-термін») – організація процесів 

матеріально-технічного забезпечення, виробництва, збуту, а також 

управління ними в такий спосіб, щоб ці процеси виконувалися 
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своєчасно, а термін їх реалізації був мінімальним (виникла на основі 

системи kanban). Ця система спрямована на зменшення кількості 

запасів; доставку матеріалів, товарів чи послуг саме в той час, коли 

вони потрібні для роботи чи процесу; 

– «poka-yoka» (принцип нульової помилки) – метод запобігання 

помилок. Метод, завдяки якому роботу можна виконати лише одним, 

правильним способом і дефект просто не може з’явитися [1]. 

Впровадження системи ощадливого виробництва – процес 

довготривалий. Для початку необхідно навчити персонал, роз’яснити 

сутність, основи та необхідність такого кроку. На думку фахівців, на 

першому етапі впровадження концепції ощадливого виробництва не 

варто застосовувати всі інструменти одразу. Зокрема на ПАТ 

«Малинська паперова фабрика Вайдманн» було прийнято 

колегіальне рішення розпочати із впровадження системи 5S на одній 

із виробничих ділянок – дільниці з виготовлення креп паперу та 

системи кайдзен-пропозицій. На загальному засіданні підприємства 

було розглянуто одинадцять пропозицій, десять з яких повністю 

відповідають критеріям, викладеним у Положенні про розгляд та 

впровадження кайдзен-пропозицій, спрямованих на покращення 

різних аспектів діяльності ПАТ «Малинська паперова фабрика 

Вайдманн». 

Прикладом успішного впровадження концепції ощадливого 

виробництва є також підприємства «ІНТЕРПАЙП-СТАЛЬ» 

(м. Дніпро), «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук), які вже 

понад 10 років працюють за принципами ощадливого виробництва 

та безперервного покращення. 

Порівняно з підсумками результатів роботи інших галузевих 

підприємств завдяки застосуванню на практиці інструментів 

ощадливого виробництва, впровадження та реалізація кайдзен-

пропозицій на ПАТ «Малинська паперова фабрика Вайдманн» 

сприяла створенню комп’ютеризованої системи подачі кайдзен-

пропозицій, проведенню внутрішніх аудитів з 5S, у т.ч. і 

перехресних, що у підсумку вивело підприємство у п’ятірку лідерів 

асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі 

«УкрПапір». 
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КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

The thesis are devoted to the study of the competitive environment of 

the tourist services market in Ukraine. In the thesis the positive 

tendencies of development of the tourist services market are selected. The 

list of benefits of tourism enterprises are given. A number of problems 

that hinder tourism enterprises to effectively implement development 

strategies in their activities are analyzed. 

 

В установлених нині умовах господарювання самою суттю 

ринкових відносин є конкуренція. Конкурентна боротьба є 

характерною ознакою для будь-яких підприємств. Саме характер цієї 

боротьби, її основні правила та стратегії формують конкурентне 

середовище на ринку. 

Конкурентне середовище – це результат і умови взаємодії 

великої кількості суб'єктів ринку, що визначає відповідний рівень 

економічного суперництва і можливість впливу окремих 

економічних агентів на загально ринкову ситуацію. Важливим є те, 

що конкурентне середовище утворюється не лише і не стільки 

власне суб'єктами ринку, взаємодія яких викликає суперництво, але 

в першу чергу – відносинами між ними [1]. 

Мета проведення досліджень конкурентного середовища – 

вивчення позицій і можливостей фірм-конкурентів. 

Туризм завжди був специфічною сферою діяльності, адже є 

складовою сфери послуг, а, отже, є максимально залежним від 
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впливу навколишнього середовища, настроїв споживачів, 

економічного стану в країні тощо [1]. 

Згідно з проведеним дослідженням ринку туристичних послуг 

України на основі показників за 2004-2013 рр., наша держава володіє 

значним природним, історико-культурним, рекреаційно-

інфраструктурним потенціалом, що зумовлює формуванню значних 

конкурентних переваг в пропозиції турпродукту та послуг. Однак, на 

сьогоднішній день, цей потенціал не достатньо повно розкрито, про 

це свідчить частка туристичної галузі в структурі ВВП країни, яка 

протягом останніх років коливається в межах 2,0-2,5 %. До основних 

перешкод, що гальмують розвиток туристичної сфери в Україні 

можна віднести економічні, політичні, екологічні, управлінські, 

соціально-культурні чинники [2]. 

Внесок туристичної галузі у ВВП країни Світова рада подорожей 

та туризму розділяє на такі складові: прямі затрати в’їзних та 

внутрішніх туристів на організацію та здійснення подорожей; 

непрямі внески в економіку країни від туристичного сектору 

(інвестиції у дану галузь, державні витрати, внутрішні закупівлі 

туристичних продуктів та послуг суб’єктами господарювання 

туристичної сфери); індукований внесок – це затрати тих хто прямим 

або опосередкованим способом одержує прибуток у туристичній 

галузі. 

Загальний внесок галузі туризму до ВВП України у 2013 р. 

складає 114,2 млрд. грн. (8,6% ВВП): 30,8 млрд. грн. (2,3 %) – прямі 

витрати, 61,2 млрд. грн. (4,8%) – непрямі внески та 22,2 млрд. грн. 

(1,5%) – індукований внесок. За прогнозами Світовой ради у 2014 р. 

загальний внесок зросте на 4,6% до 119 ,4 млрд. грн. (8,8% ВВП) [4].  

Протягом останніх років спостерігається тенденцію розвитку 

туристичу сферу України, незважаючи на доволі велику кількість 

чинників, що негативно впливають на неї. Анілізування динаміки 

туристичних потоків в нашій державі за 2000-2016 рр. демонструє 

те, що середньорічний приріст кількості туристів обслугованих 

суб’єктами туристичної діяльності становить 6,2 %, що свідчить про 

відносно стабільний розвиток галузі туризму в Україні [3]. 

До позитивних тенденцій функціонування ринку туристичних 

послуг України можна віднести: надання переваги більшістю 

регіонів розвитку в’їзного туризму; поступове збільшення обсягу 

частки реалізації внутрішнього туристичного продукту та 

вирівнювання диспропорцій у співвідношенні підприємств та 

регіонального розподілу туристичних продуктів; нарощення обсягів 

реалізації ширшого асортименту продуктів туристичними 
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підприємствами. Серед негативних тенденцій можна виділити такі: 

менші темпи нарощування експорту туристичного продукту, 

порівняно з їх імпортом; зростання амплітуди хвилі сезонності 

обсягів кількості обслуговуваних туристів та реалізації турів; 

скорочення кількості туристів з розрахунку на одиницю суб’єкта 

господарювання туристичної галузі України; на території України 

спостерігається нерівномірний розподіл продажу туристичних 

продуктів із значним переважанням таких регіонів, як Київ; незначна 

частка організованих туристів. 
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Сучасне життя протікає у двох вимірах – реальному та 

віртуальному. Не випадково, прийнято вважати XI століття  часом 

сучасних інформаційних та цифрових технологій. Кожна людина 

намагається йти «у ногу з часом». Суспільство заполонила величезна 

кількість гаджетів, все більше людей проводить час в соціальних 

мережах, де вони відтворюють свій день, ділячись своїми 

найбільшими враженнями. Так, написання заміток про звершені 

подорожі стає все більш популярним, тому й не дивно, що виник 

такий новий напрям як тревелблогінг (англ. travelblogging), тобто 

діяльність з створення та введення блогів, присвячених подорожам. 

Явище тревелблогінгу існує більше 10 років і, безумовно, 

виступає потужним прийомом популяризації туризму. Туристичним 

блогінг досліджують різні відомі блогери, такі як Максим Заселян, 

Богдан Логвиненко, Ірина Журавель, Орест Зуб та багато інших [1]. 

Виставляючи інформацію про мандрівки на широкий загал, 

хтось намагається просто само реалізуватися, а хтось таким чином 

заробляти. Блогери викладають безліч корисної інформації про 

країну перебування, фото, відео та інші матеріали. Врешті 

формуються відгуки інших туристів. Інколи можна дізнатися 

інформації більше від різних блогів та спільнот, ніж від самої 

туристичної фірми. 

Вважаємо, що в нинішніх умовах тревел-блоги значно 

полегшують життя споживачам туристичних послуг, за рахунок 

того, що: 1) допомагають більше дізнатися про місце подорожі, 

інфраструктуру, якість сервісу; 2) надають можливість альтернативи 

вибору та уникнення відвідування небажаних місць; 3) викликають 

бажання  відвідати визначні місця, які представляють значний 

інтерес та мають добру репутацію тощо. 

В свою чергу, всі ці фактори позитивно впливають на розвиток  

туризму та просування туристичного продукту на міжнародному 

рівні. В даному випадку має місце своєрідна пропаганда туризму, 

яка мало кого залишає байдужим. 

З кожним роком кількість блогерів в туристичному напрямку все 

зростає й зростає. Зрозуміло, що це не лише цікаве хоббі, а й 

заробіток. Проте, вивести на професійний рівень подібний вид 

блогінгу надто складно. По-перше, потрібен постійний доступ до 

швидкісного Інтернету, щоб мати змогу оперативно оновлювати 

інформацію з будь-якої точки світу. Адже, якщо блогер буде 

розміщувати максимум один пост в місяць, то він не матиме 

постійної широкої аудиторії.  
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По-друге, треба мати добру фантазію та психологічну витримку, 

щоб вигадувати нові поїздки, випробовувати різну екзотику на собі 

аби зацікавити підписників і бути популярним.  

По-третє, це потребує певних фінансових витрат: квитки, 

проживання, харчування – далеко не весь список. Хоча деякі блогери 

подорожують автостопом, а житло знаходять через спеціальні 

платформи, так званий, каучсерфінг – міжнародна спільнота, 

головною метою якої є обмін гостинністю на безоплатній основі.  

Суть каучсерфінгу в міжнародному культурному обміні та 

спілкуванні людей в неформальній обстановці. Для того, щоб 

«знайти вписку» потрібно зареєструватися на сайті, сплатити 

незначний внесок і розшукати учасника – приймаючу сторону. 

Буває, що людина не готова прийняти на ночівлю, тоді в профілі 

буде зазначено, що учасник готовий зустрітися та поспілкуватись. 

Всі ці інноваційні прийоми значно полегшують роботу блогера, а 

тим паче, що вони продовжують  швидко розвиватися. Адже ще 

декілька років тому автостоп вважався дивиною, не кажучи вже про 

каучсерферів та тревел-блогерів.  

По-четверте, блогер повинен володіти величезною кількістю 

інформації, щоб постійно «бути в тонусі», мати налагоджену базу 

інформаційних джерел. Орієнтуватися, що й де відбувається. 

Карнавали, туристичні виставки, фестивалі, політична та соціальна 

ситуація в країнах і т.д. 

Незважаючи на всі зазначені складнощі – блогери є суб'єктами, 

які беруть участь у розвитку туристичного сектору: популяризують 

різні туристські регіони, висвітлюють багато цікавої та корисної 

інформації для подорожуючих, впливають на становлення якісного 

сервісу, пропагандують активний спосіб життя тощо. Сьогодні, 

співпраця туристичних фірм з тревел-блогерами є досить 

ефективним прийомом збуту туристичного продукту для різних 

сегментів споживачів, так як вони своїми постами ненав'язливо 

рекламують певні готелі, курорти, визначні місця. 

Отже, дієвість цього інструменту просування туристичного 

продукту можна пояснити тим, що наведена у блогах інформація 

викликає у читачів певний емоційний захват та приємні асоціації, що 

продукує бажання подорожувати. Все це позитивно впливає на 

рівень туристичної активності як країн, що приймають іноземних 

туристів, так і країн, що їх постачає. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

The article analyzes the current status of marine tourism both in the 

world and in Ukraine itself. Since cruise tourism is the fastest growing 

part of the tourism industry and least vulnerable in the crisis period, it 

makes sense to consider it as a very perspective area for tourism 

development in Ukraine. Since tour operators and scientists are not 

paying enough attention to this area, the urgency of the study is actual. It 

is reasonable to borrow some practices of global marine tourism and 

implement it in maritime spaces of Ukraine.  

 

«Морський туризм» у більшості громадян України асоціюється 

лише з подорожами на морських лайнерах, які пересуваються по 

замкненому колу між портами нашої держави і портами інших країн 

світу. У той же час, у жителів Америки, Австралії, Азії та Європи в 

таке поняття також включений яхтовий туризм, послугами якого 

користуються мільйони людей цих країн. Завдяки технічному 

прогресу, в більшості країн світу яхтовий туризм є доступним для 

середнього класу відпочиваючих. Найбільшою популярністю в 

питаннях «ціна і якість» такого виду відпочинку зараз користуються 

країни Середземного моря: Греція, Італія, Кіпр, Туреччина, Хорватія 

[5]. 

Якщо говорити про круїзний туризм – це єдиний вид туризму, 

що дозволяє відвідати кілька країн за одну поїздку, а також отримати 

задоволення від перебування на борту нових лайнерів. Круїзи 

відрізняються найвищим відсотком серед повернень туристів. В 

даний час прийнято розрізняти круїзні подорожі в сегментах standart, 



131 

premium і deluxe, при цьому клас круїзних лайнерів завжди вище, 

ніж у готелів з такою ж кількістю зірок (4* у морі приблизно 

відповідають 5* на землі). Круїз в середньому коштує дешевше 

аналогічного наземного туру на 30%. У світі налічується понад 150 

морських круїзних компаній – грецьких, італійських, іспанських, 

американських, датських, норвезьких тощо. До найбільш відомих 

перевізників в сфері морських круїзів належать Carnival Cruise Lines 

(CCL), Celebrity Cruises, Royal Caribbean International. Більшість 

туроператорів, що спеціалізуються на круїзному туризмі об'єднані у 

професійну міжнародну асоціацію – Cruise Line International 

Association (CLIA) [2]. 

Таким чином, становище на світовому ринку круїзів обумовлює 

доцільність їх розвитку в Чорноморсько-Азовскьому басейні [3]. 

Лідерами на цьому ринку є такі оператори, як Carnival, RCCL, Р&О, 

UK/ Europe Independence, МSС, ТUI.  

Найбільш привабливим Чорноморський басейн є для пасажирів з 

Великобританії – 31%, Америки – 30%, Італії – 21% та Німеччини – 

12%. Безперечно, в перспективі чорноморський круїзний ринок 

повинен більшою мірою задовольняти потреби туристів з країн 

регіону [4]. 

У сучасних умовах особливо гостро перед українським круїзним 

бізнесом стоять декілька нагальних проблем, що заважають активно 

інтегруватися в міжнародний туристичний ринок: 1) не відповідний 

світовим стандартам якості і безпеки пасажирський флот; 

2) відсутність як портової так і туристичної інфраструктури; 

3) адміністративні перешкоди у вигляді ускладнених митних і 

прикордонних процедур [1].  

Таким чином, напрямами стимулювання розвитку круїзного 

бізнесу в нашій країні та досягнення ним певного рівня 

конкурентоспроможності на світових ринках можуть бути наступні. 

З боку держави: довгострокові інвестиції в будівництво 

морських і річкових круїзних суден на українських суднобудівних 

заводах; інвестиції у вдосконалення портової інфраструктури; 

спрощення прикордонних процедур щодо оформлення іноземних 

туристів і екіпажів суден; організація виставок та конференцій для 

популяризації українського морського туристичного продукту. 

З боку судноплавних компаній: підвищення професійного та 

культурного рівня працівників круїзних суден, організація 

стажування персоналу, що працює безпосередньо з туристами, в 

провідних круїзних компаніях з метою доведення до світових 

стандартів якості обслуговування пасажирів; оптимізація методик 
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визначення вартості пасажирських перевезень і розробка ефективних 

стратегій формування цін. 

З боку туроператорів: застосування гнучкої системи знижок 

залежно від термінів сплати за круїзну путівку; розробка різних 

видів круїзних подорожей, розрахованих на різні рівні доходів 

клієнтів, вік, переваги у сфері розваг, рівень активності [3]. 
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development of econolodge tourism in Ukraine. Identifies the main tools 
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Питання розвитку туризму є одним із важливих елементів та 

напрямів економічного розвитку та піднесення нашої держави. 
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діяльності. В економічно розвинутих країнах екологічному туризму 

приділяється велика увага, оскільки в ньому закладений 

екопросвітницький і рекреаційний потенціал. 

Питання розвитку екотуризму на спеціально відведених 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду розглядаються в 

наукових та навчально-методичних роботах О.Г. Амаровой, 

Е.Н. Бухова, Г.І. Гладкевича, Л.І. Єгоренкова, І.В. Козирьова, 

А.В. Резнікової та ін. 

Сучасні негативні тенденції згубного впливу людського фактора 

на природу, нераціональне використання природних ресурсів у 

кінцевому підсумку призводять до її руйнування. Саме тому 

оптимальним і ефективним механізмом стримування таких 

негативних процесів є екологічний туризм. 

Екологічний туризм в Україні перебуває на початковій стадії 

розвитку. Розвиток екотуризму в Україні має широкі перспективи, 

оскільки вона багата на різноманітні природні туристичні ресурси, 

що є важливою передумовою розвитку екологічного туризму. Це 

кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні ресурси, джерела 

мінеральних вод, лікувальні грязі та ін. [3, с. 91].  

По всій території України розташовані різноманітні 

природоохоронні об’єкти. Це заповідники, заказники, національні і 

ландшафтні парки, пам’ятки природи. Є багато природних територій 

та об’єктів, які придатні для відпочинку. Це річки, озера (наприклад, 

Шацькі), окремі скелі, каньйони і просто території з чудовими 

краєвидами.  

Розвиток екотуризму в Україні при наявності потужної 

екотуристськой бази стримують здебільшого економічні й 

організаційні причини. Серед економічних причин можна виділити 

відсутність необхідного початкового капіталу для фінансування 

робіт із створення екоцентрів; незначність інвестицій в 

інфраструктуру екотуризму; відсутність засобів на проведення 

рекламної компанії [1]. 

До організаційних причин можна віднести обмеженість 

туристичних маршрутів у місцях екологічного туризму та їх слабкої 

облаштованості; відсутність спеціалізованих турорганізацій у сфері 

екотуризму; обмежений набір рекреаційних послуг для туристів; 

відсутність реклами екотуризму; брак кваліфікованих спеціалістів в 

області екотуризму; відсутність дієвої законодавчої бази. 

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури в Україні 

призвів до того, що екологічний туризм відстає від загальносвітових 

тенденцій. Нині більшість організацій, установ і підприємств, які 
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займаються туристичною діяльністю, усвідомлюють не лише 

важливість охорони природи, а і підтримання з врахуванням 

регіональних особливостей зрівноваженого розвитку туризму. 

Вважаємо, що для сталого розвитку екотуризму в Україні 

необхідно: впроваджувати законодавче регулювання здійснюваної в 

межах територій екотуристичної діяльності; використовувати 

економічні механізми надання платних туристичних послуг; 

розвивати національні природні парки за рахунок створення 

рекреаційно-туристичною інфраструктури відповідно до діючих 

міжнародних стандартів; обґрунтувати і визначати допустимі 

величини рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси 

природно-заповідних територій, використовуваних в цілях 

відпочинку, туризму і лікування; формувати у туристів, 

відпочиваючих інтелектуально-гуманістичного світобачення та 

патріотичного ставлення до природної і культурної спадщини 

країни. 
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The aforesaid current level of international tourism development in 

Ukraine. Detailed conditions for its development in the near future. 

 

Сьогодні туризм – це глобальне за масовістю, формами і 

технологіями організації відпочинку явище. Розвиток туризму у 

світовому масштабі, його вплив на зайнятість населення, 

формування малого і середнього бізнесу, сприяння соціально-

економічному розвитку регіонів, а саме транспортної, комунальної, 

інформаційної, виробничої та сервісної інфраструктури, роблять 

туризм важливою складовою частиною економічного і соціального 

розвитку та одним із найбільш характерних проявів глобалізації.  

До висвітлення різноманітних аспектів міжнародного туризму 

звертались Ангелко І., Балабанов Г., Горбаль Н., Грачевська Т., 

Зайцева В., Карачина Н., Парфіненко А. та інші провідні науковці. 

Міжнародний туризм – це багатогранне явище, що охоплює 

економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти і тісно 

поєднується з багатьма галузями економіки. Через це саме 

міжнародному туризму належить значне місце у соціально-

економічному житті країн і народів [3].  

В останні роки обсяги в’їзного туризму в Україні зменшились. 

Причинами цього є те, що основний матеріально-технічний 

комплекс є застарілим, інфраструктура потребує реконструкції та 

відновлення, рівень сервісу не відповідає сучасним міжнародним 

стандартам, індустрія розваг фактично не розвинена та не 

організована, багато пам’яток культури та історії занедбано, низку 

проблем екологічного, соціального та економічного характеру не 

вирішено. У сучасних умовах господарювання на розвиток туризму в 

Україні також негативно впливає напружена політична ситуація. 

Окупація Криму призвела до втрати близько 30% рекреаційно-

туристичного потенціалу [2].  
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Зараз спостерігаються певні зміни у інституційному забезпеченні 

регулювання туризму. Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України створило Раду туристичних міст і регіонів. На даний час 

Радою туристичних міст і районів розроблено іміджевий 

туристично-інформаційний проект «UKRAINER» для популяризації 

внутрішнього туризму та підвищення привабливості України 

туристичної, однак він потребує доопрацювання. Стратегія розвитку 

туризму на 2016-2020 рр. включає такі заходи, які сприятимуть 

формуванню туристичного іміджу України: реалізація маркетингової 

стратегії просування Національного туристичного продукту; 

створення і ведення іноземними мовами туристичного Інтернет-

порталу Visit Ukraine; розробка, виготовлення та розповсюдження в 

Україні та за кордоном друкованої продукції, яка пропагує 

туристичні можливості України; презентація туристичного 

потенціалу України на національних та міжнародних виставково-

ярмаркових заходах, конференціях, форумах [5, с. 15].  

На даний момент розвиток міжнародного туризму в Україні 

можна розглядати й в контексті проведення «Євробачення-2017», що 

допоможе привабити іноземних відвідувачів та сприятиме розвитку 

туристичної інфраструктури. Після успішного проведення Євро-2012 

Україна отримала досвід проведення масштабних міжнародних 

заходів.Такі заходи сприяють популяризації України серед туристів, 

дають стимул розвитку туристичної сфери [4, с. 110].  

Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на 

джерело значних і стабільних надходжень до бюджету, підвищення 

іміджу України у світі вимагає від уряду країни розроблення 

відповідної нормативно-правової бази туризму, активної державної 

політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади 

з розвитку туризму, створення конкурентоспроможного 

туристичного продукту, суттєвого вдосконалення туристичної 

інфраструктури. Перспективи відновлення в’їзного туристичного 

потоку також пов’язані зі стабілізацією ситуації на сході країни, 

розвитком євроінтеграційних процесів, що покращить зовнішній 

імідж та зміцнить авторитет держави на міжнародному ринку 

туристичних послуг. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

 

Eco-tourism will preserve the unique beauty of natural areas to 

reduce human pressure on the environment, improve the welfare of local 

people. 

 

Всебічне втілення концепції сталого розвитку в життя 

обумовило важливе значення екологічного туризму. Ефективне і 

раціональне використання ресурсного потенціалу та оптимальне 

вирішення проблем регіонального розвитку – найважливіші цілі на 

які спрямована реалізація стратегії сталого розвитку. В свою чергу, 

розвиток екологічного туризму дозволить зберегти унікальну красу 

природних територій, зменшити антропогенний тиск на природне 

середовище, збільшити у молоді об’єм знань про природу і досвід 

спілкування з нею, покращити добробут місцевого населення тощо. 

Тобто, екологічний туризм можна назвати стійким еколого-

зрівноваженим туризмом. 

В зв’язку з перспективністю розвитку екологічного туризму в 

Україні, представляє інтерес трактування поняття екологічного 

туризму прийняте в міжнародних документах, його принципів і 

критеріїв, дослідження співвідношення понять екологічний туризм і 

http://ukrstat.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws
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стійкий туризм. Так, перше визначення екологічному туризму було 

дано Г. Міллером в 1978 році: екотуризм – життєздатний туризм, 

чутливий до навколишнього середовища, що включає вивчення 

природного і культурного навколишнього середовища і має на меті 

покращення стану цього середовища. 

Міжнародна організація екологічного туризму (ТІЕS) в 1990 році 

представила таке визначення: екологічний туризм – це відповідальна 

подорож в природні території, яка сприяє охороні природи і 

покращує добробут місцевого населення. 

До основних принципів екотуризму слід відносити наступні:  

– стимулювання та задоволення потреб спілкуватися з 

природою; 

– знайомство з живою природою і місцевими звичаями і 

культурою; 

– запобігання негативного впливу на природу і культуру;  

– зведення до мінімуму негативних наслідків екологічного і 

соціокультурного характеру, підтримка екологічної стійкості 

середовища;  

– сприяння охороні природи і місцевому соціокультурному 

середовищу;  

– екологічна освіта;  

– участь місцевих жителів і отримання ними доходів від 

туристичної діяльності, що створить для них економічні стимули для 

охорони природи;  

– економічна ефективність і забезпечення соціально-

економічного розвитку території;  

– сприяння стійкому розвитку відвіданих регіонів. 

Варто зазначити, що саме екотуризм став предметом низки 

важливих офіційних міжнародних декларацій: Берлінської декларації 

з біологічного різноманіття і стійкого туризму (1997 р.), Квебекської 

декларації з екотуризму (2002 р.). Зокрема, в Квебекській декларації 

зазначається ряд критеріїв, яким повинен відповідати 

екотуристичний продукт. Це політична і фінансова підтримка 

захисту навколишнього середовища, визнання і повага до прав 

місцевих і корінних громад, а також культурна і природоохоронна 

освіта туристів. Ці документи розкривають екологічну, економічну 

та соціальну складову сталого розвитку туризму. 

Головна проблема сталості, яка полягає у пошуку збалансованої 

форми розвитку, що дає змогу зберігати довкілля і, водночас, 

допускає його експлуатацію для забезпечення економічного 

зростання, є досить актуальною щодо розвитку туризму на 
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природоохоронних територіях. Екологічний туризм, на відміну від 

інших видів туризму, потребує менших витрат на розвиток 

інфраструктури (він не вимагає будівництва нових готелів на 

заповідних територіях – екотуристів розміщують в прилеглих 

населених пунктах). Крім того, ця діяльність потребує забезпечення 

охорони, комплексного використання ресурсів, екологічної безпеки 

та доступності рекреаційних ресурсів, що є особливо актуальним в 

умовах, коли заповідні території розмежовуються приватними 

землевласниками, котеджними забудовами тощо . 

Отже, основним ресурсом екологічного туризму є незмінене 

природне середовище. Його об’єктами є природоохоронні території 

різного ступеня заповідності: біосферні та природні заповідники, 

заказники, природні парки, регіональні ландшафтні парки, штучно 

створені об’єкти – ботанічні сади і зоологічні парки, дендрологічні 

парки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, пам’ятки 

природи (печери, водоспади, мальовничі ландшафти) 

загальнодержавного та місцевого значення, а також території, що 

виконують як природоохоронну так і господарську функції (міські і 

приміські парки, лісові господарства тощо). Сучасна концепція 

екотуризму підкреслює обов’язковість збереження природного і 

культурного спадку, біотичної різноманітності і покращення 

екологічного, соціального і економічного стану регіонів, які 

відвідують екотуристи. 

Вважаємо, що саме екологічний туризм повинен стати взірцем 

для реорганізації та екологізації всієї індустрії туризму. Сталий 

еколого-зрівноважений туризм повинен стати не лише філософією, 

але й провідною управлінською стратегією розвитку туризму 

регіону. 
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ЗЕЛЕНИЙ СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

We investigate green tourism in Ukraine its current state and 

prospects for development. 

 

В світі набуває широкої популярності практика туристичного 

відпочинку в сільській місцевості. Щодо України, то вона завжди 

славилася своїми мальовничими селами з багатою культурно-

історичною спадщиною, природними ландшафтами, самобутним 

побутом, лікувально-рекреаційними ресурсами. Проте, зелений 

сільській туризм в нашій країні перебуває на стадії розвитку. Дещо 

гальмують розвиток цього виду туризму брак досвіду, стереотипні 

аспекти, відсутність фінансування збоку держави та недостатність 

пропаганди. Проблеми функціонування ефективної моделі сільської 

туристичної сфери сьогодні представлені в роботах багатьох вчених 

Заїкіної О., Єфремова М., Долматова Г., Чеботарь Ю. та інших. 

На тероторії України зосереджені великі туристсько-рекреаційні 

можливості, майже 15% території це зони відпочинку, гірські й 

приморські ландшафти, лікувальні ресурси тощо. Значна частина 

цих ресурсів зосереджена саме в сільській місцевості (69,3% від 

території країни) та в межах лісових угідь, площа яких становить 

17,2%. Велика кількість етносів зумовлюють привабливість регіонів, 

з точки зору фольклорної різноманітності [1]. 

Сприйняття сільського відпочинку пересічним міським 

мешканцем України зараз коливається у неоднозначному діапазоні: 

від цілковитого несприйняття цієї форми відпочинку до величезного 

захоплення його екологічністю та економністю. Це свідчить про 

необізнаність загалу українців із такою формою відпочинку. Певний 

скептицизм до сільського відпочинку з боку городян зумовлений 

тим, що вони ще тісно пов'язані із сільською місцевістю – часті 

поїздки у село для відвідин родичів, догляду за житлом батьків, 

участь у сільськогосподарських роботах і т.д. Проте потрібно 

розрізняти сільський туризм та агротуризм. Серед різновидів 
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сільського зеленого туризму виділяють кінний туризм, сплав по 

річках, рибальство, мисливство. При сільському туризмі 

відбувається діяльність в межах відповідно облаштованої 

інфраструктури із нетривалим відпочинком. Зважаючи на це, в 

українських містах є категорії людей, які активно сприйняли ідеї 

народження/відродження сільського відпочинку. 

Зелений туризм включає й пізнавальний елемент. Туристи 

знайомляться з сільськими традиціями та культурою, народними 

промислами та ремеслами. Це не тільки споглядання, але й активна 

участь у житті села. Вони живуть в затишних садибах, збирають 

гриби та ягоди, ходять на полювання та риболовлю, допомагають по 

господарству, при бажанні можуть навчитися їздити верхи, 

виготовляти горщики з глини, плести вироби з лози та навіть доїти 

корову. Також туристи із цікавістю та задоволенням беруть участь у 

народних обрядах та гуляннях. Все це відбувається у так званих 

«зелених садибах». З кожним роком кількість подібних закладів 

збільшується. 

На загальнодержавному рівні розроблена та діє добровільна 

програма категоризації «Українська гостинна садиба». 

Агротуристичні господарства, за умов відповідності вимогам, 

можуть підлягати добровільній оцінці й отримують одну із 

категорій. До найважливіших груп критеріїв, які покладено в основу 

системи категоризації сільської бази розміщення у країнах з 

розвинутою ринковою економікою, належать: розміщення об'єкта й 

умови оточення (наявність краєвидів, тиха околиця, можливість 

користування городом тощо); безпека у будинку й присадибній 

ділянці (відсутність джерел небезпеки, освітлення подвір'я, наявність 

справних засобів протипожежної безпеки, аптечки тощо); 

підтримання порядку й чистоти у будинку та господарстві; якість 

житлової площі, а особливо планування кімнат, їх освітлення, стан 

стін, підлоги, санітарного вузла, опалення; підготовка всієї сім'ї до 

приймання гостей (знання околиці, її історико-культурної спадщини, 

можливість спілкування іноземними мовами). Ця програма 

позитивно впливає на якість надання послуг в сільському туризмі, 

сприяє появі конкуренції. 

Проаналізувавши стан сільського зеленого туризму в Україні 

можна зробити висновок, якщо буде належним чином задіяне 

багатство природи, матеріальної та духовної культури України, то 

даний вид відпочинку може і має розвиватися. Вважаємо, що 

сільській зелений туризм може стати своєрідною туристичною 

«фішкою» для більшості регіонів. Це стосується, насамперед, таких 
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привабливих туристсько-рекреаційних зон, як Волинська, 

Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, 

Житомирська, Херсонська області. 

Отже, для сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні корисним є досвід провідних європейських країн щодо 

підготовки кваліфікованих у даній сфері спеціалістів, залучення 

інвестицій та введення активної пропаганди зеленого туризму серед 

населення. В свою чергу, для держави розвиток сільського туризму 

може стати засобом покращення фінансового становища і 

можливістю підняти престиж на міжнародній арені. Вважаємо, що 

Україна має суттєві передумови, щоб увійти до складу 

найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. 
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БЕЗПЕКА ЯК КЛЮЧОВА УМОВА РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

The question of security in international tourism. The basic hazards 

that affect the safety of tourists. Safety is the main condition for tourist 

travel. 

 

Із зростанням туристського потоку у світі, вдосконаленням 

транспортних перевезень, розширенням географії турпоїздок постає 

питання особистої безпеки туристів. Туристи очікують від 

керівництва країн, які зацікавлені в прийомі іноземних гостей, 

здійснення відповідних заходів для гарантування безпеки їх життя та 

здоров'я в місцях відпочинку, засобах розміщення та під час 
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транспортних перевезень. Практично завжди туристична подорож 

має елементи нового і суттєво відрізняється від звичного середовища 

проживання, в тому числі і те, що може представляти певну 

небезпеку для подорожуючої особи. 

Практика міжнародного туризму показує, що із збільшенням 

туристичного потоку і розширенням географії поїздок зростає 

необхідність більш повного урахування специфіки подорожей і 

дотримання заходів безпеки. Ще й обумовлює актуальність обраної 

теми. 

Питанням безпеки в контексті розвитку міжнародного туризму 

було приділено чимало уваги науковцями Марининим М.М., 

Кифяком В.Ф., Козинець В.М., Биржаковим М.Б., Казаковим Н.П., 

Любіцевою О.О., Мальською М.П. та іншими. Були досліджені 

питання організації туристичної діяльності міжнародного туризму 

тощо. 

Безпека міжнародного туризму – це гарантія не лише особистої 

безпеки, а й збереженості майна туристів, поваги до їх прав і 

свободи, надійності туристичних об’єктів і сприятливого 

навколишнього середовища, особливо в районах визначних 

туристичних пам’яток. 

До основних проблем безпеки туризму можна віднести – 

військові ускладнення і перевороти, тероризм, природні катастрофи, 

криміногенні ситуації і злочинність, вандалізм та інші форми 

насильства, травмонебезпека, епідемії, розповсюдження наркотиків, 

проституція. Перебуваючи в незнайомому середовищі, яке 

відрізняється від місця постійного проживання, активно 

відпочиваючи, турист постійно знаходиться під впливом ризикових 

обставин. Він не знає досконало звичаїв, мови, традицій, побуту, не 

має імунітету від хвороб, поширених у даній місцевості, не 

пристосований до проживання та інтенсивних навантажень у 

гірських районах, в пустелі або на воді [1], [2].  

У XXI ст. міжнародний туризм розвивається під впливом 

факторів, властивих саме індустрії гостинності та туризму, а також 

таких факторів зовнішнього середовища, як політика і право, 

економіка і фінанси, культура, соціодемографічні зміни, розвиток 

торгівлі, транспорту, інфраструктури та науково-технічного 

прогресу [3]. Для продуктивного функціонування та динамічного 

розвитку туристичної сфери необхідна досконала система безпеки. 

Досить актуальним питання безпеки стає в умовах глобалізації, яка 

всебічно впливає на міжнародну та національну безпеку.  
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Туризм, як жодна інша галузь, підвладна впливу неринкових 

факторів – війн, природних небезпек, епідемій тощо. Питання 

безпеки стали настільки важливими, що в 1994 році, що міжнародна 

організація UNWTO створила Комітет з якості туристського 

обслуговування, який відповідає за питання безпеки міжнародних 

подорожей. Відповідно до рекомендацій UNWTO, багато країн 

створили національні програми гарантування безпеки і захисту 

туристів. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні 

інформувати суб’єктів туристичної діяльності про небезпеку 

туристів у країні тимчасового перебування, про виконання 

загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних 

заходів (медичних щеплень тощо); створювати безпечні умови в 

місцях надання туристичних послуг, забезпечувати належне 

облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо; виконувати 

спеціальні вимоги з безпеки під час надання туристичних послуг з 

підвищеним ризиком тощо.  

Особи, які організовують експлуатацію туристичних ресурсів, 

зобов’язані забезпечувати виконання вимог з охорони довкілля та 

культурної спадщини, а також вживати заходів з мінімізації або 

припинення шкідливого впливу на довкілля і соціально-культурне 

середовище та компенсувати завдані при цьому збитки.  

Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних 

туристів відповідно до законодавства та міжнародних договорів 

України й гарантує захист законних прав та інтересів громадян 

України, які подорожують за кордон. 

Підсумовуючи все зазначене, варто відмітити, що саме фактор 

безпеки є ключовим для розвитку міжнародного туризму. Кожна 

країна намагається створити безпечні умови для перебування 

туристів. Безпечне надання послуг є важливою складовою розвитку 

туризму в цілому та має значення для розвитку інфраструктури 

країни приймаючої туристів. Безпека туризму повинна бути 

заснована на ретельно продуманій, цілеспрямованій та комплексної 

системи заходів з метою створення таких умов, при яких будь-яка 

подія з туристом свідомо не могла б статися. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

The paper assesses the changing trends of dental tourism. People 

travel to different destinations for dental services combined with a 

holiday. Price is a major factor in the growth of dental tourism. Malaysia, 

Hungary, Costa Rica, Mexico and Thailand are leaders for affordable 

and superior quality dentistry abroad. To keep competitive advantages 

dental clinics have to work strategically and differentiate themselves 

through services offered, professional, innovation. 

 

Стоматологічний туризм передбачає подорожі з метою 

отримання стоматологічних послуг не екстреного характеру, під час 

яких планове лікування поєднується з наданням послуг, 

спрямованих на задоволення туристичних потреб клієнта. Феномен 

стоматологічного туризму полягає у тому, що він зберігає позитивні 

тенденції розвитку навіть у кризу. Адже потреба піклуватися про 

здоров’я актуальна завжди. Виявлення та врахування трендів 

стоматологічного туризму є актуальним для України, оскільки, 

маючи відповідний потенціал і ефективно його використовуючи, 

цілком реально зробити стоматологічний туризм одним із драйверів 

українського туризму.  

Розрізняють два види стоматологічного туризму: внутрішній та 

міжнародний, який пов'язаний із отриманням стоматологічних 

послуг в іншій країні, де ці послуги дешевші чи більш якісні [1]. 

Значну територіальну мобільність пацієнтів на міжнародному рівні 

Лейт Тернер [4, с. 553] пояснює такими факторами: високою 

вартістю стоматологічної допомоги у деяких країнах; відсутністю 

можливості отримати швидкий доступ до стоматологічних послуг у 

межах своєї громади; усвідомленням пацієнтами того, що низькі 

ціни у інших країнах не є ознакою низької якості послуг; зниженням 
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вартості авіаперельотів, що є дешевшими порівняно з вартістю 

деяких стоматологічних послуг в країні походження пацієнтів; 

стрімким розвитком комунікацій, які дозволяють клінікам та 

пацієнтам легко контактувати за допомогою Інтернет. 

Та все ж головною причиною розвитку стоматологічного 

туризму є суттєва різниця у вартості послуг. Для прикладу, 

імплантат коштує близько $ 4000 в США, $ 3500 в Великобританії та 

від $ 1500 в Таїланді, $ 1000 в Туреччині і $ 750 в Аргентині та Індії. 

Відбілювання зубів в США обійдеться в $ 2300, але $ 450 в 

Туреччині, $ 350 в Мексиці, $ 250 в Коста-Ріці і $ 100 в Індії [2]. 

Споживачі таким чином можуть заощадити 50-70% витрат на 

лікування. 

Відмінності у ціні пояснюються різною величиною витрат на 

створення інфраструктури та на матеріали. Проте найсуттєвіша 

складова витрат – вартість праці, яка становить 50-70% собівартості. 

Для порівняння, у Великобританії робота стоматолога коштує € 

2,88/хв., а в Угорщині – близько € 0,09/хв [3]. 

Найбільш популярними напрямами для стоматологічного 

туризму в світі зараз є Малайзія, Угорщини, Коста-Ріка, Мексика і 

Таїланд. Крім вигідних цін на стоматологічні послуги, ці країни 

мають ще низку конкурентних переваг. Зокрема, Мексика завдячує 

насамперед вигідному географічному положенню, яке забезпечує 

зручний доступ американцям штатів Техасу, Аризони і Каліфорнії до 

мексиканських клінік, де часто працюють спеціалісти, які пройшли 

медичну підготовку в США.  

Запозичення досвіду з надання послуг стоматологічного туризму 

в країнах, де він динамічно розвивається і забезпечує позитивні 

економічні результати, може бути корисним для України. Проте при 

розробці стратегії розвитку стоматологічного туризму на 

національному рівні слід урахувати сучасні тренди (табл. 1). 

Насамперед це необхідно з метою забезпечення 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі та, водночас, 

уникнення ризиків для вітчизняної системи охорони здоров’я.  

Таблиця 1. 

Основні характеристики стоматологічного туризму і пов’язані з 

ними тренди* 
Характеристика Тренд 

Мульти-візити 

Спостерігатимуться повторні візити з метою 

чергового консультування, подальшої перевірки, 

завершення довготривалих процедур. 

Регіональний 

характер потоків 

Оскільки відстань є суттєвим фактором, який впливає 

на витрати, то туристи подорожуватимуть переважно 
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стоматологічних 

туристів 

за вже знайомими для них напрямами: з країн 

Північної Америки – у Латинську Америку, із Західної 

Європи – до Східної Європи, із Австралії – в 

Південно-Східну Азію. 

Зростання 

конкуренції у галузі 

стоматологічної 

допомоги 

Конкуренція за іноземних пацієнтів особливо гостро 

проявлятиметься між клініками із обмеженим 

потенціалом та багатофункціональними медичними 

центрами. Конкурентна боротьба призводить до ще 

більшої цінової диференціації на ринку 

стоматологічних послуг.  

Схильність 

подорожувати лише 

при умові значної 

економії коштів 

З метою зниження можливих фінансових ризиків 

споживачі надаватимуть перевагу стоматологічним 

турам із найбільш привабливою загальною вартістю, 

оцінюючи її не лише за витратами на лікування, але 

враховуючи  витрати на проїзд, проживання, дозвілля 

та інші. 

Прозорість послуг 

Розвиток інформаційних комунікацій дозволяє 

споживачам краще порівняти обіцяну (рекламовану) 

якість стоматологічних послуг із реальною 

пропозицією і зробити більш обґрунтований вибір.   

Специфічність 

туристичного 

продукту 

Стоматологічний туризм розвивається на базі такого 

виду діяльності, у якому процедури, матеріали, методи 

і навички практично не відрізняються від країни до 

країни. Водночас такі фактори як вартість і якість 

суттєво різняться серед великої кількості 

постачальників стоматологічних послуг. 

Конкурентні 

переваги 

Запорукою конкурентоспроможності стоматологічної 

клініки на ринку стоматологічного туризму стає 

стратегічний підхід та диференціація на засадах 

інновацій, професіоналізму персоналу та якості й 

асортименту пропонованих послуг.  

*складено за [2] 
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