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УРБОЕКОНОМІКА. ПРОБЛЕМИ СИНЕРГІЗМА І
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР ЖКГ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ФАКТОРИ УСПІХУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ:
СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИГОДИ
Кошелевич К.В.
Науковий керівник – Юр’єва С.Ю., канд. екон. наук, доцент
IDT ISO 9001:2015 – входить в сімейство стандартів ISO 9000, що
були розроблені, щоб допомогти будь-якій організації в усіх секторах,
незалежно від розміру, типу і здійснюваної діяльності [1]. Сертифікація, заснована на міжнародних стандартах дає впевненість і полегшує
доступ до світових ринків. Для підвищення конкурентоспроможності
по всьому світу, ISO 9001 був широко прийнятий в якості системи
управління. Незважаючи на чисельні переваги, були виділені і наступні недоліки: сертифікація не є безризиковим заходом; не гарантує підвищену продуктивність за рахунок високих прямих і непрямих витрат,
пов'язаних з його реалізацією; займає дуже багато часу; дуже формалізоване і безособове. Огляд літератури з цього питання вказує на те, що
в організаціях часто відсутня гнучкість в розробці та впровадженні
систем якості менеджменту, а рівень використання навичок і знань
працівників є дуже низьким.
Основною метою тез є представити критичні фактори успіху ISO
9001 та переваги сертифікації, які допоможуть планувати і успішно
впроваджувати системи управління якістю у вітчизняному бізнесі.
Менеджери в організаціях повинні чітко розуміти, що ISO 9001
здатний генерувати конкурентні переваги тільки тоді, коли вище керівництво повністю віддане реалізації програми зі стратегічної точки
зору. У 2015 році органом по сертифікації в ОАЕ було проаналізовано
залежність між організаційними структурами, орієнтацією управління,
орієнтацією знань і значень стандарту ISO 9001. Таким чином, концептуально було виявлено, що стандарт буде працювати найкраще в більш
механістичному та рутинному середовищі, заснованому на явних
знаннях. Стратегії, орієнтовані на творчість і засновані на неявних
знаннях будуть знаходити стандарт досить дисфункціональним. При
розробці стратегії сертифікації стандарту ISO 9001, реалізація стратегії
повинна бути якнайкраще узгоджена з навколишнім середовищем організації, з тим, щоб досягти конкурентних переваг та оптимальної
продуктивності.
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Дослідження, проведені у фінансовій сфері і зроблені висновки,
до сих пір носять суперечливий характер. З одного боку, деякі автори
приходять до висновку, що існує позитивний зв'язок між сертифікацією ISO 9001 і фінансовими показниками компаній. З іншого боку, різні
дослідження підтверджують, що впровадження ISO 9001 не в якому
чині не є окупним. Дуже важливим моментом є те, що для отримання
фінансових вигод від ISO 9001 в першу чергу повинна бути добре розроблена стратегія впровадження. Адже стратегічна орієнтація є модераторним фактором між проведенням сертифікації та покращеннями
фінансових показників бізнесу. У період після сертифікації дуже важливим є безперервний фактор поліпшення. Ці чинники мають важливе
значення, якщо організація хоче безперервно поліпшувати і пожинати
довгострокові вигоди від наявності системи менеджменту якості на
місцях. Безперервне вдосконалення процесів, людей та системи, система винагороди, робота в команді, вимір продуктивності і комунікації – все це критичні фактори успіху для стійкого управління системою
якості і для успішних результатів від сертифікації ISO 9001. Проведення аудиту допоможе поліпшити систему управління якістю і підвищити мотивацію для якісної роботи. Сертифіковані організації хочуть аби аудитори не тільки видавали сертифікати, а й поділилися своїм власним досвідом і надали пропозиції щодо поліпшення. Успішний
аудит може не тільки надавати дані для використання їх в сертифікаті,
для поліпшення документації або для забезпечення дотримання відповідності, але і для прийняття управлінських рішення, пов'язаних з розвитком персоналу, технології, зростання, продуктів і процесів, так як
ці рішення засновані на поточних показниках. Є цілий ряд підходів,
який як правило використовується при проведенні внутрішнього і зовнішнього аудиту системи контролю якості, і не всі з них успішні. Аудитор прагне встановити результати організації, які вона бажає досягти, визначає, чи досягнено результатів, враховуючи потреби клієнтів і
зацікавлених сторін, а потім розглядає у який спосіб вдалося досягти
цих результатів і як можна поліпшити продуктивність.
Таким чином, можна зробити висновок, що сертифікація ISO 9001
може сприяти розвитку бізнесу і отриманню фінансових вигод, але
власникам і керівникам вітчизняного бізнесу слід ретельно розробити
стратегію впровадження ISO 9001. Для розробки зрілої системи управління якістю, критичні фактори успіху сертифікації ISO 9001 повинні
розглядатися на ранніх етапах планування і проектування бізнес процесів.
1. Тимошенко В.М. Економіка якості: конспект лекцій / В.М. Тимошенко. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 90 с.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Трощинський І.І.
Науковий керівник – Бурак О.М., канд. екон. наук, доцент
Сьогодні ефективне управління персоналом стає однією з ключових умов успішної економічної політики. Ще зовсім недавно конкурентна боротьба була зосереджена в галузі розвитку технологій, технічних інновацій, вдосконалення організаційних структур, маркетингу, а
тепер орієнтована на якісний персонал. Основним аспектом успішної
діяльності будь-якого підприємства є якісне управління кадрами.
Проблеми управління персоналом підприємства та його практичного здійснення всебічно розглянули такі вчені та практики як:
І.В. Філіпішин, Н.В. Бондаренко, А.О. Козинець, Є.В. Крикавський,
С.В. Леонова, Н.І. Барановська, Р.Є. Булат, І.Ш. Карібова, М.В. Симонова, Ю.В. Морозюк, В.С. Половинко, П.І. Разіньков, Н.А. Савельєва,
Д.П. Соловйов, А.І. Турчинов, Ю.К. Чернова та ін.
Метою доповіді є виявлення актуальних принципів управління
персоналом на підприємствах та визначення існуючих проблем.
Управління персоналом  це розробка та реалізація кадрової політики, що включає: планування, наймання і розміщення робочої сили;
навчання, підготовку та перепідготовку працівників; просування службовими щаблями й організацію кар'єри; умови найму, праці та його
оплату; забезпечення формальних і неформальних зв'язків, створення
комфортного психологічного клімату у колективі [1].
До основних концепцій управління персоналом підприємства
відносять методи та напрямки управління, розробку принципів, урахування роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного управління
підприємства, застосування нових методів i систем навчання та підвищення кваліфікації працівника. Така кадрова політика підприємства
повинна забезпечувати розробку стратегії управління персоналом, наймання та раціональний підбір персоналу, аналіз, прогнозування, планування кадрового потенціалу та ринку праці [2].
Що стосується основних проблем, з якими стикаються при
управлінні та організації персоналу – це підбір кадрів з сучасним економічним мисленням, формування та забезпечення ефективності праці
працівників, збереження сприятливого клімату у колективі.
Однією з причин нехтування розвитком персоналу є те, що підготовка кадрів у межах підприємства потребує власних засобів, яких не
вистачає у підприємства. По-друге, небажання управлінців витрачати
кошти на навчання персоналу, через можливу зміну роботи, власне
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побоювання втратити витрачені кошти. Також залишаються недостатньо розробленими питання щодо оптимізації витрат в управлінні розвитком персоналом у контексті дослідження механізму обґрунтування
та структури витрат на інноваційну діяльність підприємств [3].
Ефективність управління персоналом визначається ступенем реалізації спільної мети та завдань підприємства. Адже, управління персоналом має стати організаційною стратегією, а саме визначення перспективних цілей розвитку підприємства, методів, часу їх досягнення, a
також систему ступеня оцінки реалізації цих цілей.
Отже, підводячи підсумки, можна говорити, що найважливішим у
сфері організаційної діяльності підприємства є управління персоналом,
це може збільшити ефективність та прибутковість будь-якого підприємства. Для того щоб не виникало основних проблем при організації
управлінні персоналом, мають бути не тільки створені умови для реалізації кожним працівником своїх потенційних можливостей, а також
необхідно знайти до кожного конкретний підхід та необхідний інструмент впливу на нього з метою вирішення поставлених завдань для
ефективної організації на підприємстві.
1. Барановська Н.І. Підвищення конкурентоспроможності будівельної організації
на основі розвитку її кадрового потенціалу: поняття конкуренції та конкурентоспроможності будівельної організації, кадровий потенціал: поняття, показники оцінки, напрямки
розвитку, методика планування / Н.І. Барановська. – Кизил: ТувГУ, 2011. – 127 с.
2. Булат Р.Є. Правові норми та психологічний супровід управління персоналом в
будівництві / Р.Є. Булат. – СПб: Бізнес-преса, 2010. – 197 с.
3. Карібова І.Ш. Підвищення кваліфікації будівельників як один з головних важелів зростання продуктивності праці і якості будівельної перетворення економіки /
І.Ш. Карібова // Регіональні проблеми перетворення економіки: Вісник Чернігівського
державного технологічного університету. – Чернігів, 2011. – № 2. – С. 293-299. – Серія:
Економічна науки.

КОНЦЕПЦІЯ СМАРТ-МІСТ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Гребенець К.М.
Науковий керівник – Бібік Н.В., канд. екон. наук, доцент
Здоров'я і добробут населення міст викликають особливу стурбованість з точки зору екологічної стійкості міських районів і підтримують їх екосистем. Смарт-міста відкривають можливості для розвитку
потенціалу в сфері застосування технологій, таких як великі масиви
даних, з метою складання прогнозів або виявлення серйозних проблем,
що загрожують здоров'ю населення (таких, як епідемії або фактори
впливу на здоров'я при екстремальних погодних явищах).
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Стале смарт-місто – це інноваційне місто, яке використовує інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та інші засоби для підвищення якості життя, ефективності діяльності і послуг в містах, а також
конкурентоспроможності при забезпеченні задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь в економічних, соціальних і природоохоронних аспектах [1].
Раціональна цифрова інфраструктура сприяє підвищенню рівня
взаєморозуміння і контролю над операціями і оптимізації використання обмежених ресурсів в тому чи іншому місті. Однією з найбільш
цінних можливостей застосування ІКТ в смарт-місті є здатність своєчасно проводити прийом інформації та обмін нею. Якщо ця інформація
надходить в реальному часі і є точною, у міст в принципі є можливість
вжити заходів до початку загострення будь-якої проблеми [2].
Смарт-міста генерують дані та інформацію, які групуються по
комунальним та інфраструктурним компонентів і часто контролюються різними управлінськими структурами [3].
Якщо розглядати ситуацію на Україні, то найбільшу увагу в активній розробці проектів для становлення старт-містом приділяють в
Вінниці, Львові, Дніпрі, Києві, Харкові, Чернівцях.
Було започатковано проекти, які стосуються більшості сфер життя у великому місті:
- місцевої влади (звернення до мерії, звітність, представлення адміністративних послуг в електронному вигляді і т.д.);
- ЖКГ (колл-центр, карта стану доріг, карта звернень по ЖКГ і
т.д.);
- транспорту (моніторинг суспільного та комунального транспорту, електронні білети, табло руху транспорту на зупинках, онлайнсплата паркування, оплата проїзду у міському транспорті банківськими картками);
- безпеки та комфортного життя (велодоріжки, відеоспостереження на вулицях міст з розпізнаванням облич, і т.д.);
- охорони здоров’я та освіти (електронна реєстратура, електронна
картка пацієнта, електронний запис у дитячий садок, інновації в освіті);
- енергоефективності (автоматичне регулювання теплоносіїв,
енергетичний моніторинг);
- туризму (електронні гіди для туристів, QR-коди для туристів).
Наприклад, у місті Харкові функціонує наймасштабніша геоінформаційна система управління міським господарством. На інтерактивних картах можна знайти всі дані про комунальне майно, генплан,
правила забудови, правила розвитку територій, інформацію про земле8

відведення, планах комунікацій, вартості земельних ділянок. На єдиній
мапі звернень громадян онлайн доступні дані про звернення громадян,
розриті, ремонтах, аваріях. Є карта рекламних конструкцій з можливістю замовити оренду онлайн.
Через мобільний додаток «Активний харків'янин» відбуваються
онлайн-голосування з різних питань життя міста: розвитку інфраструктури, озеленення, парковок і т.д.
Таким чином, для успішного перетворення звичайного міста у
смарт-місто потрібно втілити безліч перетворень та охопити усі прошарки населення. І для цього перш за все повинен бути розроблений
чіткий план дій, який матиме комплексний характер та часові рамки.
1. International Telecommunication Union, 2014, Smart sustainable cities: An analysis
of definitions, Focus Group Technical Report: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.itu.int/en/ITU- T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx.
2. International Business Machines, 2015, Traffic management for a smarter planet:
[Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.ibm.com/smarterplanet/
us/en/traffic_congestion/article/ traffic-management-and-prediction.html.
3. Bibik N. Applying City Marketing as a Tool to Support Sustainable Development in
Small Cities: Case Study in Ukraine / N. Dril, A. Galkin, N. Bibik // Transportation Research
Procedia: journal. – 2016. – Volume 16. – Pp. 46-53.

КОУЧИНГ КЕРІВНИКІВ В УПРАВЛІНСЬКОМУ
КОНСУЛЬТУВАННІ
Фролова Д.В.
Науковий керівник – Владимирова М.С., канд. екон. наук, доцент
21 століття багато чим відрізняється від попереднього часу. Досягли неймовірного розвитку як технології, так і відносини у суспільстві
в цілому. На даний час стала модною тенденція покращувати себе, свої
відносини, бізнес. Підприємці та новенькі в цій справі натовпами відвідують модні бізнес-тренінги та лекції, присвячені різним областям
покращення їх бізнесу або саморозвитку.
Так само, потрібно згадати і про те, що такі лекції і тренінги аж
ніяк не безкоштовні. І далеко не всі приносять реальну допомогу. Спікери, які виступають на подібних заходах, часто це роблять тільки заради грошей, з метою вигоди. Але за фактом, реальних знань слухачам
не надають. Так що всім, хто хоче поглибити свої знання у будь-якій
сфері, слід бути уважними у своєму виборі.
Загалом, цим всім займається управлінський консалтинг. Це сфера діяльності, в якій надається висококваліфікована допомога керівничому складу компаній. Допомога спрямована в цілому на підвищення
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роботи організаційної структури підприємства та надається вона незалежними фахівцями у тій чи інший області.
Із сфери управлінського консалтингу також популярні коучинги
керівників. Це не громадські заходи, на які запрошуються багато людей. Подібні коучинги проводяться один-на-один з професіоналом.
Багато топ-менеджерів вважають, що відвідування будь-яких тренінгів
з іншими людьми, з якими також доведеться взаємодіяти протягом
заняття, може підірвати або бути загрозою іміджу компанії. Саме тому
топ-менеджери часто обирають конфіденційні зустрічі.
В цілому, коучинг – це процес, який дозволяє керівнику підняти
на новий рівень свої управлінські та лідерські навички, так само дає
можливість зайнятися вирішенням як особистих, так і професійних
завдань.
Тренер або ж «коуч» – це людина, яка є професіоналом і задає ті
питання, які потрібно. Самі вони, питання, в свою чергу, допомагають
менеджерам усвідомити проблему і розкрити її суть. Внаслідок чого і
спонукають менеджерів цілеспрямовано діяти для вирішення проблеми.
Основними перевагами застосування коучингу в напрямі професійного розвитку користувача коучингу в організаціях є [1, 2, 3]:
- формування ефективних робочих команд;
- раціональне управління часом;
- відпрацьованість швидкої реакції на критичну ситуацію в організації;
- сприяння самостійності персоналу в пошуку власних рішень та
баченні ситуації;
- покращення результативності працівників та розуміння працівником основних завдань, поставлених перед ним керівництвом організації;
- професійне зростання працівника;
- формування відчуття турботи у працівника зі сторони організації та причетності до справ організації тощо.
Зараз на ринку пропонуються такі види коучів для керівників:
коучинг для підвищення ефективності; управління персоналом; зростання особистої ефективності; робота в форс-мажорних і жорстких
бізнес-умовах; розвиток комунікаційних навичок підприємців; усвідомлення і зміна застарілих і малоефективних стратегій; внутрішня мотивація, знаходження нових рішень ситуації і т.д.
Загалом, протягом коуч-сесії, яку для себе визначає керівник,
завжди проходить етап усвідомлення мало- або неефективних старих
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програм до побудови нових і конструктивних, що поступово і втілює в
життя на своєму підприємстві і в собі.
Таким чином, коучинг є одним із найефективніших інструментів
роботи підприємства, що забезпечує його розвиток, мобілізацію внутрішніх можливостей і потенціалу, формування креативного мислення,
активізування його діяльності, збільшення кількості прийнятих раціональних управлінських рішень та вирішення виробничих проблем тощо. Тобто, коучинг не тільки допомагає менеджерам та іншому керівництву вивести підприємство з застою – забезпечує розвиток, але є
саме причиною його спонукання або сильною мотивацією. Внаслідок
чого підприємствами досягаються поставлені конкретні цілі.
1. Коучинг – інструмент особистого і професійного розвитку: [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу: http://www.lifecoach.com.ua
2. Кравчук В. Коучинг – ділове репетиторство / В. Кравчук // Контакти: Український діловий тижневик: [Електрон. ресурс]. – 2003. – № 30. – Режим доступу: http://www.
kontrakty.com.ua/show/ukr/article/10/302003367.html
3. Малічевський В. Я критикую коучінг, тому що хочу його впроваджувати /
В. Малічевський: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:http://www.trn.work.ua/articles/181

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Петручек Л.Ю.
Науковий керівник – Рудаченко О.О., канд. екон. наук, асистент
На сьогоднішній день підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємств є особливо актуальним питанням. Економіка України постійно розвивається випереджуючими темпами, що є головним для
розвитку та подальшого функціонування підприємств. Важливим є
діяльність підприємств комунального господарства, основна функція
яких – задоволення першочергових потреб різних категорій споживачів.
У зв’язку з цим, виникає необхідність у вдосконаленні системи
управління конкурентоспроможності підприємств міського господарства шляхом використання сучасних методів та принципів менеджменту, маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до їхньої діяльності. Таким чином, проблема підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємств потребує негайних управлінських дій від керівництва як
на макрорівні – на рівні підприємств, так і на макрорівні – на рівні
держави.
Особливої уваги, в умовах сучасної турбулентної економіки, набуває підвищення конкурентоспроможності житлово-комунального
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господарства (ЖКГ), яке забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами та суттєво
впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі.
Варто зазначити, що ЖКГ є комплексом підгалузей, покликаних
забезпечувати умови нормальної життєдіяльності населення і функціонування міських структур [1]. Воно значною мірою формує середу
життєдіяльності людини, забезпечуючи комфортність міста, району,
мікрорайону, житла. Ця галузь, з одного боку, відчуває вплив та розвиток ринкових відносин, з другого є важливою ланкою системи соціального захисту населення [2, 4].
На сучасному етапі важко уявити життєдіяльність суспільства без
житлово-комунальних послуг, які надаються як за місцем проживання,
так і за місцем роботи чи відпочинку. Від рівня цих послуг, стану житлових будинків, водо- і газопровідних, каналізаційних та інших мереж
залежить зручність проживання населення.
Ступінь розвитку та масштаби діяльності комунального господарства безпосередньо впливають на рівень добробуту населення, побутові й санітарно-гігієнічні умови життя. Особливе значення в ЖКГ
займають підприємства зеленого господарство, прикладом цього є
спеціалізоване комунальне підприємство (СКП) «Харківзеленбуд».
Основне завдання якого – догляд і збереження у належному санітарному та естетичному стані зелених насаджень міста, в тому числі
об’єкти міського благоустрою, загальні об’єкти, прибережні смуги,
пам’ятки природно – заповідного фонду, парки, сквери та зелені насадження вздовж вулиць міста. Як частина міського господарства, зелене
господарство покликане обслуговувати населення, задовольняти культурно-побутові потреби всього суспільства.
При догляді за зеленими насадженнями особлива увага приділяється центральним вулицям, паркам та скверам, де найбільше перебувають відпочиваючі та гості міста. Зелені насадження виконують декоративні функції у створенні зовнішнього вигляду міста й окремих районів, з їх допомогою ведеться боротьба з ярами, зсувами, селевими
потоками, зміцнюються береги рік, осушується територія [3]. Вони
включаються до складу зовнішнього благоустрою міста.
Ще одним із не менш важних завдань СКП «Харківзеленбуд» є
поточний ремонт і технічне обслуговування фонтанів. Таким чином,
підвищення конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, в
порівнянні з іншими підприємствами цієї ж підгалузі, пропонується
шляхом впровадження енергозберігаючого фонтану, який працюватиме від сонячних батарей, наглядно прикрашатиме місто та, при надмі-
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рності сонячної енергії, виконуватиме функцію зовнішнього освітлення.
1. Рудаченко О.О. Визначення кризового фінансового стану підприємств житловокомунального господарства / О.О. Рудаченко // Економічний потенціал країни: наукові
підходи та практика реалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
Одеса, 26-27 лютого 2016 р. / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. – Одеса:
ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 122-124.
2. Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі:
аналіз, проектування, управління: монографія / О.В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 365 с.
3. Зелене господарство населених пунктів: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http: http://studopedia.su/16_158954_zelene-gospodarstvo-naselenih-punktiv.html.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Лаптєв В.М.
Науковий керівник – Кухтін К.В., асистент
Глобальна економічна криза привела до того, що на багатьох
будівельних підприємствах виникли проблеми, пов'язані з виробничою
діяльністю, а в деяких випадках стали не конкурентоздатними на
ринку. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки програм
фінансового оздоровлення підприємства, причому найпривабливішими
для інвесторів будуть ті програми, які найбільшою мірою позитивно
вплинуть на фінансовий стан підприємства. Діагностику фінансових
проблем підприємства будівельної галузі доцільно проводити на
основі аналізу його інвестиційної привабливості [1].
Зазначимо, що формування і реалізація інвестиційної політики у
будівельному секторі економіки орієнтована на зміцнення
конкурентоспроможності будівельної продукції на внутрішньому і
світовому ринках, що вимагає, в першу чергу, проведення
інституціональних перетворень, головними напрямами яких є
реформування підприємств, підтримка малого підприємництва,
розвиток інтегрованих структур. Основним механізмом забезпечення
стійкого розвитку підприємств будівельної галузі є комплекс заходів
щодо активізації інвестиційної діяльності у будівництві, що включає:
1. підвищення рівня координації і якості управління інвестиціями, що реалізуються у рамках адресної інвестиційної програми і
цільових програм, спрямованих на підвищення економічного
добробуту країни, конкурентоспроможності будівельної продукції;
2. активне використання механізмів зниження інвестиційних
ризиків в наукомісткі і високотехнологічні проекти за рахунок
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державної підтримки завершальних стадій досліджень та розробок і
доведення їх результатів до стадії комерційного освоєння;
3. посилення інвестиційної спрямованості в діяльності ринку
цінних паперів в цілях вдосконалення механізму міжгалузевого
переливання капіталу.
Для поступового нарощування інвестиційної активності з переважанням в інвестиціях інноваційної складової потрібне дотримання
певних умов внутрішньо комплексного характеру, до якого відносяться темпи зростання і швидкість оновлення виробничого, науковотехнічного і трудового потенціалу, масштаби виробничого, житлового
та інших видів будівництва і промислових галузей комплексу.
Таким чином, стимулювання інвестицій в основний капітал
повинне здійснюватися за рахунок реалізації наступних заходів:
 розробка
економічного
механізму
залучення
до
господарського обороту об'єктів незавершеного будівництва;
 розробка і впровадження заходів щодо стимулювання
залучення заощаджень населення в інвестиційний процес;
 використання можливості не капіталомісткого зростання за
рахунок завантаження виробничих потужностей, що простоюють;
 зменшення числа посередників між інвесторами, виробниками
і споживачами будівельної продукції;
 посилення
інноваційної
спрямованості
інвестиційної
діяльності;
 вдосконалення управління пакетами акцій акціонерних
товариств;
 державне регулювання амортизаційної політики;
 виведення з господарського обороту невживаних основних
фондів, регулювання застосування прискореної амортизації;
 вдосконалення
механізмів
іпотечного
житлового
кредитування;
 контроль і державне регулювання імпорту технологій, машин і
устаткування при реалізації інвестиційних проектів.
Отже, реалізація перелічених вище заходів дозволить, по-перше,
підвищити інвестиційну привабливість будівельного сектора, що забезпечить бажаний приплив інвестицій, по-друге, оптимізувати структуру державних інвестиційних вкладень, що підвищить ефективність
їх використання, по-третє, забезпечить стійкі позиції вітчизняних
будівельних матеріалів на внутрішньому і зовнішньому ринках.
1. Іванілов О.С. Проблеми підвищення інвестиційної привабливості житлового
будівництва / О.С. Іванілов // Інноваційні моделі розвитку фінансової, економіко-
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виробничої сфер державності: матер. Міжнародної наук.-практ. конференції, зб. наук.
праць, Харків, 2011 р. – Харків: ХІБМ, 2011. – С. 20-25.

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Кльоц Т.В.
Науковий керівник – Кухтін К.В., асистент
Ефективність системи – ця властивість системи виконувати
поставлену мету в заданих умовах використання та з певною якістю.
Для системи теплозабезпечення головною метою функціонування є
гарантована підтримка заданих теплових умов в обслуговуваних
будівлях. Виконання даної вимоги є узагальненим критерієм оцінки
ефективності системи. Як економічна категорія «ефективність» в
різних типах економічних систем виражає високу міру розвитку
господарювання з мінімальними витратами і максимальною віддачею.
Тому основною метою управління теплопостачанням є ефективне
функціонування галузі, що виражається в якісному і стабільному
наданні відповідних послуг по доступних для споживачів цінах. Таким
чином, стосовно теплопостачання, ефективність виражається через
якість послуг, що надаються, і цінову доступність.
В цілому, зазначимо, що розвиток конкурентного середовища на
українському ринку теплової енергії гальмують проблеми системного
характеру, які, на наш погляд, можуть бути вирішені тільки в контексті
нової хвилі реформування національного енергетичного сектору:
збереження економічно неефективної монополії в окремих сегментах
теплоенергетичного ринку; масштабна непогашена дебіторськокредиторська заборгованість теплопостачальних підприємств, яка
продовжує акумулюватися; надвисока міра зносу основних фондів
теплоенергетики (потужностей і об'єктів теплоенергетичної
інфраструктури) і відповідна потреба в їх технічній та технологічній
модернізації,
згідно
з
сучасними
критеріями
виробничої
продуктивності, енерговитратності і екологічній безпеці.
Сьогодні для вирішення проблем, що накопичилися в галузі,
потрібний системний підхід, що передбачає реалізацію комплексу
економічних, законодавчих і адміністративних заходів. Особливу
увагу органів влади і підприємств необхідно сфокусувати на створенні
сприятливих умов для залучення в галузь приватного капіталу, пошуку
ефективних механізмів подальшої реструктуризації заборгованості
підприємств. Однією з реальних альтернатив підвищенню рівня
тарифів на теплову енергію є сьогодні збільшення доходів підприємств
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шляхом скорочення втрат. Окрім поліпшення інвестиційного
середовища і сприяння підприємствам комунальної теплоенергетики в
кваліфікованій підготовці інвестиційних пропозицій, важливо
забезпечити підвищення інформованості потенційних інвесторів про
умови ведення бізнесу в Україні і можливостях реалізації
інвестиційних проектів в цій сфері.
Таким чином, пріоритетними напрямами державної і регіональної
політики у сфері послуг теплопостачання в Україні є вдосконалення
нормативно-правового забезпечення процесів регулювання діяльності
учасників теплоенергетичних ринків, стимулювання залучення
інвестицій, впровадження сучасних енерго- і ресурсозберігаючих
технологій, системна і послідовна робота з громадськістю.
Отже, важливою умовою ефективного розвитку комунальної теплоенергетики є формування всеосяжного обліку теплової енергії на
усіх етапах її виробництва і споживання. При цьому така система
функціонує спільно з системою моніторингу ефективності використання природного газу, електроенергії і води на підприємствах комунальної теплоенергетики. Реалізація такого підходу створить сприятливі умови для розробки і реалізації програм підвищення енергоефективності і енергозбереження в теплоенергетиці регіонів. Методологія розробки регіональних програм розвитку комунальної теплоенергетики повинна враховувати в першу чергу організаційно-економічні завдання, які стануть основою для формування інвестиційних
програм із залученням вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Тимошенко Т.В.
Науковий керівник – Жихор О.Б., д-р екон. наук, професор
В сучасних умовах підприємства повинні активно захищати свої
права та інтереси від конкурентів. Питанням фінансової безпеки не
можна нехтувати, бо від цього залежить становище підприємства на
ринку. Актуальність даної теми полягає в тому, що через постійну
конкуренцію, розвиток фінансово-економічної кризи, підвищенню інфляції, появи нових фінансових інструментів підприємства повинні
постійно розвиватися, а разом з цим і вдосконалювати фінансову безпеку.
В інтересах підприємства необхідно підвищувати рівень його
фінансової безпеки, тому що високий рівень свідчить про стабільну та
ефективну фінансово-господарську діяльність, мінімальну наявність
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проблемних місць, що в свою чергу робить підприємство привабливим
для інвесторів і кредиторів [1].
Мета написання тез доповіді полягає у вироблені методичних
рекомендацій, щодо підвищення ефективності фінансової безпеки підприємства.
Було використано такі методи дослідження: логічного узагальнення, фінансового аналізу, методи аналізу та синтезу, метод дедукції,
методи збору та обробки інформації.
За результатами дослідження обґрунтовано, що для вдосконалення фінансової безпеки на підприємстві необхідно дотриматись вимог стратегічного планування, як одного з засобів зменшення загроз
фінансовій безпеці. Також необхідно постійно проводити аналіз фінансового стану підприємства, для того щоб мінімізувати ризики й вчасно
змінити стратегію розвитку; системний аналіз умов зовнішнього середовища, з метою вчасного попередження криз; створити систему внутрішнього нормативного регулювання фінансової безпеки підприємства, яка є формальним набором правил, положень, інструкцій, розпорядчих документів по окремих структурних підрозділах та по підприємству в цілому; підвищити кваліфікації працівників, що працюють у підрозділі фінансово-економічної безпеки для того,щоб вони могли ефективно протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам й створювати
умови для подальшого ефективного існування підприємства.
Основні заходи по оптимізації фінансової безпеки наступні: використання повних виробничих потужностей; збільшення продуктивності праці шляхом мотивації працівників; проведення рекламних акцій для збільшення збуту продукції; мінімізувати неповернення дебіторських заборгованостей; заміна короткострокових та довгострокових
кредитів на самофінансування; контроль безнадійних боргів для утворення необхідного резерву.
Забезпечення фінансової безпеки є одним з основних принципів
нормального функціонування підприємства, реалізація якого передбачає використання комплексного науково-практичного системного підходу. Діяльність щодо забезпечення безпеки на підприємстві спрямована на конкретні об'єкти і провадиться за допомогою особливих засобів і методів відповідно до визначених принципів [2].
Головною метою запропонованих заходів є зменшення загроз
фінансово-економічній безпеці підприємства, що дозволить покращити фінансову стійкість та платоспроможність і загалом підвищити рівень фінансової безпеки підприємства.
1. Жихор О.Б. Фінансова безпека суб'єктів господарювання: підручник / авт. кол.;
за ред. д.е.н., проф. О.Б. Жихор. – Київ: УБС НБУ, 2014. – 605 с.
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2. Карлін М.І. Фінансова система України: навчальний посібник для студ. вузів /
М.І. Карлін. – Київ: Знання, 2007. – 324 с.

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САНІТАРНОГО
ОЧИЩЕННЯ МІСТ
Турчина К.В.
Науковий керівник – Бурак О.М., канд. екон. наук, доцент
Актуальність проблеми полягає у ефективній очистці міст від
відходів, що полягає у поліпшенні екологічного стану міст та спрямована на отримання економічних результатів. Елементами проблеми є
несанкціоновані звалища твердих побутових відходів та незадовільний
стан підприємств санітарного очищення міст в цілому.
Метою роботи є висвітлення питань економіко-екологічних проблем санітарного очищення міст.
За підрахунками щорічно в Україні утворюється приблизно
14 млн. тон сміття, крім цього спостерігається негативна тенденція
зростання цієї цифри кожного року на 2,5%. До того ж, лише 7% від
вищезгаданого сміття відсортовується та спалюється на сміттєспалювальних заводах. А решта – 93% потрапляє на сміттєзвалища, які на
сьогодні займають 5-7% території країни. Крім того, на даний час в
Україні приблизно 6000 сміттєзвалищ є законними, а ще більш ніж
32 000 є стихійними та несанкціонованими, вони становлять загрозу
для навколишнього середовища.
Існує декілька варіантів рішення проблеми:
1. Будівництво нових сміттєспалювальних заводів. На даний час
в Україні працює лише один київський сміттєспалювальний завод
«Енергія», що забезпечує найближчі райони міста теплом та гарячою
водою, що заощаджує місту близько 30 млн. м3 газу. Крім нього існують сміттєспалювальна установка в Люботині (Харківська область) та
дві пересувні сміттєспалювальні установки в Харкові. За 2014 р. ці
підприємства спалили лише 1% всього виробленого сміття в країні. Є
доцільним перейняти досвід Швеції у цьому питанні, де тепло- та електроенергії, що виробляється, вистачає на забезпечення 90% приватних домоволодінь. Крім того, потужності заводів вистачає навіть для
імпортування сміття з сусідньої Норвегії [1]. Таким чином, Швеція не
тільки заощаджує на закупці нафтопродуктів, але і отримує дохід від
імпорту сміття країн-сусідів. Для рішення проблеми з викидами у атмосферу шкідливих речовин пропонується установка «пилососів», що
були розроблені нідерландською компанією Envinity Group. Вони дозволяють пропустити через себе 80 тис. м3 повітря на годину, майже
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повністю позбавляючи його від частинок отруйних домішок [2]. Встановлювати їх планується на дахах будівель, що знаходяться в безпосередній близькості до заводів.
2. Повторна переробка сміття. На повторну переробку потрапляє
лише 4% всього сміття. Для цієї цілі в Україні працюють 17 підприємств переробки макулатури, 35 підприємств з переробки поліетиленових пляшок та полімерних матеріалів, та 27 підприємств з переробки
склобою. Цей бізнес є доволі прибутковим, так наприклад, строк окупності сміттєперероблюючого заводу складає трохи більше 3 років.
При надлишку сміття в Україні підприємства з повторної переробки завантажені лише на 40%. В українських споживачів повністю
відсутня культура сортування сміття, яка сформувалась у німців ще 26
років тому. Приблизно 83% домоволодінь у Німеччині сортують сміття. Багато німців сортують сміття на добровільній основі, через екологічну свідомість.
Отже, новий підхід до осмислення проблем санітарного очищення міст та переробки відходів дає можливість не тільки поліпшити
екологічний стан навколишнього середовища, а також принести фінансові результати підприємствам санітарної очистки та країни в цілому.
Для реалізації перерахованих пропозицій необхідно, в першу чергу, сформувати відповідне законодавство, розробити систему штрафів
та заохочень, створити відповідну інфраструктуру, та виховувати у
людей відповідальне ставлення до сортування сміття.
1. Переробка ТПВ в Швеції: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ztbo.ru/otbo/stati/stranni/pererabotka-musora-tbo-v-shvecii
2. Переробка ТПВ в Германії: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/stranni/pererabotka-musora-tbo-v-germanii

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Зміївський І.М.
Науковий керівник – Тітяєв В.В., канд. екон. наук, доцент
Швидке зростання населення планети в поєднанні зі зростаючими
обсягами водоспоживання для побутових і промислових потреб і інтенсивним сільським господарством призводить до глобальної водної
кризи, яка проявляється в нестачі прісної води і в її забрудненні.
Споживання води у світі з кожним роком зростає. Сьогодні
2,8 млрд людей (40% населення Землі) в певній мірі спіткнулися з проблемою нестачі води. За підрахунками фахівців загальний об'єм води
на нашій планеті складає орієнтовно 1400 млн. куб. км, з яких близько
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35 млн. куб. км тобто 2,5% припадає на питну воду. Головними джерелами води, споживаної людиною, є озера, річки та доступні горизонти
підземних вод [1].
Проблема дефіциту водних ресурсів на сьогоднішній день існує і
в Україні. Водні запаси України вкрай невеликі. Середньорічна водозабезпеченість одного жителя України становить приблизно 1 тис. м3,
що в 15 разів нижче норми, яка визначена Європейською економічною
комісією ООН.
Також актуальною проблемою в Україні залишається забезпечення населення доброякісною питною водою. За словами академіка НАН
України Владислава Гончарука, водопровідна вода непридатна для
пиття по всій країні. Як мінімум 90% населення України п'є неякісну
воду. 33 млн. українців п'ють воду з басейну Дніпра – це гарантовано
погана вода. Катастрофічно неякісна вода на Донеччині, Луганщині,
Харківщині, Дніпропетровщині – в найбільш промислово розвинених
регіонах.
Для того щоб задовольнити всіх людей своєчасно питною водою
в першу чергу необхідно визначити ту кількість води яку споживачі
вживають. Для цього можна на підприємствах водопостачання встановити інтелектуальні лічильники.
Інтелектуальний лічильник – узагальнене поняття, що може застосовуватись до електронного пристрою, який записує споживання
електроенергії, тепла чи води, при цьому додатково тарифікуючи облік
по часу доби (для електроенергії) чи по температурі енергоносія та
його об'єму (гаряча вода, централізоване опалення), щогодинна або
частіше і надсилає інформацію постачальнику не рідше ніж щодня для
моніторингу та виставлення рахунків. Інтелектуальні лічильники надають можливість двостороннього зв'язку між центральною системою
та лічильником, а в деяких випадках може надаватись доступ в такій
базі даних для абонента через мережу Інтернет або через мобільний
телефон. За допомогою цих даних можна дізнатися скільки споживається води і в який період доби споживання найбільше. Виходячи з
даних підприємства водопостачання можуть повністю забезпечити
споживачів водою.
Інтелектуальні лічильники дадуть можливість встановити багатоступеневі тарифи на водопостачання і електроенергію. Так наприклад
вартість тарифу на воду і електроенергію в денний період часу буде
більшим ніж в нічний. Це дозволить забезпечити рівномірний добовий
розподіл води серед різних категорій споживачів, а також суттєву економію електроенергії. Великі підприємства зможуть закачувати воду в
певні ємкості в нічний час, що забезпечить ефективну роботу водопро20

відних мереж. Суть ступеневих тарифів на воду в залежності від обсягів споживання полягає у встановленні більш низьких тарифів на воду,
споживану в межах визначених величин, і їх збільшення при неекономному використанні водних ресурсів [2].
1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. / Г. К. Агаджанов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-е вид., перероб. та доп. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 392 с.
2. Тітяєв В.В. Тарифна політика ефективного водокористування / В.В. Тітяєв //
Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Київ: Техніка, 2012. – № 106. – С. 5668. – Серія: Економічні науки.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Гречкосій С.О.
Науковий керівник – Єсіна В.О., канд. екон. наук, доцент
Метою дослідження є інвестиційна діяльність комунального підприємства «Харківські теплові мережі» (КП «ХТМ»), що є
обов’язковою для виконання, порядок розроблення, погодження та
затвердження якої регламентується законодавством.
При проведенні дослідження було використано такі наукові методи: аналіз, синтез, теоретичне узагальнення та порівняння.
Науковою новизною є дослідження розроблення інвестиційної
програми та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності
впровадження інвестиційної діяльності підприємством теплопостачання.
КП «ХТМ» є одним із найбільших в Україні теплоенергетичним
комплекс з виробництва, переробки, транспортування та розподілення
теплової енергії усім групам споживачів за регульованими чинним
законодавством тарифами. Підприємство забезпечує надійну та безперебійну роботу теплових мереж, устаткування та споруд. Виконує контроль за раціональним споживання теплоенергії, належне виконання
робіт з монтажу, ремонту, реконструкції технічного обладнання.
Для провадження ефективної діяльності КП «ХТМ» важливим
являється розробка інвестиційної програми.
Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» [1] інвестиційна програма – комплекс заходів, затверджений в установленому
порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної
роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у
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цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та
обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання.
Як правило, інвестиційна програма підприємств з теплопостачання може складатися з трьох частин:
 виробництво теплової енергії. На даному етапі мова йде про
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) при виробництві теплової енергії.
 транспортування теплової енергії. Зменшення втрат тепла на
шляху від місця подачі тепла (котлів) до споживача.
 постачання теплової енергії. На цьому етапі йдеться про покращення роботи відділу збуту постачальника, налагодження ефективної комунікації зі споживачем.
У наш час питання з енергозбереження стають все дуже актуальними. Кожного споживача хвилює величина плати за опалення, а саме
зниження цієї оплати. При цьому, під зниженням плати за опалення,
мається на увазі оплата тільки фактично спожитого тепла споживачем.
Це можливо реалізувати тільки одним єдиним шляхом – встановлення
засобів обліків тепла.
Але можливий більш широкий спектр з управління витратами на
теплопостачання, та забезпечення споживачів стабільною температурою опалення та гарячим водопостачанням – встановлення індивідуального теплового пункту.
Аналізуючи інвестиційну програму КП «ХТМ» на 2016 рік [2],
можливо зробити висновок, що основний акцент підприємство робить
на встановлення засобів комерційного обліку тепла, тобто підходить
до обліку поданого тепла споживачам досить точково.
Тому пропонується включення в інвестиційну програму встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – тепловий пункт, в якому передбачені автоматичне регулювання і облік подачі теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання, а також підтримання оптимального гідравлічного режиму і робота без постійного обслуговуючого персоналу.
Перевагами впровадження ІТП можна назвати [3]: зниження витрат на будівельні і теплоізоляційні матеріали, електроенергію, на перекачку теплоенергії, та зменшення втрат самої теплової енергії; зменшення споживання тепла до 2 разів; забезпечення високої якості теплопостачання та точності регулювання температури гарячої води.
1. Про теплопостачання: закон України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15. – Дата звернення 13.02.2017.
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2. Інвестиційна програма на 2016 рік КП «ХТМ»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.hts.kharkov.ua/invest2016.php. – Дата звернення 13.02.2017.
3. Єсіна В.О. Впровадження інноваційних технологій в систему теплопостачання
міст / В.О. Єсіна, В.В. Шевчук // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,
2013. – № 2 (22). – С. 53-64.

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ ФІНАНСОВОГО
ЗРОСТАННЯ ПАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Віцько А.В.
Науковий керівник – Жихор О.Б., д-р екон. наук, професор
За сучасних умов стабільність позицій компанії на ринках, позитивна динаміка фінансово-економічних результатів, капіталізація бізнесу, діловий успіх багато в чому визначаються ступенем адаптації
підприємства до динамічних змін зовнішнього та внутрішнього бізнессередовища, для якого характерним є дефіцит релевантної інформації,
ризикованість здійснення господарських операцій, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні. Тому забезпечення довгострокового фінансового зростання підприємства є однією з пріоритетних стратегічних задач.
Управління фінансовою діяльністю в усі часи має займати у підприємців найголовніше місце. Ефективне функціонування компанії,
забезпечення високих темпів її розвитку та підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкового середовища неможливі без стратегічного управління її фінансовою діяльністю [1].
При управлінні проектами важливо вчасно звернути увагу на визначення ризику в процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших
рішень. Метою аналізу ризику є надання потенційним партнерам необхідної інформації та даних для прийняття рішень про доцільність
участі в проекті та розробки заходів по захисту від можливих фінансових втрат.
Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та
розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому. Якісний аналіз
визначає фактори, межі та види ризиків.
Для оцінки ризиків інвестиційних проектів підвищення ефективності діяльності ПАТ «Трест Житлобуд-1» нами використано метод
аналізу сценаріїв розвитку проекту.
Аналіз сценаріїв звичайно готують за трьома сценаріями: очікуваним (базовий випадок, що був основою проведення оцінки економі-
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чної ефективності) та двома додатково розробленими сценаріями –
оптимістичним і песимістичним.
«Найкращий», або оптимістичний, сценарій відбиває уявлення
аналітика про те, наскільки поліпшуються умови реалізації проекту у
тому випадку, коли всі обставини будуть більш сприятливими, ніж
заплановано. Однак усі ці зміни повинні бути реалістичними. Фактично експертна підготовка оптимістичного сценарію проводиться з погляду найсприятливішого оточення проекту під девізом «як поведе
себе проект, коли компанії надзвичайно поталанить».
«Найгірший», або песимістичний, сценарій показує, наскільки
невдалим буде проект, якщо умови його реалізації виявляться набагато
гіршими, ніж передбачається. Реалістичність набору подій ґрунтується
на інформації, наскільки гіршими будуть справи в проекті, якщо компанії не поталанить. Ці два додаткових сценарії мають бути внутрішньо послідовними.
Метою аналізу сценаріїв є розгляд екстремальних результатів та
визначення ймовірності розподілу чистої теперішньої вартості проекту
[2]. Здійснені розрахунки свідчать про те, що з урахуванням ймовірності реалізації кожного окремого сценарію розвитку реалізації проекту
чистий приведений дохід за проектом складе 53947,17 тис. грн.
Основною метою запропонованих заходів є підвищення ефективності діяльності ПАТ «Трест Житлобуд-1» з метою забезпечення його
довгострокового фінансового зростання, тому обов’язковим є оцінка та
порівняння того, як зміняться показники прибутковості та рентабельності підприємства після успішної реалізації запропонованих заходів.
Базою для порівняння показників ефективності є відповідні показники за 2015 рік. Проведено розрахунки прогнозних показників ефективності на 2016 – 2018 роки.
Таким чином, можемо стверджувати що у майбутньому прогнозному періоді передбачається значне покращення фінансових показників діяльності ПАТ «Трест Житлобуд-1». Рентабельність продаж повинна зрости на 7 %, або у порівнянні з 2015 роком на 491,06 %. Рентабельність активів повинна зрости на 0,66 % або на 200 % у порівнянні
з базовим роком. Рентабельність власного капіталу на кінець 2018 року
зросте на 77,68 % тобто на 285,48 %. Прогноз розрахунків показав позитивну тенденцію зростання показників рентабельності підприємства
після реалізації запропонованих заходів.
1. Маньковська Ю.О. Теоретичні основи стратегії фінансового зростання підприємства / Ю.О. Маньковська, О.Б. Жихор // Сталий розвиток міст: Матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції (81-ї студентської науково-технічної
конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), тези доповідей у 4-х ч. – Харків: ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова, 2016. – Ч. 3. – С. 90-91.
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2. Шурпенкова Р.К.. Економічний аналіз. Практикум: навч. посіб. / Р.К. Шурпенкова. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006.  254 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ІНСТРУМЕНТІВ БІЗНЕСАНАЛІТИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ БЛАГОУСТРОЮ
Удалова Т.В.
Науковий керівник  Бурак О.М., канд. екон. наук, доцент
Актуальність розроблюваної теми обумовлена тим, що благоустрій є однією з важливих сфер функціонування міського господарства,
що забезпечує комфортний та здоровий життєвий простір людині. Великі міста, будучи місцями концентрації різноманітної промисловості,
будівництва, енергетики, автомобільного транспорту, населення, є
джерелами забруднень повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту і
потребують досліджень можливого забезпечення якісного проживання.
Метою даної роботи є висвітлення питань стану підгалузей благоустрою за допомогою сучасних методів обробки і аналізу інформації, розробка заходів щодо формування змістовних інформаційних ресурсів в благоустрої відповідно до європейських вимог.
Завданням роботи є виявлення методів аналізу, які допомагають
найбільш комплексно вивчати процеси міського господарства і благоустрою; вивчення можливостей використання карт Кохонена та багатовимірного шкалювання.
Самоорганізовані карти Кохонена можуть використовуватися для
вирішення таких завдань, як моделювання, прогнозування, пошук закономірностей у великих масивах даних, виявлення наборів незалежних ознак і стиснення інформації [1].
Для побудови карти Кохонена ми спробували позиціонувати регіони за наступними показниками: загальна площа зелених насаджень;
площа зелених насаджень загального користування; площа зелених
насаджень обмеженого користування; витрати на утримання зелених
насаджень загального користування; загальна протяжність вуличнодорожньої мережі; загальна протяжність мостів та шляхопроводів; витрати на утримання об’єктів дорожньо-мостового господарства; загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів;
кількість спожитої електроенергії; витрати на електроенергію, спожиту
на зовнішнє освітлення; витрати на утримання об’єктів зовнішнього
освітлення населених пунктів.
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При аналізі стану підгалузей благоустрою, за допомогою карт
Кохонена, було виявлено недостатність комплексного відображення
стану галузі.
Для формування комплексного представлення про сферу благоустрою доцільно використовувати багатовимірне шкалювання.
У загальному випадку метод багатовимірного шкалювання дозволяє в такий спосіб розташувати об'єкти у просторі деякої невеликої
розмірності, щоб досить адекватно відтворити спостережувані відстані
між ними. У результаті можна «виміряти» ці відстані в термінах знайдених латентних змінних [2].
За результатами кластеризації областей країни за період 20132015 рр. отримано дві групи кластерів. Для першого кластеру розвиток
одних підгалузей благоустрою відбувається в однакових масштабах і
орієнтуються на одні цілі, а для другого  є потреба у розробці унікальних стратегій окремих підгалузей та галузі в цілому.
Отже, в процесі аналізу виявлено: низька інформативність, відсутність наочності, важке сприйняття інформаційних ресурсів; неможливість візуально виявити тенденції розвитку сфери благоустрою, так як
інформація збирається по підгалузям окремо. Тому сфера благоустрою
потребує негайного вдосконалення інформаційного забезпечення для
розробки стратегічних напрямків розвитку.
1. Карта Кохонена це?: [Електрон. ресурс].  Режим доступу:
http://dic.academic.ru/dic.nsf /ruwiki/984964
2. Бурак О.М. Проблеми і перспективи розвитку сфери озеленення в Україні /
О.М. Бурак // Науковий вісник Херсонського державного університету.  Херсон:
Херсонський державний університет, ВД «Гельветика», 2014.  Вип. 9. Ч. 3.  С. 154157. – Серія: Економічні науки.
3. Бурак О.М. Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі /
О.М. Бурак // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 19. № 1. – С. 29-35.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ КРИЗИ
Лихольот Т.К.
Науковий керівник  Жихор О.Б., д-р екон. наук, професор
Актуальність розроблюваної теми обумовлена тим, що в сучасному управлінні персоналом все більше значення набувають мотиваційні аспекти [1]. Мотивація являє собою процес створення системи
умов або мотивів, що впливають на поведінку людини, що направля-
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ють її в потрібну для підприємства сторону, спонукають проявляти
сумлінність, наполегливість, старанність у справі досягнення цілей [2].
Метою тез доповіді є дослідження і аналіз сучасних засобів мотивації персоналу, розробка методів удосконалення засобів стимулювання персоналу в сучасних умовах.
Було досліджено економічні та неекономічні засоби мотивації. До
економічних засобів відносяться: заробітна плата, премії, матеріальна
допомога, позики, участь у прибутку, грошові винагороди. До неекономічних засобів мотивації відносяться організаційні та моральні. Організаційні засоби включають: участь у справах організації, право голосу під час вирішення низки проблем соціального характеру, мотивацію перспективою, мотивацію збагаченням змісту праці, мотивацію
можливістю придбати нові знання. До моральних засобів відносяться:
похвала, оголошення подяки, підтримка, визнання заслуг, повага і довіра.
Методологією дослідження послужили праці провідних вітчизняних і зарубіжних економістів, соціологів, психологів, що займаються
питаннями теорії мотивації та стимулювання трудової поведінки. Використовувалися дані проведених анкетних і експертних опитувань
співробітників підприємств.
За результатами дослідження зрозуміло, що найбільшу вагу серед
форм мотивації має зарплата. А потім вже йдуть індивідуальні надбавки, різні види премій, медичне страхування, можливість отримання
кредитів, оплачені обіди і матеріальна допомога. Безумовно, мотиваційному механізму сплати праці надається велика роль, але постійне
підвищення рівня оплати праці не сприяє як підтриманню працівної
активності на належному рівні, так и росту виробництва праці. Застосування цього методу може бути корисним щодо досягнення короткострокових підвищень у виробництві праці. Врешті решт відбувається
певні накладки або звикання до цього виду впливу [3].
Однобокий вплив на робітників лише грошовими методами не
може привести до довгострокового підвищення виробництва праці.
Тому важливо приділяти таку ж увагу неекономічним засобам мотивації, особливо сьогодні, коли через складну економічну ситуацію дуже
важко становити високу заробітну платню. Основний ефект який досягається до допомогою нематеріальної мотивації – це підвищення рівня
лояльності та зацікавленості співробітників в компанії.
Впродовж останніх років спостерігається тенденція застосування
закордонного досвіду щодо мотивування працівників. Оскільки дані
засоби мотивації приносять довгоочікуваний результат. Закордонна
мотивація передбачає дотримання принципів: довічний найм, поєд27

нання елементів відрядної та погодинної системи оплати праці, участь
у прибутку, система подвійних ставок, створення сприятливих перспектив, допомога при виході на пенсію, бальна оцінка праці робітників за
професійну майстерність. Для України скопіювати повністю ці засоби
неможливо. Їх впровадження залежить не лише від бажання керівництва, а й від економічної ситуації в країні, фінансових можливостей підприємства, менталітету тощо.
На основі опитування та досвіду закордонних засобів мотивації
персоналу удосконалено сучасні засоби мотивації. Для більш ефективного функціонування підприємства, під результатом необхідно розуміти кінцевий результат діяльності підприємства – прибуток, що дозволяє враховувати оплату праці з урахуванням внеску кожного працівника на основі розробленої системи. Зв'язок оплати з ефективністю діяльності всієї системи має сенс, однак, необхідно чітко інтерпретувати
поняття результат і співвідношення внеску кожного працівника в кінцевий результат діяльності підприємства.
Отже, нематеріальна мотивація є не менш важливою ніж матеріальна. У певних державах, особливо розвинутих, нематеріальні стимули
навіть більше ціняться ніж матеріальні. На мою думку, основним завданням для підприємств на сьогодні, залишається сформувати цілісний механізм правильного застосування нематеріальних методів мотивації, їх пристосування до особливостей кожного окремого працівника.
Адже тільки комплексне та правильне застосування усього спектру
мотиваційних методів може забезпечити максимальне підвищення
продуктивності праці.
1. Жихор О.Б. Управлінський персонал та його роль у реалізації політики інноваційного розвитку регіону / О.Б. Жихор, С.С. Слава, А.В. Доронін // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: монографія / за заг. ред. О.В. Димченко. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 243-262.
2. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник / Ф.І. Хміль. – 2-ге вид., випр.,
доп. – Київ: Академвидав, 2007. – 576 с.
3. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посібник / Г.Т. Завіновська. – Київ:
КНЕУ, 2003. – 300 с.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА
«ПАТ «ЖИТЛОБУД – 1»
Акопян К.С.
Науковий керівник – Бурак О.М., канд. екон. наук, доцент
Будівельна галузь є однією з найважливіших сфер, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в
країні. Тематика впровадження стратегічних змін на підприємствах
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будівельної галузі має багато аспектів розгляду, але самим важливим є
те, щоб на кожному окремому підприємстві розпочали рух вперед до
кращих змін.
Сучасний стан будівельних підприємств можна охарактеризувати
як незадовільний, тому тема з вдосконалення стратегічного управління є актуальною.
Метою є висвітлення питань з вдосконалення процесів управління
змінами.
Основними задачами є: визначити стан будівельного підприємства ПАТ «Житлобуд-1», виявити рівень реалізації заходів зі стратегічного управління; запропонувати напрямки реалізації стратегічного
управління змінами на ПАТ «Житлобуд-1».
Особливостям здійснення стратегічного управління присвячено
публікації зарубіжних економістів, серед яких праці І. Ансоффа,
Г. Мінцберга, К. Левіна, Дж. Коттера, Д. Надлера, М. Тушмена. Також
істотний внесок у вирішення низки проблем, пов'язаних з розвитком
економічних відносин у будівельній сфері та питаннями стратегічного
управління на підприємстві, внесли вітчизняні вчені-економісти
М.К. Бєляєв, В.В. Бузирев, О.С. Віханський, П.Г. Грабовий, Г.М. Загідулліна, О.М. Петров, В.П. Савчук, В.М. Сєров та ін.
Завдяки моделям управління змінами можна поетапно розглянути
процеси стратегічного управління, аналізувати зміни та виконувати
відповідні заходи.
Нами було проаналізовано заходи зі стратегічного управління на
підприємстві і виявлено, що основною стратегічною лінією в діяльності ПАТ «Житлобуд-1» на 2015 р. i в подальшому є нарощування обсягів виконуваних робіт. Це дозволить зменшити питому вагу
адмiнiстративних витрат в загальному обсязi робiт, збiльшити
кiлькiсть коштiв на погашення кредитiв, полiпшити фiнансовий стан
пiдприємства.
Але за результатами проведеного аналізу виявлено, що на підприємстві ПАТ «Житлобуд-1» відсутнє стратегічне управління як система
цілеспрямованих заходів.
Стратегічне управління на сучасному етапі представляє собою
управління змінами. Впровадження стратегічних змін ускладнюється
тим, що керівництво наштовхується на опір персоналу.
Для виявлення готовності персоналу до стратегічних змін нами
було проведено експертне оцінювання готовності персоналу
ПАТ «Житлобуд-1» до стратегічних змін. Рівень готовності персоналу
до стратегічних змін складає 0,57 % – це є низьким показником і недостатнім для впровадження стратегічних змін.
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Керівництву рекомендується виконати план дії щодо мотивації
персоналу. Після того, як підприємство у цілому буде готове до стратегічних змін, потрібно починати працювати над стратегічним планування.
Впроваджувати зміни нами пропонується за моделюю К. Левіна –
розморожування; рух; заморожування [3].
Таким чином, підприємство на першому етапі потребує суттєвої
підготовки до впровадження системи заходів зі стратегічного управління змінами.
1. Ансофф І. Стратегічний менеджмент. Класичне видання / І. Ансофф / пер. з
англ. під. ред. А.Н. Петрова.  СПб.: Пітер, 2011.  344 с.
2. Бурак О.М. Аспекти стратегічного управління житлово-комунальним господарством України / О.М. Бурак // «БІЗНЕС ИНФОРМ». – Харків: ІД «ІНЖЄК», 2015. –
№ 3. – С. 275-279.
3. Триступенева модель змін Левіна Курта: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Карабут Д.А.
Науковий керівник – Волгіна Н.О., ст. викладач
Будівельна галузь належить до найважливіших галузей економіки, адже її функціонування і розвиток впливають на соціальні стандарти життя, тому питання ефективного функціонування галузі є актуальними. Ефективність як ознака діяльності підприємства в умовах ринку
передбачає, серед іншого, забезпечення його конкурентоспроможності,
під якою будемо розуміти здатність витримувати конкуренцію на певному ринку шляхом створення і використання конкурентних переваг.
Несприятлива макроекономічна кон’юнктура негативно вплинула
на діяльність будівельних підприємств перш за все через скорочення
попиту на будівельну продукцію. Єдиним шляхом уникнути значного
скорочення обсягів діяльності в цих умовах є виграш в конкурентній
боротьбі за споживача. З огляду на це метою дослідження є аналіз факторів забезпечення конкурентоспроможності продукції будівельних
підприємств в сучасних ринкових умовах.
Ринок будівельної продукції належить до конкурентних, на ньому діє значна кількість гравців, які пропонують схожу продукцію за
схожими цінами. За цих умов навіть не ціна, а якість стає тією визначальною перевагою, реалізація якої забезпечує будівельному підприємству конкурентну перевагу порівняно із конкурентами.
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В рамках дослідження було виконано аналіз факторів конкурентоспроможності будівельної продукції з використанням методу експертних оцінок, результати якого представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Експертні оцінки факторів конкурентоспроможності
Найменування факторів
1. Унікальність будівельної продукції
2. Інноваційність технології
3. Якість будівельної продукції
4. Вартість будівельної продукції
5. Після продажний сервіс
6. Імідж виробника будівельної продукції
7. Канали просування
8. Екологічна безпека

Вагомість
0,0934
0,1167
0,1508
0,1473
0,1286
0,1374
0,0937
0,1321

Будівельні підприємства вимушені боротися за «платоспроможного покупця», і одними з головних аргументів в цій боротьбі є ціна та
якість будівельної продукції. Отже, для забезпечення конкурентоспроможності будівельної продукції в умовах конкурентної боротьби будівельне підприємство повинно шукати шляхи забезпечення високої
якості продукції з одночасним скороченням витрат на її виробництво
та реалізацію. Ціна та якість – це дві основні складові споживчої вартості будь-якої продукції, які формуються в рамках виробничої складової діяльності підприємства. Проте в умовах посилення значущості
маркетингової складової діяльності будівельних підприємств виникає
необхідність додавати до споживчої вартості будівельної продукції
порівняно нові для вітчизняних підприємств складові, а саме, – бренд
та імідж, клієнтську лояльність, партнерство.
Також потрібно реалізовувати сервісну концепцію маркетингу,
яка передбачає концентрацію уваги підприємства на сервісному обслуговуванні клієнтів протягом всього життєвого циклу будівельної продукції. Особливо це стосується сектору будівництва житла, де доцільно орієнтувати діяльність на експлуатацію будинків, споруд, систем та
обладнання, проведення ремонтних робіт і модернізації. Реалізація
сервісної концепції забезпечує реалізацію переваг стратегії диверсифікації будівельного підприємства і сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та його продукції.
З огляду на вищезазначене, на нашу думку, конкурентоспроможність будівельної продукції в сучасних ринкових умовах може бути
визначена наступною адитивною моделлю:
Конкурентоспроможність будівельної продукції =
= Якість + Ціна + Сервіс + Лояльність + Бренд
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Для забезпечення конкурентоспроможності продукції будівельне
підприємство повинно створити систему управління вказаними факторами, яка повинна забезпечити оптимальне їх співвідношення і вирішення наступних основних завдань: підвищення якості продукції;скорочення витрат на виробництво і реалізацію; створення максимально можливого рівня сервісу; забезпечення високого рівня лояльності по відношенню до клієнтів; підвищення іміджу підприємства на
ринку і створення власного бренду.
Науковий внесок автора полягає у розробці адитивної моделі визначення конкурентоспроможності будівельної продукції з урахуванням останніх наукових досягнень і ключових факторів успіху в сучасному ринковому середовищі.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОПРОВІДНОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Гармаш А.С.
Науковий керівник  Славута О.І., ст. викладач
Забезпеченість населених пунктів і населення України централізованим питним водопостачанням є одним з головних чинників здоров’я і благополуччя нації, розвитку народного господарства, збереження довкілля.
В Україні повільно створюється конкурентне середовище у сфері
надання послуг з водопостачання та водовідведення через відсутність
сприятливих умов та ефективних фінансово-кредитних механізмів.
Стабільна робота підприємства знаходиться у прямій залежності
від того, як сплачують споживачі за спожиті послуги з водозабезпечення та водовідведення. Борг населення перед водоканалами становить десятки млн. грн. Це означає, що складний технологічний процес
постачання питної води, а також збір і очищення стічних вод знаходяться під загрозою. Адже через нестачу тарифної виручки підприємство не в змозі своєчасно здійснити необхідні виробничі розрахунки,
без чого не можлива ритмічна робота підприємства.
У водоканалів також існують борги перед іншими підприємствами. Найчастіше за електроенергію. В додаток до цього очисні споруди
та основні фонди потребують повної реконструкції. Через зношене
устаткування існують випадки аварійності на підприємствах.
Вода, котру всі споживають, відповідає чинному на сьогодні
ГОСТу «Вода питна» за 1980 рік. Якщо перевірити всі українські водоканали на предмет якості води, то за європейськими правилами близько 97% цих підприємств довелося б закрити.
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Однією з проблем сфери водовідведення є факт того, що у деяких
містах каналізація не роздільна, а загальносплавна, тобто поєднує в
собі зливову (результат дощів чи танення снігу) та побутову. Тому все,
що знаходиться на дорогах або тротуарах – дрібне каміння, листя тощо, – потрапляє на загальні очисні станції, які повинні були б очищати
лише побутові стоки. Це проблема майже всіх міст Західної України,
де свого часу подібним чином була спроектована міська каналізація.
Багато споживачів досі не встановили лічильники. У багатоквартирних будинках їх встановлюють частіше, аніж у приватному секторі
й там, де квартири здаються в оренду.
Отже, можна зробити висновки, що водопровідно-каналізаційне
господарство України потребує змін та покращень, в першу чергу на
державному рівні. Лише комплексний підхід до створення сприятливих умов та ефективних фінансово-кредитних механізмів дозволить
досягти позитивних зрушень в цій галузі.
РИЗИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Кононенко А.І.
Науковий керівник – Світлична Т.І., доцент
Для успішної діяльності підприємства йому необхідне якісне забезпечення ресурсами, запасами і можливостями. Тобто, інакше кажучи, наявність достатнього потенціалу. За функціональною класифікацією він включає виробничий, маркетинговий, фінансовий, науковотехнічний та кадровий. Останній можна визначити як здібності працівників, особисті, трудові, фізіологічні, психологічні їх характеристики та рівень професійно-кваліфікаційної підготовки [1]. Це цілісне поняття, а не кожен окремий працівник. Характеризується кількісно (скільки працівників, стаж, середній вік) і якісно (якими рисами і здібностями володіє кожен з них, згуртованість, організаційна культура).
Вплив кадрового потенціалу на діяльність суб`єкта господарювання може бути як позитивним, так і негативним. Лише якщо кадри
разом відповідально і з орієнтацією на результат виконують свої трудові обов`язки, то виникає синергічний ефект, що підвищує ефективність діяльності підприємства. Негативний вплив може проявлятися у
ризиках безпеки кадрового потенціалу. Актуальність питання кадрових ризиків зумовлена динамічністю розвитку підприємництва, де питання якісного підбору кадрів дуже важливе і безпосередньо впливає
на ефективність діяльності господарюючого суб`єкта.
Дослідження питань сутності кадрового потенціалу, кадрової
безпеки та кадрових ризиків викладено в роботах таких дослідників,
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як: Білорус Т.В., Галаз Р.І., Кибанов А.Я. та ін. [1; 2].
За загальним визначенням безпека – це стан системи, коли зовнішні і внутрішні фактори не призводять до несприятливих наслідків для
неї і не перешкоджають розвитку. Під ризиком розуміється можливе
відхилення фактичного результату від запланованого внаслідок відсутності достатньої кількості інформації.
Найчастіше під безпекою кадрового персоналу розуміють процес
запобігання негативним впливам на економічну безпеку підприємства
за рахунок ліквідації або зниження ризиків і загроз, пов`язаних з персоналом і трудовими відносинами в цілому.
Вирізняють внутрішні і зовнішні небезпеки. Внутрішні пов`язані
з діяльністю працюючих і їх необережним або навмисним впливом на
процеси підприємства. Наприклад, невідповідність кваліфікації працюючого вимогам господарського суб`єкту, неякісний набір кадрів на
роботу, неефективна система мотивації, навчання, зменшення кількості ініціатив і пропозицій та інше.
Зовнішні передбачають дії, що не залежать від працівників, але
мають негативний вплив. Зміни в зовнішньому середовищі, переманювання працівників конкурентами за рахунок більш ефективних засобів
мотивації, зміни розмірів заробітної плати і виплат, продиктованих
інфляцією і законодавчими постановами.
Кадрова безпека підприємства залежить від трьох основних факторів:
1) Прийом на роботу – включає процес пошуку менеджерами кандидата, проведення зустрічей, параметри відбору, оформлення співробітника, його навчання і адаптація.
2) Система лояльності – визначається які відносини складаються
між працюючим і керівником, позиціонування робітника на підприємстві, ступінь поваги як до особистості, а не лише інструмент досягнення цілей.
3) Контроль – комплекс заходів щодо попередження негативного
впливу працюючих на діяльність підприємства. Включає графіки, режими, інші процедури безпеки.
Вчасно звертаючи увагу на кожен з пунктів, можна запобігти серйозних проблем, внаслідок чого мінімізувати економічні втрати підприємства.
1. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: монографія /
Т.В. Білорус. – Київ, 2014. – 185 с.
2. Галаз Р.І. Еволюція поняття «кадрова безпека підприємства» / Р.І. Галаз // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Львів, 2013. – Вип. 10. –
С. 340-343.
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ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ СИСТЕМ ВКГ УКРАЇНИ
Григоращук А.О.
Науковий керівник – Славута О.І., ст. викладач
Водопровідна система України являється дуже складним інженерним комплексом, річна продуктивність якого сягає 2 млрд м3. Значна
частина споруд цього комплексу відпрацювала нормативний термін і
потребує оновлення. За час експлуатації існуючих систем відбулися
суттєві технічні, соціально-економічні, екологічні та інші зміни, які
зумовили потребу пріоритетного відтворення на сучасному світовому
рівні системи водопостачання в державі.
Аналіз показників загальної вартості здійснених заходів у системах водопостачання та водовідведення на Україні в 2015 році свідчить,
що найбільшу питому вагу у загальних видатках цього виду комунальних послуг посідає Донецька область: 3,67 млрд. грн. було витрачено
на водопостачання та 2,0 млрд. грн. – на водовідведення, що обумовлено значними витратами на ремонт мереж, що були ушкоджені внаслідок бойових дій.
Необхідно також відмітити зростання видатків на утримання мережі водопостачання у Дніпропетровській та Одеській областях порівняно з попереднім роком – на 52,5 та 47,8 млн. грн. відповідно. При
цьому такі області як Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Черкаська та м. Київ – навпаки, зменшили витрати в порівнянні з 2014 роком.
Досить критичним є той факт, що у 2015 році взагалі не здійснювалось ніяких заходів щодо утримання систем водовідведення у Кіровоградській (Кропивницькій) та Сумській областях – тут не витрачено
жодної гривні.
Для вирішення актуальних питань галузі Мінрегіоном розроблено проекти законів України:
 «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», що надає змогу Мінрегіону затверджувати Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та розмір плати, яка справляється за понаднормативні скиди
промислових та інших стічних вод.
 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питної води та питного водопостачання», за цими документами надаються права підприємствам питного водопостачання розробляти, а
органам місцевого самоврядування затверджувати схеми оптимізації
роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення.
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 Наказом Мінрегіону від 24.03.2015 р. затверджено та зареєстровано внесення змін до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями, якими врегульовано врахування нормативів витрат води у внутрішньобудинкових системах при формуванні тарифів
на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення.
З метою вирішення проблем реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Мінрегіоном України ведуться роботи із залучення коштів Міжнародних фінансових організацій. Результатами співпраці є впровадження спільних проектів:
1) Світовий банк: Розвиток міської інфраструктури, 20082014 роки, 140 млн. дол. США, 14 міст України.
2) Європейський інвестиційний банк (ЄІБ): Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» – позика
ЄІБ - 15,54 млн. євро. Загальна вартість проекту 31,08 млн. євро. Метою проекту є забезпечення європейського рівня екологічної безпеки,
досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки
та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.
3) Кредитні кошти KfW – Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія І. Для реалізації проекту залучається кредит KfW (Німецький державний банк) в розмірі 17,0 млн. євро.
4) Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Обсяг коштів ДФРР затверджується законом про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний період. Здано у 2015 році – 532 проекти
(61 %), решта проектів буде завершена у 2016-2017 роках.
Таким чином, сучасний рівень фінансування відтворення систем
ВКГ є недостатнім, що потребує подальшого залучення іноземних коштів і створення національних ефективних фінансово кредитних систем.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСІВ
(НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКОВА)
Слободенюк О.В.
Науковий керівник – Волгіна Н.О., ст. викладач
Сьогодні відбувається бурхливий розвиток мегаполiсiв. На сьогоднішній день всі міста-мільйонники прагнуть отримати статус «сучасний мегаполіс». У зв'язку з цим виникає необхідність визначення зміс36

ту цього терміну та необхідних умов для отримання вказаного статусу.
Актуальність роботи полягає у дослідженні впливу інвестицій на розвиток сучасного мегаполісу. Мета роботи полягає у дослідженні ролі
зовнішніх інвестицій у забезпеченні розвитку мегаполісів на прикладі
м. Харкова.
В основу визначення терміну «сучасний мегаполіс» нами покладена концепція Smart City, відповідно до якої сучасний мегаполіс має
бути інноваційним, авторитетним, прогресивним, привабливими для
інвесторів, освіченим, надійним, креативним, безпечним і, нарешті,
комфортним для життя. Набуття сучасним мегаполісом вказаних ознак
потребує значних інвестиційних витрат. Звичайно, основним джерелом, завдяки якому відбувається розвиток мегаполісу, є бюджетні кошти, проте значна роль належить позабюджетному фінансуванню, зокрема зовнішнім інвестиціям. Завдяки зовнішнім інвестиціям місту
відкриваються великі можливості і нові способи розвитку його як сучасного мегаполісу.
Сьогодні розвиток економіки міст та регіонів України характеризується гострим дефіцитом інвестицій, що є наслідком як загальнодержавних проблем, так і недоліками місцевої та регіональної інвестиційної політики – недосконалістю нормативно-правової бази, непрозорістю бюджетної сфери, відсутністю чіткої інвестиційної стратегії [1].
Загальний інвестиційний клімат в країні не є сприятливим для здійснення інвестицій, адже Україна має дуже низький рейтинг інвестиційної привабливості. Проте навіть за таких умов потенційні інвестори
можуть знайти і реалізувати проекти, які є привабливими з економічної або соціальної точки зору.
Прикладами таких проектів можуть бути інвестиції в розвиток
окремих мегаполісів. До таких мегаполісів належить Харків. За оцінками рейтингової агенції IBI-Rating у 2016 році рейтинг інвестиційної
привабливості м. Харкова дістав рівня invАА (відмінна інвестиційна
привабливість). А це означає, що Харків, попри загальну ситуацію,
залишається привабливим для зовнішніх інвесторів, більше того, інвестиційна привабливість міста зростає. Цьому сприяють наявність значного промислового, наукового, інноваційного потенціалу міста, розвиток ІТ-технологій, а також реалізація політики посилення інвестиційної привабливості міста за різними напрямками.
За перше півріччя 2016 р. за даними Головного управління статистики у Харківській області (від 18.08.2016 року), загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій в економіку м. Харкова з моменту загального початку інвестування становив 1 млрд. 420 млн. дол. США, в
тому числі 1 млрд. 304 млн. дол. США інвестицій місто отримало з
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країн ЄС, решту, 116 млн. дол. – з інших країн. Показник обсягу зовнішніх інвестицій на одну особу населення Харкова склав близько
986 дол. США.
Проаналізуємо, за рахунок чого Харків має всі передумови для
отримання статусу «сучасний мегаполіс» і залучення зовнішніх інвестицій в розвиток міста. В Харкові створений і реалізується іміджевий
проект Smart City, одним з завдань якого є залучення інвестицій в комплексний розвиток міста. Створено профільне управління інвестиційного розвитку і іміджевих проектів, головною метою якого є формування стійкого іміджу Харкова як Smart City. Розроблена Стратегія
розвитку Харкова до 2020 року, в якій важливе місце відводиться інвестиційному
розвитку.
Створюється
інвестиційний
ресурс
InvestKharkiv, в завдання якого входить презентація інвестиційних
проектів розвитку міста з поясненням того, як інвестувати в Харків.
Готується проект «Школа грантів» для активізації грантової підтримки
проектів розвитку міста. Також проводиться активна робота з наявними і потенційними зовнішніми інвесторами, місто приймає участь у
міжнародних виставках. Таким чином, за рахунок залучення зовнішніх
інвестицій в економіку міста, Харків наближається до мети стати сучасним європейським містом, в якому створені всі умови для комфортного життя.
1. Волгіна Н.О. Використання інструментів фінансового ринку для залучення інвестиційних ресурсів в комунальне господарство / Н.О. Волгіна // Комунальне господарства міст : науч.-техн. зб. – Київ: Техніка, 2010. – Вип. 92. – С. 89-95.

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
В УКРАЇНІ
Кущ А.В.
Науковий керівник – Дріль Н.В., асистент
Актуальним завданням сучасного етапу соціально-економічних
перетворень в Україні є радикальне реформування пенсійної системи,
що має важливе значення для забезпечення сталого розвитку, подолання наслідків фінансової-економічної кризи, підвищення рівня соціального забезпечення пенсіонерів. Незважаючи на те, що до сьогодні
було здійснено низку важливих для подальшого розвитку пенсійної
системи перетворень, започаткована пенсійна реформа далеко не завершена: по-перше, не створено належної трирівневої системи пенсійного забезпечення; по-друге, пенсія не убезпечує від бідності; по-третє,
система залишається соціально несправедливою; по-четверте, не відбулося детінізації заробітків і доходів загалом.
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В сучасних умовах Україна залишається єдиною серед країн пострадянського простору, де не втілено в життя цілісної пенсійної реформи, що зумовлює відсутність адекватної до ринкових умов системи
соціального захисту громадян, які втратили працездатність. Аналізуючи дослідження Ю. М. Воробйова, треба сказати, що сучасний стан
діючої пенсійної системи залежить від трьох основних складових: економічної, соціальної та демографічної [1, с. 2].
З економічної точки зору солідарний рівень системи пенсійного
забезпечення має бути фінансовою основою для акумулювання коштів
в єдиному загальнодержавному Пенсійному фонді та здійснювати їх
розподіл серед категорій пенсіонерів за певними правилами. На сьогоднішній день Пенсійний фонд України не є фінансово спроможним. Це
підтверджує той факт, що пенсійні витрати в 2016 році зросли на 7,5%
або 18,5 мільярда гривень, порівняно з 2015, що є найбільшим показником в Європі [2].
Ще одним важливим чинником є демографічна ситуація, а саме
скорочення розриву між кількістю працюючих та осіб похилого віку.
В середньому в Україні на одного працюючого припадає один пенсіонер, в той час як в країнах Європи цей показник становить два до одного. За таких умов є очевидним, що система пенсійного забезпечення
в Україні знаходиться в кризовому стані. За прогнозами до 2050 року
населення України зменшиться майже на 30%, а демографічне навантаження становитиме майже 40% [3].
Недоліками власне системи пенсійного забезпечення є її непрозорість та складність механізму функціонування. Хоча законодавством
України й передбачено впровадження трирівневої пенсійної системи,
проте певною мірою функціонує лише її солідарний рівень.
Вирішити основні проблеми пенсійної системи можливо декількома шляхами:
- впровадження багаторівневої пенсійної системи, яка б містила
такі складові: базова державна пенсія, солідарна система, обов’язкова
державна та добровільна накопичувальні системи;
- зміна пенсійного віку, а саме: збільшення пенсійного віку, вирівнювання пенсійного віку для жінок та чоловіків, скасування програм
по достроковому виходу на пенсію, посилення контролю за оцінкою
умов праці;
- фінансові механізми, такі як припинення індексацій пенсій, перерахування пенсій на окремі рахунки, що є пенсійними і накопичувальними одночасно.
Отже, на пенсійну систему впливають як економічні так і демографічні фактори. Тому вирішувати проблеми реформування пенсійної
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системи необхідно у цих двох вимірах та з урахуванням зарубіжного
досвіду. З цією метою слід сконцентрувати увагу на формуванні цілісної системи напрямів і методів пенсійного страхування, яка б сприяла
впровадженню трирівневої пенсійної системи та поліпшенню її адміністрування, виконанню завдань з наповнення бюджету Пенсійного фонду, а також зменшенню навантаження на розподільну систему шляхом розвитку додаткових механізмів пенсійного забезпечення. Ці завдання є спільними як для Пенсійного фонду, органів влади, так і платників страхових внесків. Тож від узгодженості їх роботи залежатиме
соціальна стабільність, матеріальний добробут людей та в цілому майбутній розвиток національної економіки.
1. Воробйов Ю.М. Аналіз стану державного пенсійного страхування в Україні /
Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2009. – № 3 (4). –
С. 6-13.
2. Державна служба статистики України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз – 2050: [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://brc.undp.org.ua

МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Бездітко О.С.
Науковий керівник – Соболєва Г.Г., канд. екон. наук, доцент
У процесі становлення сучасної соціально орієнтованої економіки розвиток та підтримка малого підприємництва є надзвичайно важливим завданням. Але на шляху їх відкриття та розвитку є багато перепон як економічних і соціальних, так і із законодавства України, саме тому ця тема є надзвичайно актуальною. Проблеми малого підприємництва досліджують сучасні вітчизняні науковці, зокрема В. Бодров,
Л. Воротіна, М. Дем’яненко, А. Кисельов, Кужель, І. Кузнецова, Савлук, А. Чухно, але ця тема залишається недостатньо розкритою.
Підприємства малого бізнесу виробляють 50-60% ВВП, забезпечують великою кількістю робочих місць, дають надходження коштів
до бюджету країни, шляхом сплати податків. Сучасний стан підприємств малого бізнесу в Україні свідчить про те, що держава не розуміє
значущість розвитку даного сектору під час подолання фінансовоекономічної кризи в країні. Незважаючи на легкість відкриття даного
бізнесу, підприємці одразу ж зустрічаються з неефективною системою
державної влади та управління, що призводить до тіньової економіки.
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Аналізуючи досвід промислово розвинутих країн світу (США,
Італія, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція), можна помітити
важливу роль малого та середнього бізнесу. Саме на малий припадає
до 90-95% усіх підприємств, 50-60% виробництва валового національного продукту, він виступає роботодавцем для більш ніж 50% працездатного населення. Разом з тим, малий бізнес має певні риси, які суттєво відрізняють його від підприємництва більшості зарубіжних країн,
а саме:
 низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі;
 низький управлінський рівень, бракує знань, досвіду та культури ринкових відносин;
 прагнення до максимальної самостійності (більшість зарубіжних малих підприємств працює за умов франчайзингу, субпідряду тощо);
 поєднання в межах одного малого підприємства декількох видів діяльності, неможливість в більшості випадків орієнтуватися на
однопродуктову модель розвитку;
 відсутність системи самоорганізації та недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва;
 відсутність повної і вірогідної інформації про стан та
кон’юнктуру ринку, низький рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм;
 практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки;
 недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення до підприємців [1].
Слід також зазначити, що у зв’язку із економічно нестабільною
ситуацією в країні, спостерігається зниження інвестиційної привабливості та внутрішнього попиту на товари.
Аналізуючи досвід більшості європейських країн, в Україні необхідно прийняти закон, в якому чітко будуть зазначені економічні, соціальні та правові засади підтримки малого бізнесу, а саме:
- створення спеціальних державних та приватних кредитних
умов для відкриття малого підприємництва ( кредити під 0%, або з
більшим строком повернення грошових коштів);
- ввести методику прогнозування результатів господарської діяльності;
- - введення податкових пільг, або податкових канікул;
- розроблення систему специфічного розвитку за умов державного фінансування та підтримки.
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В результаті має відбутися процес знищення «тіньової» економіки, бо саме через інвестиції у малий та середній бізнес можливе залучення до обороту заощаджень населення, які є потенційними ресурсами «тіньових» операцій. Одночасно, цей процес сприятиме розвитку
конкурентного середовища та розвитку збутової інфраструктури.
Отже, розвиток малого підприємництва є запорукою добробуту
як населення, так і держави в цілому. Саме тому необхідними є підтримка та модернізація сучасної системи регулювання його діяльності.
Зниження кількості стримуючих факторів розвитку малого бізнесу є
необхідною передумовою стабільного розвитку в сучасних умовах
становлення економіки України.
1. Місце і роль малого бізнесу: [Електрон. ресурс] // Аграрний сектор України. –
Режим доступу: http://agroua.net.

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Бородіна Є.О.
Науковий керівник  Соболєва Г.Г., канд. екон. наук, доцент
На сучасному етапі формування ринкових відносин все більш
уваги приділяється проблемі адаптації підприємств в умовах жорсткої
конкуренції. Конкуренція сприяє ефективному використанню потенціалу, також спонукає підприємства до вдосконалення власної діяльності. Тому питання конкурентоспроможності підприємства є досить актуальним в наш час.
Метою роботи є обґрунтування теоретико-методичних засад щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Вирішенням питань понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» займались такі вчені як А. Маршал, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Смітт, А. І Кредісов та багато інших.
Після аналізу трактування поняття «конкурентоспроможність»
ми можемо запропонувати власне визначення: конкурентоспроможність – це здатність суб’єкта господарювання задовольняти потреби
споживачів, а також витримувати конкуренцію утримувавши позицію
на ринку серед конкурентів.
Більшість дослідників говорять про те, що конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність товару треба об’єднати
між собою в одне ціле.
У сучасному економічному світі конкурентоспроможність підприємства визначається наступними факторами:
- якість продукції та послуг;
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- наявність ефективної стратегії маркетингу та збуту;
- рівень кваліфікації персоналу і менеджменту;
- технологічний рівень виробництва;
- податкова середовище, в якому діє підприємство;
- доступність джерел фінансування.
Основні проблеми, що перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності та напрямки їх розв’язання: по – перше, це проблема
низької конкурентоспроможності вітчизняних товарів в порівнянні з
аналогами зарубіжних. Щоб вирішити цю проблему необхідно втручання зі сторони держави, а саме зниження для підприємництва ризиків та створення стимулів для розвинення інноваційної, інвестиційної
та зовнішньоекономічної діяльності.
Другою проблемою є низький захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції. Існує два напрямки розв’язання, які необхідно проводити: по-перше, розпочати міри з імпортозаміщення в країні, а по-друге, проводити активну політику експансії вітчизняних виробників на зовнішні ринки.
Наступна проблема – висока зношеність основних засобів. Для
подолання проблеми необхідно провести реконструкцію/модернізацію
або заміну застарілих основних фондів на сучасні з більш високими
стандартами якості.
Результати дослідження показали:
- в умовах ринкової економіки підприємствам замало мати якісний продукт, тому воно повинно стежити за появою нових технологій,
які треба планувати упровадити на підприємстві задля підвищення
рівня конкурентоспроможності. Щоб «виграти» в конкурентній боротьбі треба передбачити та планувати можливі зміни в умовах господарювання;
- підприємствам необхідно розробляти конкурентні стратегії, тому що вони дають можливість отримувати стійкі конкурентні переваги.
Таким чином, дослідження категорії «конкурентоспроможність»
та «конкурентоспроможність підприємств» надало можливість сформулювати власне визначення поняття «конкурентоспроможність».
Щоб досягти високого рівня підвищення конкурентоспроможності
треба вирішити існуючі бар’єри, які виникають на підприємствах під
час підвищення конкурентоспроможності. Однією із таких умов є розробка власної конкурентної стратегії, згідно якої підприємства має
змогу адекватно приймати управлінські рішення при зміні умов господарювання.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Дуденкова М.О.
Науковий керівник – Єсіна В.О., канд. екон. наук, доцент
На сьогодні банки України діють в умовах підвищеної ризиковості ринкового середовища, що ставить підвищені вимоги до забезпечення та підтримки їх фінансової стійкості, вибору раціонального варіанта розміщення ресурсів, оцінки та контролю ризиків та вимагає
створення відповідних засад ефективного і науково обґрунтованого
механізму регулювання його структурних складових, потребує застосування комплексного підходу.
Згідно з довідкою НБУ від 30.07.16 р. [1], з ринку виведено
80 банків:
- 4 за непрозору структуру;
- 2 самоліквідувалися за рішенням власників;
- 5 з Криму і зони АТО;
- 9 за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу;
- 48 за порушення різних нормативів, включаючи вимоги до капіталу, що стало одним з основних тренованій.
Інші банки були виведені з інших причин (касові операції, незадовільна якість активів). До кінця 2017 Незалежна асоціація банків
України прогнозує банкрутство близько 50 українських банків. Частка
найбільших банків країни в кількості двадцяти одиниць збільшиться
до 92-93 відсотків усіх активів. При цьому частка другої групи локальних банків стане меншою і сягатиме від 2 до 2,5 відсотка. B наступному році «очищення» банківського ринку продовжиться. В цей же час
частка іноземних, а також держбанків в Україні буде продовжувати
своє зростання, а ось банки, що прийшли до нас з Росії – будуть йти
назад.
Що ж стосується середніх і малих банків, яким ще вдається залишитися на плаву то, швидше за все, регулятивний тиск на них не
ослабне. Це, безумовно, змусить частину з них або піти з ринку або
піти на злиття з більшими фінансовими структурами. Важливу роль
відіграє фактор власника, з точки зору поповнення капіталу і ліквідних
ресурсів, що є основою стійкості в стресових умовах. Жоден банк,
який належить державі або міжнародним фінансовим холдингам, не
був визнаний неплатоспроможним.
ТОП-рейтинг українських та іноземних банків 2017 року [2]:
1. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція) 2. Райффайзен банк
Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія) 3. Ощадбанк * (державний, гарантується 100% вкладів) 4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща) 5. Укре44

ксімбанк * (державний) 6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франція)
7. Сітібанк Україна (Citigroup, США) 8. ПроКредит Банк (ProCredit
Bank, Німеччина) 9. Укргазбанк (державний) 10. Укрсоцбанк (ABH
Holdings, Люксембург, РФ) 11. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ) 12. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина) 13. Правекс-банк
(Intesa Sanpaolo, Італія) 14. ІНГ Банк Україна (ING Groep, Нідерланди)
15. ПУМБ (СКМ Фінанс).
Надто важливо забезпечити прозорий і деполітизований нагляд за
банками, що зміцнить довіру до НБУ як до регулятора. На жаль, поки
що є непоодинокі ознаки того, що банківський нагляд залишається
вибірковим. Не вдалося повністю виключити політичні мотиви при
визнанні банків банкрутами та виведенні їх із ринку. А в системі продовжують працювати ряд «особливих» банків, які тривалий час без
наслідків порушували банківське законодавство, у тому числі затримуючи платежі та повернення депозитів [3].
Таким чином, на сьогодні актуальною є проблема реструктуризації проблемних активів банків України, продовження процесів реорганізації та ліквідації неплатоспроможних установ, подовження подальшої капіталізації банків. Однією з основних задач центрального банку
є створення таких умов, щоб максимально захистити економіку. Існує
велика кількість інструментів, які використовуються для захисту банківської системи і підтримки її стабільності, що є завданням економічної безпеки держави. Наприклад: в цивілізованості і розвинутих країнах крім державних регуляторних заходів самі комерційні приватні
банки, розуміючи залежність банківського бізнесу від загальної стабільності, самостійно викуповують банк, який опинився в фінансові труднощі з тих чи інших причин. І це підтримує стабільність на ринку.
1. Огляд банківського сектору, лютий 2017 року: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43633516.
2. рейтинг самих надійних банків України у 2017 році: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/rating-banks.
3. Безклубий І.А. Банківські правочини: монографія / І.А. Безклубий. – Київ: Вид.
Дім «Ін Юре», 2007. – 455 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Самілик Ю.С.
Науковий керівник – Юр’єва С.Ю., канд. екон. наук, доцент
Будівництво – це область матеріального виробництва, продукцією якої є закінчені будівництвом і готові для експлуатації виробничі
підприємства, житлові будинки, споруди та інші об’єкти.
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Будівництво пов’язане з іншими сферами виробництва, такими
як, промисловість, транспорт, сільське господарство, а також з наукою,
обороною і невиробничими сферами. Тобто можна стверджувати, що
загальний занепад економіки країни одразу відобразився на стані будівельної галузі.
Метою даної роботи є окреслення кола проблем сучасного стану
будівельної галузі та обґрунтування можливості впровадження диверсифікації задля вирішення цих проблем.
Виходячи з аналізу будівельної галузі, можна окреслити список
наступних проблем:
- Швидкий знос основних фондів, їх занедбаність через відсутність інвестиційного попиту;
- Недопрацьована система ціноутворення;
- Бюрократичні перепони на шляху реалізації інвестиційних
проектів;
- Відсутність рівних правових умов діяльності між всіма учасникам інвестиційного процесу;
- Недосконала система механізмів нормативно-правового регулювання, економічних, соціальних і правових відносин у житловій
сфері та ін.
Задля вирішення вище окреслених проблем будівельної галузі, ми
пропонуємо розглянути необхідність впровадження диверсифікації
для збільшення прибутку, підвищення ефективності діяльності та економічної стабільності будівельної організації.
Питаннями вивчення стратегії диверсифікації діяльності підприємства займалися відомі вчені Томсон А., Стрікленд А., Портер М.,
Ансофф І.; в Україні досліджуванням цієї проблеми займаються Білецька К.В., Вітлинський В.В., Герасимчук В.Г., Корінько М.Д., Обеременчук В.Ф. та інші [1], але питання впровадження диверсифікації саме для будівельних підприємств, на наш погляд, потребують подальшої розробки.
Як відомо, диверсифікація – це стратегія зниження ступеня ризику шляхом розподілу інвестицій чи інших ресурсів між декількома
напрямами діяльності.
На сьогодні за Филипом Котлером виділяють три види диверсифікаційних процесів: концентрична (вертикальна); горизонтальна; конгломератна диверсифікація.
Розглянемо можливість впровадження диверсифікації для ПАТ
«Трест Житлобуд – 1», враховуючи те, що підприємство будівельне,
то практично неможливо застосовувати економічну диверсифікацію,
так як будівельні фірми здійснюють об'єктну діяльність, тому найбі46

льший інтерес для будівництва являє концентрична (вертикальна) диверсифікація виробництва. Переваги якої:
- поєднання координації дій з великими можливостями контролю;
- стабільність господарських зв’язків у межах підприємства;
- гарантовані поставки матеріально-технічних ресурсів;
- тісний контакт з кінцевими споживачами.
Наприклад, в нашому випадку, підприємство володіє власним цегельним заводом. Якщо підприємство зможе використати особливості
вертикальної диверсифікації та наявні переваги від цього (досить дешеву сировину, наявність кваліфікованої робочої сили, основних засобів та ін.), то можна стверджувати, що випуск нового виду продукції
(бруківка, тротуарна плитка, євро-паркани та ін.) буде досить ефективним. У таких випадках можна казати про зв'язану вертикальну диверсифікованість униз по ланцюгу доданої вартості.
Узагальнюючи, викладене вище, можна зробити висновок, що задля виживання в сучасних умовах, кожне підприємство повинне розробити власну стратегію розвитку, враховуючи переваги та недоліки
можливих стратегій.
Запропонована стратегія диверсифікації, саме для будівельного
підприємства, дозволить йому розширити ринки збуту виготовленої
продукції, що в свою чергу сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.
1. Попова С.М. Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / Попова Світлана Миколаївна; Харківський національний економічний ун-т. – Харків, 2004 – 20 с.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Овєчкіна М.А.
Науковий керівник – Рудаченко О.О., канд. екон. наук, асистент
Ринкові перетворення у всіх сферах вітчизняної економіки зумовили необхідність ринкової трансформації однієї з найважливіших галузей життєзабезпечення суспільства – житлово-комунального господарства (ЖКГ). У багатьох публіцистичних працях українських та іноземних вчених значна увага приділяється виявленню й аналізу сучасних проблем функціонування розвитку ЖКГ суспільного виробництва.
Дослідниками надаються різні класифікації виявлених проблем, перед
усім за: етапами їх виявлення в процесі надання житлово-комунальних
послуг (ЖКП); ступенем актуальності вирішення; рівнем фінансових,
виробничих тощо витрат на розв’язання.
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Слід зазначити, що основними проблемами функціонування ЖКГ
з позиції населення як споживача цих послуг є: а) житлова проблема,
пов’язана з недостатньою кількістю житла та його нерівномірним розподілом, зростанням частки старого та аварійного житла, низьким рівнем обслуговування житлового фонду (за висновками фахівців, в
Україні теплозберігаючі властивості стін у старих будинках в 2-4 рази
нижче світових нормативних вимог до країн з аналогічним кліматом);
б) проблема водопостачання – у відповідності з медичними нормами;
в) екологічна проблема, обумовлена погіршенням умов очищення води
і стоків, утилізації твердих побутових відходів, що безпосередньо
впливає на стан здоров’я населення і загострює медичну проблему;
г) соціальна, до якої слід віднести: суто фінансову проблему населення, обумовлену багатократним зростанням тарифів на оплату житловокомунальних послуг при зменшенні рівня реальних доходів, та проблему якості наданих житлово-комунальних послуг.
З позицій підприємств, які надають ЖКП, в якості проблем розвитку можна визначити: а) проблему організації нормального водо-,
енергозабезпечення та водо-, енерговикористання через аварійний стан
цих систем та витратний режим використання ресурсів; б) проблему
створення системи ефективного та якісного водовідведення й очищення, що в цілому посилює екологічну проблему господарювання цих
підприємств; в) проблему беззбитковості і низької ефективності діяльності підприємств ЖКГ через дефіцит власних оборотних коштів, незадовільний технічний стан підприємств, низький рівень фінансової
безпеки; г) проблему кредиторської і дебіторської заборгованості, зростання останньої спостерігається за всіма категоріями споживачів.
З точки зору держави як важливого макроекономічного суб'єкта,
який регулює виробництво й ринок ЖКП, основними проблемами можна вважати [1]: а) інституційно-правову, вирішення якої пов’язане із:
1) нормативно-правовим забезпеченням процесів технічної модернізації у сфері ЖКГ; 2) вирішенням правових питань щодо залучення коштів інвесторів-забудовників (у тому числі іноземних) на конкурсних
засадах; б) проблема формування державної житлової політики, орієнтованої на створення розвинутого конкурентного середовища на ринку
обслуговування житла та послуг, пов’язаних з його експлуатацією.
Наведена класифікація проблем функціонування ЖКГ дозволяє:
визначити збіги і розбіжності інтересів покупців, посередників та виробників ЖКП для розробки й втілення ефективних заходів щодо відновлення конкурентоспроможності ЖКГ країни.
1. Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки: закон

48

України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://osbb.kiev.ua/housing-jkh/367-on-thenational-reform-and-development-program-housing

РОЛЬ І МІСЦЕ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В ЕКОНОМІЦІ
КРАЇНИ
Нефьодова Т.В.
Науковий керівник – Бібік Н.В., канд. екон. наук, доцент
Актуальність даної теми полягає в тому, що ринок нерухомості в
країні не можна назвати стабільним або налагодженим. Безліч факторів впливає на його формування та розвиток. Сама по собі нерухомість
є запорукою не лише свободи, незалежності і гідного існування людей,
але і є основою національного багатства країни. Адже для будь-якої
справи дуже важливий «куточок», в якому можуть з'являтися, а також
реалізовуватися ідеї.
Ні для кого не таємниця, що ринок – це попит. А попит – це економіка. Ми бачимо, що попит залежить від еластичності ринку, яка
описує взаємозв'язок попиту і пропозиції через рівень ціни на необхідні блага.
При стабільній економіці люди більш впевнені в завтрашньому дні
і готові купувати, а під час падіння економіки – люди відкладають великі покупки на потім, намагаються дочекатися відповідного моменту.
Ринок нерухомості являє собою взаємозалежну систему ринкових
механізмів, які забезпечують створення, передачу, експлуатацію і фінансування об'єктів нерухомості [1].
Національний ринок нерухомості віддзеркалює всі проблеми перехідної економіки і в основному характеризується нерівномірним
розвитком своїх сегментів, недосконалою законодавчою базою, а також інвестиційною активністю громадян та юридичних осіб. У той же
час, цей ринок являє собою перспективну сферу вкладення для капіталу.
Економіка країни складається з безлічі різних галузей і вивчає
взаємовідносини людей у процесі виробництва, витрачання, використання, перерозподілу будь-яких ресурсів або коштів. За своєю суттю
функція національної економіки – це механізм, за допомогою якого
можуть бути реалізовані її мети. Основна функція – це створення всіх
благ для життя і розвитку суспільства, а також задоволення потреб
кожного громадянина.
Все це неможливо виконати, не маючи об'єктів нерухомості, які
діляться на три основних види:
• земля (земельні ділянки);
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• житлова нерухомість;
• нежитлова нерухомість.
Згідно зі ст. 181 Цивільного кодексу України до нерухомих речей
(нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також
об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої
речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права
на які підлягають державній реєстрації [2].
Вкладення ринку нерухомості в економіку країни проявляється
таким чином:
1) вартістю національного багатства, матеріалізованого в нерухомості, з якого принаймні половина може бути залучена в ринковий
оборот і приносити ренту – власникам, дохід – підприємцям, податкові
та інші платежі у федеральний, регіональні бюджети, бюджети муніципальних утворень;
2) досягнутої вже сьогодні високої частки ринку нерухомості у
валовому національному продукті;
3) досягнутим у ряді регіонів і міст високим рівнем доходів бюджету від первинного продажу, здачі в оренду державної і муніципальної нерухомості (зокрема землі);
4) високим рівнем зборів до бюджету від податків на нерухомість і угод з нею;
5) великою кількістю робочих місць, створених в ході становлення і розвитку ринку нерухомості.
Таким чином, ринок нерухомості є невід'ємною складовою сучасної економічної системи, допомагає розвивати ринок та збагачувати
не тільки державу, а й населення, що в майбутньому дає змогу вийти
на новий рівень.
1. Завора Т. Ринок нерухомості та особливості його функціонування на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні / Т. Завора // Економіст. –2006. – № 10. –
С. 40-43.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –
2003. – № 40-44. – Ст. 356.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ SMART-ЖИТЛА В УКРАЇНІ
Слухай В.В.
Науковий керівник – Славута О.І., ст. викладач
Будівельна галузь в Україні гостро реагує на зміни в економічній
ситуації. Актуальність дослідження полягає у тому, що за останні кі50

лька років в результаті девальвації гривні і різкої інфляції платоспроможність населення зменшилась на 40%. Як наслідок цього попит на
великі квартири зменшився, натомість покупці шукають найбільш бюджетні варіанти житла. Різке зростання тарифів на сплату комунальних
послуг також спряло тому, що на ринку нерухомості збільшився попит
на smart-квартири площею 15-20 квадратних метрів.
Розглянемо, які економічні фактори стали причиною появи smartжитла на ринку нерухомості. Стандартні пропозиції на первинному
ринку житла в Україні починаються з 40 тис. доларів за 40 м2. Це характерно для квартир в уже зданому будинку, або якщо будівництво знаходиться на завершальній стадії, і ним займається компанія з надійною
репутацією. Зважаючи на те, що середня заробітна плата в 2016 р. становила 5187 грн. на місяць, пересічному громадянину (за умови, що
він відмовиться від усіх благ, включаючи харчування) для купівлі власної однокімнатної квартири доведеться збирати 125 місяців поспіль,
тобто 10 років і 5 місяців. За таких умов smart-квартира виглядає фінансово привабливішою майже в два рази.
Сьогодні smart-житло пропонують два столичних забудовника.
Перший об'єкт знаходиться на правому березі Дніпра. Будівля переробляється з колишнього виробничого комплексу, а найменша квартира
має площу 18 м2. Вартість об'єктів нерухомості у цьому будинку стартує з 397 тис. грн. Другий об'єкт розташований на лівому березі Дніпра. Його часто називають «містом у місті». За 24 тис. доларів девелопери пропонують квартиру 22 м2. Якщо додати вартість бюджетного
ремонту і необхідних меблів, то остаточна ціна житла від стану «хочу
придбати» до «увійшов і живи» складе близько 30 тис. доларів США.
В інших регіонах України також розширюється коло забудовників такого виду житла.
Таким чином, smart-житло – це невелика квартира площею від 16
до 50 м2 (частіше 22-26 м2), яка має такі характерні риси:
- скорочення площі квартири при одночасному збільшенні кількості приміщень;
- раціонально продумане використання площі;
- проектування з урахуванням типових меблевих рішень;
- зменшення витрат на утримання житла.
Отже, цільовою аудиторію ринку smart-житла перш за все є молоді прогресивні люди, важливою потребою яких є мобільність. Такий
вид житлової нерухомості є привабливим для студентів, самотніх, творчих людей, які облаштовують житло під майстерні, молодих пар, що
мають невеликий сімейний бюджет. Також така квартира підійде для
пенсіонерів, які бажають заощадити на оплаті комунальних послуг.
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ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Голубєва К.А.
Науковий керівник – Рудаченко О.О., канд. екон. наук, асистент
На сьогоднішній день найактуальнішою галуззю міського господарства є житлово-комунальне господарство (ЖКГ), оскільки воно
забезпечує всі категорії споживачів, в тому числі і населення, широким, необхідним для проживання спектром послуг.
До основних підгалузей ЖКГ відносяться [2]:
- водопостачання;
- водовідведення;
- санітарна очистка;
- електропостачання;
- газопостачання;
- житлове господарство.
Кожна з цих підгалузей займає велике значення як на мікрорівні,
так і на макрорівні – на рівні держави. До комплексу ЖКГ входить
приблизно 5 тис. підприємств і організацій. Ці підприємства формують
тарифи на надання своїх послуг, виходячи із Постанови Кабінету Міністрів, собівартості цих послуг, заробітних плат працівників та технічного обслуговування [1, 3].
Зростання тарифів на комунальні послуги насамперед позв’язано
зі зростанням цін на ресурси, за допомогою яких вони створюються.
Також це пов’язано з тим, що, майже, всі ці підприємства є монополістами на ринку України. Ми не можемо обрати підприємство яке нам
буде надавати комунальні послуги, тому всі існуючі тарифи є однаковими для всіх.
Актуальністю цієї проблеми, у наш час, є те, що заборгованість
українців за комунальні послуги вже досягла 16,7 млрд грн. Заборгованість значно впливає на якість надання послуг, адже підприємства не
можуть надавати якісне обслуговування маючи такі борги [3].
Незважаючи на те, що існуючі тарифи вже досягли значно високої ціни та не під силу для оплати багатьом, вони продовжують зростати далі.
Для того, щоб розточити дебіторську заборгованість потрібно:
- не допускати збільшення дебіторської заборгованості підприємства;
- створення тарифів, які під силу до сплати населенню;
- надання пільг.
1. Про житлово-комунальні послуги: закон України: [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1875-15
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2. Клебанова Т.С. Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія / Т.С. Клебанова, О.В. Димченко,
О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова, 2016. – 213 с.
3. Україна комунальна: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://jkgportal.com.ua/ua/category/tarify-zhkh

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
Пащенко А.О.
Науковий керівник – Железнякова І.Л., асистент
Зважаючи на сучасний стан існуючого житлового фонду в Україні, актуальним є дослідження досвіду зарубіжних країн. Це нові підходи та інструменти підтримки громадян у підвищенні рівня експлуатації
житла, шляхом проведення капітального ремонту житлових будівель.
В Україні – вимоги щодо підтримки будинків в належному стані
практично не виконуються. Як правило в будівлях проводиться тільки
невідкладний ремонт та роботи з підготовки до зимового сезону. Такий підхід скорочує витрати, але при цьому погіршується якість житлового фонду і збільшується ймовірність виникнення аварій.
Одним із пріоритетних напрямків відтворення житла в США є
реконструкція. Наприклад, у Сан-Франциско було організовано агентство з реконструкції, яке проводить підготовку мешканців для переселення і складає перелік об’єктів, які підлягають реконструкції з встановленням термінів проведення робіт.
Реконструкція здобуває більш раціональний характер, ніж нове
будівництво, тому що не вимагає витрат на придбання та освоєння
земельної ділянки, виключає вартість елементів будівлі, які використовується: стін, покрівлі, частково перекриттів, інженерних мереж.
При реконструкції в більшості країн Європи переважає принцип збереження старої забудови, що історично склалася. Повна реконструкція
будинку доцільна в тих випадках, коли відсоток його зносу забезпечує
йому життєздатність на 30 і більше років [1].
У Швеції затрати на реконструкцію, утримання і технічне обслуговування житлової забудови повністю відшкодовується за рахунок
квартирної плати. В останню включаються амортизаційні відрахування на реконструкцію, утримання і технічне обслуговування житлових
будинків, що становить від l5 до 50 % доходу сім’ї.
Для України важливим є досвід пострадянських країн, тому що
вони одночасно стали самостійними державами, а досягли абсолютно
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різних результатів у реформуванні економічних відносин у житловому
будівництві.
В рамках державної програми модернізації житлових будинків
Литви, передбачено отримання товариством власників житла гранту
від держави в розмірі до 30 % вартості проекту модернізації будинку.
Прийняті міськими радами програми «Оновлений будинок - оновлений
місто» дозволяють до засобів державного гранту приєднати грант міста в розмірі до 15 % вартості проекту. При цьому товариство повинно
мати власних коштів не менше 10 % вартості проекту, а решту відсутню суму може зайняти в банку під гарантію спеціалізованого агентства. Передбачається, що таким чином до 2020 будуть оновлені 70 %
старих житлових будинків у Литві.
Проведені дослідження показали, що розв’язання проблеми модернізації житлового фонду перших масових серій має важливе соціально-економічне значення у сфері забезпечення громадян сучасним
житлом. Це дасть змогу не тільки підтримати житловий фонд у задовільному стані, знизити розміри втрат через ветхості, але й передбачає
значний соціально-містобудівний ефект оновлення житлового середовища, одержання додаткової житлової площі на освоєних міських територіях, а також якісне оновлення самого житла. Економічна ефективність реконструкції житлового фонду особливо яскраво проявляється
в умовах становлення ринкових відносин, коли формується вартість
землі, різко зростає вартість енергоносіїв, будівельних матеріалів та
інших ресурсів, необхідних для ефективного функціонування житловокомунального господарства.
1. Олійник Н.І. Зарубіжний досвід управління житловим фондом / Н.І. Олійник //
Держава та регіони: наук.-вироб. журнал. – Запоріжжя, 2009. – № 3. – С. 212-216. –
Серія: Державне управління.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ
КОМПАНІЙ НА РИНОК IPO
Котельнікова І.В.
Науковий керівник – Дріль Н.В., асистент
Проведення первинного публічного розміщення акцій є найперспективнішим методом залучення додаткового капіталу для українських компаній, при сучасних економічних умовах. Залучивши кошти
шляхом ІРО, компанія фінансує власну діяльність, підвищує власний
імідж на міжнародному ринку, та дає поштовх для подальшого розвитку цього напрямку.
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Метою статті є освітлення сучасного стану ІРО українських компаній на зарубіжних фондових ринках; формулювання основних проблем IPO українських компаній; визначення переваг та перспектив IPO
українських компаній.
Дослідженню IPO присвячені наукові праці українських вчених,
серед яких Забарний К.А., Ясінська Т.В., Проник І.С., Корнєєв В.В.,
Грозний І.С., Коверга С.В. Фищук І.М. та ін. Разом з тим певні аспекти
цієї проблеми потребують подальшого дослідження.
IPO (Initial Public Offering) – публічна пропозиція інвесторам стати акціонерами компанії, зроблена нею вперше на міжнародній біржі.
Компанія прагне продати пакет своїх акцій інвесторам на біржі з метою одержати фінансове вливання для розвитку, і також, щоб за котируваннями акцій на біржі визначити свою капіталізацію чи реальну
ринкову вартість.
За даними звіту Price Waterhouse Coopers, з 2005 р. по грудень
2013 р. на міжнародних біржах уперше розмістили свої акції 28 українських компаній. Варто зазначити, що жоден первинний випуск акцій
не був прямим, що значить, що компанії розміщували свої акції із закордонних філій 1.
Можна констатувати той факт, що Україна, не зважаючи на певний досвід у залученні інвестицій, не може похвалитись значними позитивними змінами. Це зумовлено низкою проблем, які виникають у
процесі виходу компаній на міжнародні фондові ринки 2:
- фінансові затрати, пов’язані з проведенням ІРО;
- складність та тривалість процедури підготовки до ІРО;
- необхідність виконання жорстких вимог (у тому числі щодо розкриття інформації) і, як наслідок, підвищення відкритості компанії;
- необхідність підвищення рівня корпоративного управління;
- залежність від фінансових коливань на міжнародних ринках, що
в свою чергу спричиняє фінансову вразливість підприємств.
- брак відповідної нормативно-правової бази та інші.
Разом із недоліками проведення ІРО можна виділити і ряд преваг.
До них відносять:
- вихід на міжнародний фондовий ринок;
- забезпечення підвищеної ліквідності акцій компанії, що покращує фінансовий стан компанії;
- визначення реальної вартості компанії та підвищення її капіталізації;
- відсутність боргового тягаря, оскільки акціонерне фінансування
не створює для компанії ніякого боргового обмеження;
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- забезпечення кращих умов для збереження контролю над компанією, зменшення розмивання пакету акцій первинних власників;
- підвищення загального статусу, кредитного рейтингу і престижу
компанії, що забезпечує легше налагодження комерційних зв'язків.
До цих пір IPO було для української економіки явищем унікальним. Але, вже в найближчому майбутньому, сподіваються фінансисти
– виведення акцій українських компаній на IPO стане чимось звичайним і природним. Найбільш привабливими галузями для проведення
IPO стануть: фармацевтика, виробництво товарів повсякденного попиту, машинобудування, телекомунікації, виробництво добрив, банківська сфера.
Проаналізувавши всі недоліки та переваги IPO можна зробити
висновок, що кожна компанія повинна прийти до висновку, чи варто їй
обирати цей напрямок залучення коштів і чи спроможна вона вийти на
міжнародний рівень. На даний момент лише для великих українських
компаній IPO є досить перспективним методом залучення значних коштів. Також існує вагома перешкода з боку національного законодавства України, а також висока вартість послуг, пов’язаних з організацією процесу IPO. Але позитивним ефектом використання ІРО буде загальне поліпшення макроекономічного становища, розвиток та інтернаціоналізація українського бізнесу.
1. Огляд IPO українських компаній з 2005 р. по серпень 2013 р.: [Електрон. ресурс]:
звіт
Price
Waterhouse
Coopers.
–
Режим
доступу:
http://www.pwc.com/ua/ru/services/capital-markets/an-overview-of-ukrainian-ipos.html
2. Ільченко-Сюйва Л. Ринок первинного публічного розміщення акцій: світовий
досвід та українські реалії / Л. Ільченко-Сюйва // Суспільна політика та стратегічний
менеджмент: журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-44.

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Попенко О.В.
Науковий керівник – Дріль Н.В., асистент
На сьогоднішній день в умовах гострої економічної кризи одним
із головних завдань для українських бізнесменів, підприємств та регіонів є підвищення конкурентоспроможності регіонів України та надання можливості депресивним територіям стабілізувати та покращити
свій стан. Створення політично стабільної ситуації в країні та ефективно функціонуючої економіки можливі за умови ліквідації кризових
явищ, подолання нерівномірності й усунення відсталості у розвитку
окремих територій країни. Наявність значних диспропорцій у соціаль56

но-економічному розвитку регіонів ставить під загрозу темпи економічного зростання не лише окремого регіону, а й країни в цілому. На
жаль, не всі регіони мають змогу мобілізувати свій потенціал та адаптуватися до складних економічних умов. Тому ця проблема є досить
актуальною, в особливості, для країн, економіка яких переживає трансформаційну кризу.
Певні диспропорції в соціально-економічного розвитку регіонів
притаманні будь-якій країні світу. С.М. Писаренко, проаналізувавши
різні показники, пропонує чотири кластери областей України за особливостями конкурентоспроможності економіки. Місто Київ з найвищим рівнем конкурентоспроможності економіки і високим рівнем соціально-економічного розвитку та ефективності використання наявного потенціалу виступає першим кластером. Другий кластер (Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Одеська, Харківська області) характеризується високим рівнем конкурентних позицій, розвинутою інфраструктурою і значними потенційними перспективами соціально-економічного розвитку. Для третього кластеру (Запорізька, Київська, Полтавська, Вінницька області) характерними є високі потенційні можливості до швидкого зростання конкурентоспроможності. Області з низьким рівнем конкурентоспроможності (Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська,
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська) мають невисоку перспективність
розвитку низький рівень перспективності розвитку бізнесу, низький
рівень прибутків, тому потребують активної державної політики.
Враховуючи наукові дослідження з проблематики регіонального
розвитку та утворення депресивних територій, основними причинами
нерівномірності розвитку регіонів країни є корінна зміна господарських структур, низький рівень галузевої диверсифікації, високий рівень
безробіття, бідності, несприятливі демографічні та екологічні тенденції, циклічність розвитку економіки, глобалізація.
Сьогодні глобалізація являє собою незворотний процес, який істотним чином змінює умови господарювання підприємств. Як наслідок виникають закономірні питання: чи здатні певні регіони конкурувати не лише всередині країни, а й за її межами, і що робити з депресивними територіями.
Диспропорції соціально-економічного розвитку територіальних
систем, зокрема депресивних регіонів країни, потребують вдосконалення державної політики регіонального розвитку, яка має бути спрямована на вирішення наступних проблем: посилення конкурентних
позицій територіальних громад завдяки вдосконаленню не лише еко57

номічної, а й соціокультурної інфраструктури, підвищення ефективності механізму перерозподілу ресурсів всередині країни; нарощування
інноваційного потенціалу і розширення торговельних зв’язків між регіонами; створення позитивного іміджу регіону за допомогою регіонального маркетингу в рамках глобальної економічної системи та боротьби за міжнародні інвестиційні ресурси. Стратегічно важливим кроком є розроблення територіальної політики, спрямованої на розвиток
регіонів саме останніх двох кластерів. Пріоритетними напрямками є
розвиток морегосподарського комплексу, раціональне використання
рекреаційних та водних ресурсів, впровадження ресурсозберігаючих
технологій, освоєння енергетичних ресурсів шельфів Чорного моря,
експортна орієнтація, екологічна безпека.
Усі регіони України повинні прискорити зростання і розвиток
шляхом підвищення своєї конкурентоспроможності. Це має стати основним пріоритетом політики розвитку регіонів у найближчі роки,
оскільки майбутнє України, підйом її економіки та культури, розвиток
демократичних принципів організації суспільства безпосередньо залежить від потенціалу регіонів.
1. Петренко К.В. Соціальна відповідальність в умовах депресивності території в
соціогуманітарній сфері / К.В. Петренко // Бізнес Інформ. – Харків, 2014. – № 6. – С. 4852.
2. Кизим М.О. Дослідження міжрегіональних диспропорцій соціальноекономічного розвитку в Україні / М.О. Кизим // Проблеми економіки: журнал. – Харків,
2011. – № 2. – С. 36-39.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Крутько А.Д.
Науковий керівник – Дріль Н.В., асистент
Інвестиції є джерелом економічного розвитку країни, Україні необхідне значне підвищення рівня економіки та створення сприятливого інвестиційного клімату, вивчення цієї теми є актуальним на даний
момент. Країна має потребу додаткового обсягу інвестиційного капіталу для стабілізації та зростання економіки, що є необхідною умовою
залучення нашої держави до сучасних інтеграційних процесів та важливим фактором оздоровлення її господарської системи. У зв’язку з
цим створення сприятливого інвестиційного клімату стає одним
із ключових завдань для України.
Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності
соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що визначають привабливість і доцільність
інвестування в ту чи іншу господарську систему [1].
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Україна дуже приваблива з інвестиційною точки зору, тому що:
1. Знаходиться у вигідній географічній місцевості з високоякісними ґрунтами та в помірному кліматі.
2. Має достатньо сировинних ресурсів, які потребують кваліфікованих розробок високотехнологічної технікою.
3. Має високий потенціал національного ринку.
4. В достатній кількості в наявності є дешева робоча сила.
5. Країна також потребує значного покращення інфраструктури.
Однак, сьогодні інвестори не зацікавлені розміщати свій капітал в
економіку нашої країни і цьому свідчить ряд головних причин таких,
як: політична нестабільність в державі; погіршення міжнародних відносин; підвищення рівня корумпованості; неефективність законодавчої
бази; недосконалі економічні реформи.
В теперішній час інвестиційний клімат в України не зовсім сприятливий. Перш за все, велику шкоду завдали анексія Криму та збройний конфлікт на Донбасі у 2014 році. Все це значно погіршало державні економічні показники та експерти не відмічали позитивних змін в
інвестиційному кліматі.
У 2016 році інвестиції надходили зі 125 країн світу. У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає 83,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11 млрд. дол. США, Нідерланди – 5
млрд. дол. США, Німеччина – 5,4 млрд. дол. США, Російська Федерація – 4,6 млрд. дол. США, Австрія – 2,6 млрд. дол. США, Великобританія – 1,9 млрд. дол. США, Віргінські Острови (Брит.) – 1,8 млрд дол.
США, Франція – 1,5 млрд. дол. США, Швейцарія – 1,5 млрд. дол.
США і Італія – 1,15 млрд. дол. США. .[3].
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2016 р. склав 45,152 млрд. дол. В розрахунку на одного жителя країни цей показник становить 1 058 дол. Таким
чином, загальний обсяг інвестицій в Україну за 9 місяців виріс на 2,62
млрд. дол., або на 6,2%. За цей же період інвестори вилучили 0,46
млрд. дол., а курсова різниця склала 0,66 млрд. дол. [2].
У зв’язку з перерахованими фактами зарубіжні інвестори не ризикують вкладати свої фінанси в економіку України. А внутрішні капіталісти також бояться інвестувати капітал в свою державу ще й із-за
недосконалості та нестабільності банківської системи.
Проте, в Україні відбуваються і позитивні зрушення. На даний
момент урядом доведено розпорядження всім великим і малим господарським об’єктам щодо розробки інвестиційних програм , які б дали
можливість привабити місцевий і міжнародний капітал. Влада також
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намагається заручитися підтримкою дружніх держав для того, щоб
поліпшити стан інвестиційного клімату в України.
Таким чином, можна зробити висновок, що Україна ще довгий
час буде залишатися країною з несприятливим інвестиційним кліматом
і щоб зрушити в кращу сторону, треба немало часу та багато сил з боку
держави.
1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій від 23.02.98 № 22: за станом на 01.02.1998 р. [Текст] // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Агентство з питань запобігання банкрутству, 1998. –
№ 7. – С. 5-16. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: [Електрон. ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Офіційний сайт Європейської Бізнес Асоціації: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua.

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Трикоз М.М.
Науковий керівник – Гайденко С.М., асистент
Діяльність підприємств житлово-комунального господарства
України має значний вплив на економічне та соціальне становище
держави, оскільки до складу галузі відносяться такі підприємства, які
забезпечують основні потреби життєдіяльності споживачів. Проведений раніше аналіз, результати якого викладені в роботі
(Полуянова М.В.), дозволив зробити висновки про те, що галузь потребує залучення значних інвестиційних ресурсів. Тому, актуальною є
задача підвищення інвестиційної привабливості підприємств житловокомунального господарства.
Об’єктивна оцінка інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства України на сучасному етапі дозволяє не лише оцінити перспективність підприємств в якості об’єкта інвестицій з боку інвестора, а й є ефективним інструментом обґрунтування напрямків управління економічними показниками для фахівців
підприємства. Проте, враховуючи сучасні зміни в економіці країни, які
стосуються підприємств житлово-комунального господарства, питання
підвищення інвестиційної привабливості потребують адаптації теоретичних розробок до реальних умов діяльності підприємств. Фінансування галузі з боку держави дуже обмежене.
На даний час, потрібно негайне реформування комунальних підприємств. Однак складністю цього є відсутність власних фінансових
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коштів, а також відсутність мотивації до зниження витрат. Тому актуальним та перспективним можна вважати розвиток наукових знань з
питань залучення фінансових ресурсів приватного сектору в галузях
надання послуг. Як показує досвід, приватного інвестора забезпечує
більш ефективне використання фінансових ресурсів.
Основними напрямами підвищення ефективності реформування
та розвитку житлово-комунального господарства України на загальнонаціональному рівні є:
- створення фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки житлово-комунального господарства, зорієнтованого в умовах
обмеженості ресурсів на комплексне розв’язання проблем у сфері поліпшення житлових умов громадян, збереження участі держави в розвитку будівельної галузі, подолання кризових явищ у функціонуванні
цієї ланки завдяки залученню платоспроможного споживача, вдосконалення просторової організації житлово-громадської забудови поселень і систем розселення на фоні скорочення державних зобов’язань із
забезпечення житлом та інвестування житлового будівництва;
- розвиток нормативно-правової бази функціонування та реформування житлово-комунального господарства за напрямами:
1) забезпечення додаткових джерел фінансування реконструкції,
капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального
господарства;
2) технічного переобладнання, підвищення ресурсоефективності
житлово-комунального господарства;
3) підвищення рентабельності функціонування та інвестиційної
привабливості підприємств житлово-комунального господарства.
Таким чином, для залучення інвестиційних коштів у галузь житлово-комунального господарства необхідно створити механізм державно-приватного партнерства. Спираючись на досвід європейських країн, використання державно-приватного партнерства створює умови для
економічного та соціального розвитку на основі ефективної взаємодії
державного й приватного секторів. А отже, усунення існуючих недоліків допоможе зробити підприємства житлово-комунального господарства більш прозорими та привабливими для інвесторів.
1. Димченко О.В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ
шляхом впровадження стимулюючого тарифного регулювання / О.В. Димченко,
Є.В. Мозговий // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
2016. – С. 127-129.
2. Богуш Л.Г. Житлово-комунальне господарство України: напрями та проблеми
реформування і розвитку / Л.Г. Богуш // Ефективна економіка: електронне наукове фахове
видання.
–
Київ,
2013.
–
№
12.
–
Режим
доступу:
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2649
3. Єсіна В.О. Ефективний розвиток житлово-комунальних підприємств / В.О. Єсіна, В.В. Шевчук // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
2016. – С. 106-107

ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
Буцька А.Р., Скляров М.В.
Науковий керівник – Покуца І.В., канд. екон. наук, асистент
Проблема стандартизації і класифікації готельних послуг сьогодні
найбільш актуальна у вітчизняній і світовій готельній та туристичній
сферах. Стандартизація готелів – це визначення відповідності конкретного готелю і номерів критеріям або стандартам обслуговування.
Прийнята в кожній країні класифікація містить категорію розрядності,
що є якісним параметром стандарту. Розрядність готелю впливає на
його престиж, формування клієнтури, вартість готельних послуг тощо.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних і практичних питань готельних послуг здійснили такі українські вчені як Л.Г. Агафонова,
Г.Б. Мунін, С.І. Дорогунцев та ін. [1].
Не беручи до уваги зусилля, які докладала свого часу Всесвітня
організація торгівлі та туристичні асоціації, зараз немає єдиної системи класифікації готелів в масштабах світу та Європи. На національному рівні в більшості країн ця проблема зумовила розроблення цілої
низки спеціальних законодавчих актів. Зазвичай наряду з офіційними
класифікаціями існують також довільні (неофіційні) системи, які застосовуються готельними об'єднаннями, автомобільними клубами,
тощо.
Не можна не звернути уваги на оригінальну класифікацію, розроблену впливовою в готельному бізнесі фірмою Business Travel
International (її дотримується також і ВТА – Туристична Адміністрація
Великобританії). Відповідно до цієї класифікації всі готелі поділяються на 9 типів: Superior Deluxe, Deluxe, Moderate Deluxe, Superior First
Class, First Class, Moderate First Class, Superior Tourist Class, Tourist
Class, Moderate Tourist.
Готельне обслуговування залишається складним і багатоступеневим процесом, починаючи з моменту усвідомлення клієнтом своєї потреби в послузі і закінчуючи його від'їздом з готелю. Дуже важливо
розуміти склад, зміст, взаємозв'язок елементів, а також ступінь участі
тих чи інших відділів і працівників готелю на кожній стадії цього процесу.
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Сучасна система вимог до українських готелів різних категорій
враховує рекомендації регіональної європейської системи класифікації. Оціночні показники системи вимог до українських готельних підприємств враховують сучасні вимоги до матеріально-технічної оснащеності; переліку наданих послуг; кваліфікації персоналу за
ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні, класифікація готелів». За ним
більшість вимог оцінюється за кількісними показниками: площа приміщень, розміри та кількість необхідних меблів, перелік обладнання,
інвентарю, забезпечення предметами санітарно-гігієнічного призначення, тощо.
Крім якості та обсягу наданих послуг, показники системи вимог
можуть впливати на ринкову активність підприємства, формуючи
рейтинг і положення готельного комплексу на ринку туристичних послуг, сприяють встановленню ринкових цін на дані послуги, визначають маркетингову стратегію та ін. [2].
У зв'язку з цим постає необхідність в розробці комплексної методики оцінки показників системи вимог класифікації готельних комплексів у залежності від типу підприємства з метою забезпечення питання стандартизації. Це сприятиме реалізації специфічних вимог
споживачів, послуг на певному сегменті ринку, і таким чином, основні
вимоги до них доцільно закріпити у відповідних нормативних документах. Впровадження в практичну діяльність єдиної методики стандартизації готельних підприємств в Україні створить можливості для планування розвитку матеріальної бази сфери послуг у різних регіонах в
залежності від природних умов, культурно-історичних, рекреаційних
та інших факторів. Стандартизація готельних послуг сприятиме обслуговуванню туристів, що матиме особливе значення для збільшення
завантаженості готелів, підвищення ефективності їх функціонування.
1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: навч. посібник / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. –
Київ: Знання України, 2002. – 358 с.
2. Бурак О.М. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства санаторно-курортного комплексу на основі застосування комплексної системи показників / О.М. Бурак, М.С. Удовікова // Вісник Волинського інституту економіки і менеджменту. – Луцьк, 2013. – № 6. – С. 22-30.
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ВИКОРИСТАННЯ БІНАРНИХ LOGIT-РЕГРЕСІЙНИХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ
МІГРАЦІЇ МОЛОДІ
Напольських К.О.
Науковий керівник – Покуца І.В., канд. екон. наук, асистент
Актуальність проблеми трудової міграції економічно активної
молоді в Україні у сучасних кризових умовах значно зросла. Вона потребує ретельного аналізу науковців та адекватних дій з боку законодавчої та виконавчої влади. Багато випускників ВНЗ мігрують, оскільки не можуть знайти можливості гідного застосування своїх здібностей
в Україні. Зростання безробіття, економічна і політична криза і обумовлені ними недоліки у вихованні молоді – ось основні причини, що
викликають міграцію. Внаслідок цього в сучасному українському суспільстві виникають проблеми демографічного, соціального та економічного характеру.
З метою дослідження проблеми трудової міграції молоді за допомогою методів нелінійної динаміки в економіці [1], було обрано модель визначення вірогідності міграції в залежності від середньої заробітної плати у певному регіоні країни, яку побудовано за допомогою
бінарної logit-моделі. В якості вихідних даних для розрахунку було
використано офіційні статистичні данні, щодо рівня заробітної плати
за 2016р. по областях України [2].
Для побудови бінарної logit-моделі були визначені бінарні значення-припущення «0» або «1». У випадках, коли заробітна плата в
даному регіоні перевищує середню по Україні – бінарне значення «1»;
у випадках, коли заробітна плата в даному регіоні нижча середнього
значення по Україні - бінарне значення «0»; «1» – вірогідність того, що
молодий спеціаліст намагатиметься залишитися в цьому регіоні, тому
що його влаштовують умови праці і оплати, «0» – намагатиметься виїхати в регіони, де заробітна плата більш висока.
Вихідні данні по середньомісячній заробітній платі та відповідному бінарному значенню були оброблені в програмі Statistiсa 12.0.
Було отримано рівняння logit-регресії:

у

е 40 ,0503 0 ,009531 х
.
1  е 40 ,0503 0 ,009531 х

(1)

Завдяки цьому рівнянню можливо визначити прогнозне значення
вірогідності за logit-моделлю, чим воно ближче до 1, тим більше вірогідність, що молодий спеціаліст залишиться у даному регіоні. На основі аналізу проблеми трудової міграції молоді по областях України, був
зроблений висновок, що більшість молодих спеціалістів буде намага64

тися виїхати у інші регіони, де заробітна плата більш висока. У такому
випадку існує велика загроза залишитись без кваліфікованих фахівців,
що в свою чергу несе негативний вплив на розвиток економіки країни
в цілому (результати табл. 1).
Таблиця 1 – Прогнозне значення вірогідності
Назва областей
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Середньомісячна
заробітна плата за
1.01-1.06, грн.
3843,6
3747,8
4799,8
3724,5
3930,3
4783,5
3943,0
4908,8
3664,1
4281,6
4542,0
4518,5
4240,5
4032,6
3830,1
3448,8
4192,6
3715,1
3770,1
3873,8
3539,8
3769,1
8039,0

Бінарне
значення
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Прогнозне
значення за
logit-моделлю
0,0318
0,0130
0,9967
0,0104
0,0698
0,9961
0,0780
0,9988
0,0059
0,6811
0,9623
0,9533
0,5906
0,1660
0,0281
0,0008
0,4776
0,0096
0,0160
0,0420
0,0018
0,0159
1,0000

Відхилення в
очікуванні
-0,0318
-0,0130
0,0033
-0,0104
-0,0698
0,0039
-0,0780
0,0012
-0,0059
0,3189
0,0377
0,0467
0,4094
-0,1660
-0,0281
-0,0008
-0,4776
-0,0096
-0,0160
-0,0420
-0,0018
-0,0159
0,0000

1. Покуца І.В. Використання методів нелінійної динаміки при прогнозуванні фінансового стану підприємств міського господарства / І.В. Покуца // Проблеми розвитку
фінансових послуг: матеріали Всеукраїнської наук.-практичн. конференції, Харків, 16
листопада 2016 р. – Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2016. – Ч. 3. – 68 с.
2. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України: [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/s2016/zp1

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Цибульняк О.С.
Науковий керівник – Новікова М.М., д-р екон. наук, професор
Маркетингова стратегія організації на сучасному ринку Маркетингова стратегія організації на сучасному ринку формується під
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впливом багатьох факторів на основі маркетингової інформації. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, обумовлює об’єднання маркетингових комунікацій із мас-медіа, що явно виходить за економічні
рамки. На часі, економічна функція маркетингу потребує від бізнесорганізацій систематизованої комунікації зі споживачем, яка здатна
охопити усе населення. При цьому на зміну масовим комунікаціям
приходять персоніфіковані, що сприяють формуванню безперервного і
зацікавленого діалогу між виробником і конкретним споживачем з
метою виявлення унікальних потреб та споживчих цінностей останнього [1].
Маркетингова стратегія розглядається як одна з підсистем управління сучасною організацією та є одним з найважливіших напрямків
діяльності та розвитку організації. Невірно обрана стратегія не дозволяє організації досягти запланованих результатів. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки ефективної маркетингової стратегії, яка
відповідала б сучасним вимогам ринку і внутрішньої організації
управління. Жодна сучасна організація не може обійтися без обґрунтованого формування та реалізації маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія окремих організацій відрізняється оригінальністю. Отже у
сучасних умовах маркетингова стратегія організації – це комплекс взаємопов’язаних заходів, реалізація який охоплює всі напрями її діяльності в довгостроковому періоді. При цьому цей період залежить від
рівня стабільності зовнішнього середовища організації.
Для обрання певної стратегії маркетингової діяльності та розвитку організації необхідно визначитися з її місією, що в свою чергу,
дасть змогу розвивати маркетингові бізнес-процеси організації. Корпоративна місія організації узагальнює її головне функціональне призначення, за допомогою якого вона реалізує основну мету – максимізацію чистого прибутку. Вона відтворює ті різновиди бізнесу, на які
орієнтується організація з урахуванням ринкових потреб, що задовольняє (або намагається задовольнити), коло споживачів, особливостей
продукції та наявності конкурентних переваг [2]. Місце стратегічного
маркетингу в структурі управління маркетингом організації визначається тим, що він охоплює стадію планування маркетингу в аспекті
постановки маркетингових цілей і розроблення маркетингових стратегій. Маркетингова стратегія складається з чотирьох основних етапів,
таких як: аналіз співвідношень «споживач – товар», визначення загальної маркетингової стратегії на окремих сегментах ринку, створення
стратегій «marketing-mix», а також виконання та контроль. Варто зазначити, що маркетингова стратегія має два основних орієнтири – ринок і продукт. Співвідношення цих складових дає змогу організації
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заповнювати «стратегічну прогалину», як «старими» продуктами, що
будуть продаватись на нових ринках, так і новими, запланованими до
реалізації на «старих», тобто освоєних, ринках. При формуванні маркетингової стратегії організації враховують тенденції розвитку попиту
і зовнішнього маркетингового середовища, стан та особливості конкурентної боротьби на ринку, основні фірми-конкуренти, управлінські
ресурси і можливості самої організації, а також концепцію її розвитку,
її глобальні цілі і завдання.
Можна виділити кілька різновидів стратегій маркетингової діяльності та розвитку організації: залежно від терміну реалізації, конкурентних переваг, конкурентного становища організації та її конкурентів,
конкурентоспроможності організації та привабливості ринку, виду
диференціації, ступеня сегментації ринку, за елементами маркетингового комплексу, станом ринкового попиту та ін. Кожна глобальна маркетингова стратегія вимагає подальшої конкретизації, тобто розробки
базових стратегій, які в свою чергу, поділяються на стратегії цінового
лідерства – досягнення найменшого рівня витрат в певній галузі. Обґрунтовано низькі витрати дозволяють встановлювати низькі ціни, досягати диференціації товарного асортименту та концентрації (спеціалізація діяльності організації на вузькому сегменті ринку і завоювання в
цьому сегменті лідерства за витратами). На сучасному етапі економічного розвитку роль стратегічного маркетингу в діяльності будь-якої
комерційної організації надзвичайно велика. Від правильності реалізації маркетингової діяльності залежать такі важливі показники як рівень
продажів, рентабельність продажів, прибутковість і інші важливі показники фінансово-господарської діяльності організації. Професійне обрання маркетингової стратегії організації, а також ефективний контроль її реалізації забезпечує досягнення конкурентних переваг організації на сучасних ринках.
1. Новікова М. М. Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному
місті (мова оригіналу – англійська) / М. М. Новікова, С. О. Гайдученко // Маркетинг і
менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 85-91.
2. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Н. В. Куденко. – Київ:
КНЕУ, 2006. – 152 c.

КОНКУРЕНЦІЯ – ЕКОНОМІЧНИЙ ВАЖІЛЬ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Горобченко Ю.В.
Науковий керівник – Карлова О.А., д-р екон. наук, професор
Сучасна Україна переживає складний період виходу з економічної кризи. Економічні реформи, спрямовані на підтримку підприємств
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до теперішнього часу не досягли очікуваних результатів. Про це свідчить нестійкість основних показників виробничо-господарської діяльності підприємств і вкрай низка конкурентоспроможність на внутрішніх і зовнішніх ринках як самих підприємств, так і продукції, що випускається ними.
В умовах економічних і політичних криз, посилення конкурентної боротьби, рішення питань об'єктивного визначення позиції підприємства на ринку, його конкурентоспроможності (далі КСП) і виявлення слабких сторін виробничої діяльності дозволить забезпечити достатню та стійку позицію підприємств. Саме тому актуальні питання щодо оцінки і підвищення КСП підприємств.
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів КСП підприємств присвячені роботи закордонних і вітчизняних вчених та зроблено значний внесок у розробку основних питань, що відносяться до
оцінки і підвищення КСП підприємств. Однак, незважаючи на те, що в
світовій практиці нагромаджений досить великий обсяг матеріалу відносно питань оцінки, аналізу і підвищення КСП підприємств, не існує
універсальних методів, показників і критеріїв її оцінки, механізму
впровадження результатів оцінки, тому можна стверджувати про недосконалість методичного забезпечення оцінки і підвищення КСП підприємств.
Термін «конкурентоспроможність» є одним з найбільш вживаних
економічних термінів стосовно до понять «продукція», «підприємство», «галузь», «регіон», «національна економіка» і багатьом іншим.
Однак, у цей самий час немає загальноприйнятого визначення КСП.
Поняття «конкурентоспроможність» нерозривно пов’язано з конкуренцією, так як проявляється тільки в умовах конкуренції та через неї. В
світовому господарстві конкуренція – економічний важіль стимулювання виробництва та підвищення якості продукції, пристосування її
до потреб споживачів, одна з об’єктивних умов функціонування та
розвитку підприємства на базі міжнародного розподілу праці.
Конкуренція складає основу ринкової економіки, оскільки вона є
головним фактором, який стимулює підвищення ефективності роботи
підприємства та національної економіки в цілому. Предметом конкуренції є матеріальний товар або послуга, за допомогою яких підприємства-конкуренти прагнуть завоювати визнання і доходи споживача.
Саме конкуренція змушує економічні суб’єкти не зупинятися на досягнутому, а постійно рухатися вперед і вдосконалювати свою діяльність.
Існують 3 підходи до трактування конкуренції:
1) поведінковий – конкуренція як боротьба за гроші покупців
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шляхом задоволення їх потреб. Удосконалення цієї групи відбувається
за рахунок більш точної вказівки мети та способів ведення конкуренції
[1];
2) структурний підхід представляє собою аналіз структури ринку
для визначення ступеня свободи продавця та покупця на ринку (форми
ринку) та способів виходу на нього. При цьому підході акценти дослідження змінюються з боротьби підприємств на аналіз умов конкретного ринку [2];
3) функціональний – характеризує суперництво старого з інноваціями, зосереджує увагу на принциповій важливості певних наслідків
конкурентної боротьби.
Вищенаведені підходи до трактування конкуренції визначають
характеристики, які автори вкладають у поняття «конкурентоспроможність», а також основні аспекти КСП та умови її існування. КСП є
багаторівневою економічною категорією, яка характеризується ієрархічністю. Рівні КСП зумовлюють різноманітність об’єктів дослідження, якими можуть бути продукція, підприємство, галузь, регіон, держава (країна). Найголовнішими з них є підприємство та продукція, яку
воно виробляє, а також галузь, до якої належить підприємство.
1. Макконелл К. Р. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика /
К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – Львів: Просвіта, 1999. – 671 с.
2. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / Ю.Б Іванов, О.М. Тищенко. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 384 с.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Сагалович К.О.
Науковий керівник – Карлова О.А., д-р екон. наук, професор
Метою розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) є
забезпечення населення, підприємств та організацій необхідними високоякісними послугами. Специфіка галузі пов’язана з її багато елементністю та комплексністю, яка характеризується великою кількістю
підгалузей, що входять до її складу. Особливістю функціонування такої системи в Україні є банкротство багатьох постачальників ресурсів
та послуг у сфері ЖКГ. За думкою авторів робіт [1, 2] у цьому стані
винна не фінансова криза, а невдале управління на протязі багатьох
років.
Основні причини збиткової роботи наступні: значна різниця між
тарифами та фактичними витратами підприємств. В середньому по
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Україні діючі тарифи покривають витрати постачальників житловокомунальних послуг на 77-91%; зростання собівартості послуг внаслідок старіння основних фондів, збільшення технологічних втрат у мережах. У більшості регіонів втрати води досягають 30-60% обсягів,
поданих у мережу. Знос основних фондів у ЖКГ в 1,5-2 рази більший,
ніж в економіці загалом. Третина водопровідних, каналізаційних та
теплових мереж в аварійному стані. Більше 70% міського електротранспорту відпрацювало амортизаційний термін; деформована тарифна
політика.
Мають місце численні факти завищення норм споживання та витрат, порушення у формуванні тарифів, великі технологічні втрати;
житлово-комунальні підприємства не зацікавлені у зниженні витрат
матеріально-технічних ресурсів і підвищенні ефективності надання
послуг населенню. Витрати енергоресурсів на одиницю виробленої
продукції та наданих комунальних послуг в 2-3 рази перевищують західноєвропейський рівень, споживання води на одного жителя – в 1,5-2
рази, чисельність працівників ЖКГ в розрахунку на 1000 мешканців –
у 1,5-2 рази вище, ніж у країнах Європи.
Фінансування житлово-комунального господарства проводиться
за рахунок як Державного бюджету, так і місцевих. Фінансування підприємств ЖКГ з боку держави здійснюється через цільове фінансування. Взагалі воно являє собою процес надання коштів з бюджетів всіх
рівнів економічним суб’єктам на безповоротній основі. Для житловокомунального комплексу цільове фінансування включає фінансування
ремонту основних фондів, підготовку до осінньо-зимового періоду,
фінансування капітальних вкладень, субвенцій та фінансування державного регулювання цін (дотації, адресні субсидії).
На відміну від інших галузей управління комунальними підприємствами має свою специфіку. Так, житлово-комунальне господарство
є об’єктом управління регіональних органів влади, тому потребує від
них регулюючих, координуючих та контролюючих дій. Це обумовлено
наступним. З точки зору сучасного розвитку виробництва ринок житлово-комунальних послуг являє собою сукупність двох видів ринків:
ринку, який належить природним монополіям і розвиток конкурентних
відносин на ньому має певні складнощі (централізоване тепло-, водопостачання, водовідведення) та ринків, які є потенційно конкурентними (це ринки, які пов’язані з утриманням житлового фонду).
Особливості функціонування підприємств ЖКГ впливають на організацію їх фінансів та фінансове управління. Деякі підприємства
ЖКГ, а саме ті, що надають усуспільнені послуги (вуличне освітлення,
озеленення) перебувають на бюджетному фінансуванні, не отримуючи
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доходів від реалізації своїх послуг. Ті підприємства, що надають послуги конкретним споживачам і відповідно отримують дохід, функціонують на засадах самоокупності та прибутковості [2, 3].
Вищенаведене призводить до зниження інвестиційної привабливості сфери життєзабезпечення, ефективності функціонування та конкурентоспроможності підприємств галузі, погіршення якості послуг,
що надаються ними, відсутність економічних стимулів зниження витрат при наданні послуг (у виробництво послуг закладаються практично всі валові витрати, відповідно, чим вони вищі, тим вище прибуток
підприємств), та в цілому перешкоджає можливостям розробки і реалізації власної політики та стратегії розвитку.
1. Аверкина М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика: [монографія] / М.Ф. Аверкина. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ,
2015. – 496 с.
2. Карлова О.А. Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії
управління міського комплексу до інноваційних змін / О.А. Карлова / Науковий вісник
БДФЕУ, 2014. – № (27) 2014. – С. 383-391. – Серія: Економічні науки.
3. Стратегія розвитку України у період до 2020 року: Проект: [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/fi le/link/130099/fi le/Strat_02_03_09.rar

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Дишкант В.В.
Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор
\

У даний момент вже стало аксіомою твердження, що інноваційна
діяльність є запорукою економічного росту не тільки окремої організації (підприємства), але й країни в цілому. Інноваційність стає невід'ємною рисою сучасного бізнесу, оскільки активне впровадження нововведень у сучасних умовах функціонування ринкової економіки стало
головною «зброєю» у конкурентній боротьбі. Відсутність належної
уваги до інноваційної діяльності на рівні організації гальмує розвиток
останньої, призводить до її технологічного та економічного відставання, послаблює його ринкові позиції [1].
Метою роботи є визначення основних складових управління інноваційною діяльністю та інноваційними процесами в організації.
У сучасних умовах інноваційна діяльність в тій або іншій мірі
властива будь-якої організації. Навіть якщо організація не є лідером на
ринку інновацій, то рано чи пізно вона неодмінно зіткнеться з необхідністю проводити заміну морально застарілих технологій і продуктів.
Таким чином, питання управління інноваційною діяльністю є актуальними.
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Інноваційний процес – процес перетворення наукового знання в
інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її впровадження у
практику. Під час інноваційного процесу не тільки створюються очікувані інноваційні продукти, а й можуть виникати супроводжувальні
інновації, які є побічним результатом креативної (творчої) інноваційної діяльності на певному її етапі.
Дослідження класифікації інноваційних процесів спрямоване на
пізнання можливостей визначення ресурсного забезпечення, зокрема
інформаційного, щодо управління інноваційною діяльністю. За ступенем інноваційної дії на всі сфери суспільної життєдіяльності нововведення можуть бути класифіковані різним чином.
Сучасні інноваційні процеси досить складні, і вимагають проведення аналізу закономірностей їх розвитку. І тому необхідні фахівці,
займаються різними організаційно-економічними аспектами нововведень – інноваційні менеджери [2].
Модель інноваційного процесу в окремо взятій організації охоплює шість етапів.
1. Виявлення потреби у нововведенні (виявлення і аналіз проблеми, усвідомлення потреби в нововведенні, переконання членів організації у необхідності нововведення).
2. Збирання інформації про можливі нововведення, які забезпечать розв'язання проблеми (пошук інформації щодо способів
розв’язання подібних проблем, виявлення варіантів інноваційних рішень).
3. Оцінювання інноваційних проектів за критеріями здійсненності і економічної доцільності (розроблення інноваційних проектів, оцінювання прогнозних результатів впровадження кожного проекту, вибір інноваційного проекту).
4. Прийняття рішення про впровадження інновації (рішення про
доцільність впровадження відібраного інноваційного проекту, ухвалення рішення вищим керівництвом).
5. Впровадження нововведення (пробне впровадження; повне
впровадження; використання).
6. Інституціоналізація нововведення (рутинізація, модифікація,
дифузія) [3].
Недостатня інноваційна спрямованість розвитку організацій робить їх неконкурентоспроможними. Саме тому в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці Україні, особливу значущість набуває управління розвитком організації на інноваційній основі. Але підвищення конкурентоспроможності організації неможливе
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без комплексної модернізації системи управління нею, тому потрібно
впроваджувати нові методи управління організацією, які враховували
б особливості сучасної економічної ситуації та були б чутливими до
впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків.
1. Величко О. Г. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного
регулювання і забезпечення якості: підручник / О. Г. Величко, А. М. Должанський,
Л. М. Віткін, О. Е. Янішевський, Д. Ю. Клюєв. – Донецьк: Свідлер, 2010. – 394 с.
2. Князь С.В. Фінансовий менеджмент / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь. –
Львів : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 184 с.
3. Ястремська О. М. Моделювання оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств в умовах трансформації економіки / О. М. Ястремська // Проблеми
науки. – 2005. – № 11. – C.20-28.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Комарницька Г.І.
Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор
Управління соціально-економічним розвитком підприємств в динамічних умовах структурно-організаційних трансформацій національної економіки, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є актуальною, складною і багатогранною проблемою. Для її ефективного вирішення слід використовувати дієві засоби економічного оцінювання доцільності, результативності і ризиків
соціально-економічних перетворень, а також сучасні методи управління.
Метою роботи є узагальнення й систематизація теоретичних основ управління соціально-економічним розвитком підприємства.
Соціально-економічний розвиток – складний суперечливий процес, у якому взаємодіють позитивні і негативні фактори, а періоди
прогресу змінюються періодами регресу. Політичні і військові потрясіння, соціальні конфлікти, екологічні катастрофи можуть призупинити розвиток економіки будь-якої країни, відкинути її на кілька десятиліть назад, а іноді привести і до остаточної загибелі, як це було з древніми цивілізаціями [1].
Ознаками соціально-економічного розвитку підприємства слід
вважати:
- в економічній сфері: економічний ріст – кількісний і позитивний
бік розвитку економічної системи, що характеризується розширенням
її масштабів (нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції,
розширення частки ринку, підвищення рівня доходів підприємства);
- структурні зрушення – це зміни, пов’язані з переходом до нові73

тніх прогресивних технологій використання ресурсів, що сприяє покращенню кінцевих результатів діяльності підприємства: оновлення
асортименту продукції чи послуг; впровадження інноваційних технологій в управлінні; нарощення обсягу капіталу підприємства; задоволення потреб споживачів завдяки підвищенню якості продукції чи послуг на підприємстві;
- у соціальній сфері: покращення організаційних комунікацій та
соціально-психологічних відносин в процесі спільної праці на підприємстві; створення комфортних умов праці персоналу; належне стимулювання праці; формування організаційної та корпоративної культури
та етики бізнесу, що базується на принципах партнерства; забезпечення умов професійного розвитку персоналу завдяки підвищенню рівня
освіти та професійної підготовки управлінського і виробничого персоналу [2].
Концепція соціально-економічного розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та
екологічної.
Економічна складова концепції розвитку заснована на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути
здійснений за умови збереження сукупного капіталу. Концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів та використання екологічних - природо-, енерго-, і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та знешкодження
відходів.
Соціальна складова розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ та збереження культурного.
Екологічна складова розвитку має забезпечити цілісність біологічних і фізичних природних систем. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких
систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному
стані.
Процес управління соціально-економічним розвитком підприємства охоплює чотири етапи: оцінювання конкурентного статусу підприємства і потенціалу соціально-економічного розвитку підприємства;
вибір напрямів соціально-економічного розвитку; планування соціально-економічного розвитку; регулювання соціально-економічного розвитку підприємства [3].
Управління соціально-економічним розвитком залишатиме ряд
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ключових проблем, вирішення яких і буде гарантувати підвищення
ефективності діяльності в цілому. Серед усіх пріоритетних завдань
перед підприємствами на сьогодні визначають найбільші проблеми у:
підвищенні соціальної відповідальності підприємства; збільшенні частки ринку; підвищенні вартості фірми; покращенні якості продукції,
послуг.
1. Барабанник Л. Б. Концепція корпоративної соціальної відповідальності бізнесу
та її становлення в Україні / Л. Б. Барабанник, О. В. Вознюк // Вісник Дніпропетровської
державної академії. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 1. – С. 5-11.
2. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми,
моделі: монографія / О. В. Раєвнєва. – Харків, 2006. – 496 с.
3. Марцин В. С. Економічне регулювання ефективності господарської діяльності :
монографія / В.С. Марцин. – Львів : ЛБІ НБУ, 2005. – 491 с.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Медведєва І.В.
Науковий керівник – Кондратенко Н.О., д-р екон. наук, професор
Сьогодні розвиток економічних відносин в Україні супроводжується трансформацією форм та методів державного регулювання, децентралізацією та диверсифікацією виробництва, зміною умов господарювання та зростанням конкурентної боротьби між підприємствами,
посиленням впливу на діяльність суб’єктів господарювання зовнішнього середовища, основною рисою якого є невизначеність.
Метою роботи є узагальнення теоретичних основ організації системи економічної безпеки підприємства в умовах ризику та невизначеності.
Взагалі «економічна безпека підприємства» – це здатність
суб’єкта господарювання ефективно та безперервно здійснювати свою
діяльність на основі прийняття взаємопов’язаних управлінських рішень, що дозволяють оптимізувати використання корпоративних ресурсів та узгодити економічні інтереси усіх груп зацікавлених осіб з
метою нівелювання впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовищ на виробничо-господарську діяльність підприємства [1].
Таким чином, економічна безпека є універсальною категорією,
яка відображає захищеність суб'єктів економіки на всіх її рівнях, починаючи з держави, підприємства і закінчуючи кожним її громадянином,
а існування і ефективність функціонування підприємства, особливо в
нестабільних умовах ринкової економіки України, залежить від ефективності системи гарантування економічної безпеки.
Основні функціональні складові економічної безпеки підприємс75

тва:
- фінансова складова – досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);
- інтелектуальна і кадрова – збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом;
- техніко-технологічна – ступінь відповідності технологій, які використовуються на підприємстві, сучасним світовим аналогам відносно оптимізації витрат ресурсів;
- правова складова – всебічне правове забезпечення діяльності
підприємства, дотримання діючого законодавства;
- інформаційна – ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства;
- екологічна – дотримання екологічних норм технології та випуску продукції, мінімізація втрат підприємства від забруднення довкілля;
- силова – забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства та збереження його майна [2].
Сучасні умови діяльності багатьох підприємств характеризуються наявністю конкуренції, динамічністю ринкової кон’юнктури, суттєвими змінами у макросередовищі, які представлені тенденціями НТП,
швидким застаріванням знань, виникненням нових сфер економіки,
змінами способу виробництва – переходу від індустріальної до постіндустріальної економіки тощо. До числа таких характеристик в економіці України, зважаючи на її перехідний характер, слід додати проблеми роздержавлення власності, глобалізаційні процеси, зміну діяльності
фінансових інститутів, посилення конкуренції між національними та
транснаціональними компаніями на національному ринку тощо [3].
Сьогодні, можливо, як ніколи раніше, пильність уваги до питань
безпеки є надзвичайно високою. Можна стверджувати, що безпека є
достатньо ємною системою, яка пронизує практично всі аспекти життєдіяльності і розвитку будь-якої структури.
Створення необхідних передумов для забезпечення економічної
безпеки має базуватися на ефективній системі заходів із необхідним
правовим, фінансовим, організаційним та інформаційним підґрунтям,
що в свою чергу передбачає формування оптимальної системи економічної безпеки підприємства, яка враховує специфіку підприємства та
характер його взаємозв’язків з суб’єктами зовнішнього середовища. З
огляду на те, що безпека – це форма існування підприємства в середовищі небезпек і загроз можемо зазначити, що метою економічної безпеки підприємництва може бути виключення можливості понесення
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ним збитків або упущення вигоди, економічне зростання та стабільність.
1. Пономаренко В. С. Стратегічне управління розвитком підприємства: навчальний посібник / В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, О. М. Тридід. – Харків : ХДЕУ, 2002. –
640 с.
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О.В. Князь. – Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. –
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
Кірсань І.О.
Науковий керівник – Плотницька С.І., д-р екон. наук, доцент
Для України специфічна функція забезпечення необхідного контролю за співвідношенням показників «якість – прибуток» енергопостачальних компаній є першочерговою для забезпечення надійної якості послуг з передачі та постачання електроенергії.
Нині робота в цьому напрямі для підприємств електроенергетичної галузі України тільки розпочинається. Через відсутність у чинному
законодавстві жорстких норм і штрафних санкцій за порушення показників якості фінансові менеджери енергопостачальних компаній або
взагалі не використовують в управлінні прибутком функцію забезпечення необхідного контролю за співвідношенням між прибутковістю
компанії та якістю наданням послуг з передачі та постачання електричної енергії, або розглядають її як перспективну в разі зміни нормативної бази.
Для оцінки якості надання послуг з передачі та постачання електричної енергії на державному рівні НКРЕ прийнято рішення використовувати загальноприйняті показники ефективності роботи енергопостачальних країн східної Європи. Відповідно до розпорядження НКРЕ
№ 86-р від 05.07.2007 р. [1], якість послуг з постачання електроенергії
визначається такими факторами:
- надійністю електропостачання;
- комерційною якістю – якістю відносин між постачальником та
існуючим або потенційним споживачем;
- якістю поставленої електроенергії.
Надійність енергопостачання характеризується такими показниками:
- SAIFI – індекс середньої частоти перерв електропостачання у
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системі. Розраховується як відношення сумарної кількості відключених споживачів (точок обліку споживачів) унаслідок усіх перерв електропостачання протягом звітного періоду до загальної кількості споживачів (точок обліку споживачів);
- SAIDI – індекс середньої тривалості перерв в електропостачанні
у системі. Розраховується як відношення сумарної тривалості відключень споживачів (точок обліку споживачів) унаслідок усіх перерв електропостачання за звітний період до загальної кількості споживачів
(точок обліку споживачів).
Комерційна якість безпосередньо пов’язана з відносинами між
постачальником електричної енергії та існуючими або потенційними
споживачами та включає скарги споживачів щодо якості відносин між
постачальником і споживачем, зокрема, помилки в рахунках, несвоєчасно виставлені рахунки, порушення термінів виконання заявок, неправомірні дії персоналу тощо.
У країнах із розвиненою ринковою економікою до енергопостачальних компаній застосовується методика стимулюючого регулювання, що передбачає взаємозв’язок усіх факторів, у тому числі урахування зміни обсягів корисного обсягу, кількості споживачів, ефективності
здійснення господарської діяльності та, відповідно, дотримання цілої
низки показників якості надання послуг з передачі та постачання електричної енергії [2].
Дослідження методичних підходів до управління прибутком енергопостачальних компаній в Україні і інших країнах на основі компаративного (порівняльного) аналізу дозволило виокремити ознаки методичного підходу до управління прибутком іноземних енергопостачальних компаній, які відмінні від вітчизняних:
- дотримання єдиних норм і правил для всіх енергопостачальних
компаній галузі;
- відсутність жорсткого контролю з боку регуляторного органу за
дотриманням структури витрат компанії;
- жорсткий контроль з боку держави за дотриманням показників
якості послуг і наявністю взаємозв’язку цих показників із розміром
прибутку;
- економічне стимулювання енергопостачальних компаній до
скорочення витрат;
- порівняння компаній за допомогою економіко-математичного
моделювання або бенчмаркінгу.
1. Про надання ліцензіатами інформації за формою моніторингу показників якості
послуг у II півріччі 2007 року: [Електронний ресурс] // Розпорядження НКРЕ № 86-р від
5 лип. 2007 р. – Режим доступу:
http://business.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
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2. Антоненко О. Б. Управління прибутком енергопостачальних компаній: традиційні і новітні підходи: монографія / О. Б. Антоненко, М. В. Макарова. – Полтава: ПУЕТ,
2012. – 202 с.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Шепелик О.Я.
Науковий керівник – Плотницька С.І., д-р екон. наук, доцент
Будівельна галузь посідає одну з ключових позицій в національній економіці, а рівень її розвитку говорить про економічний розвиток
країни в цілому. Особливістю функціонування будівельної галузі є
тісний взаємозв’язок з іншими галузями національної економіки, оскільки саме тут створюється матеріальна база виробництва. Розробка та
реалізація стратегій розвитку національної економіки кожного з регіонів країни неможлива без інтенсифікації будівництва, підвищення його
обсягів та якості будівельних робіт на основі застосування сучасних
методів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та модернізації.
Сучасні теоретико-методичні підходи до ефективного функціонування будівельних підприємств, незалежно від їх спеціалізації, мають ґрунтуватися на підтримці належного рівня економічної безпеки.
У сучасній науці не існує єдиного підходу щодо трактування сутності
економічної безпеки, її складових, методів оцінки і місця та значення у
системі ефективного управління підприємством. Аналіз існуючих наукових підходів довів, що економічна безпека підприємства є складним
багатозначним поняттям, яке доцільно розглядати з різних позицій
відповідно до мети дослідження. Найбільш поширеними є визначення
економічної безпеки як захищеності діяльності підприємства, його
потенціалу, інтересів, ресурсів; певний стан ресурсів, відносин,
зв’язків господарюючого суб’єкта; систему заходів, спрямованих на
забезпечення його конкурентоспроможності; ступеня реалізації й гармонізації економічних інтересів; властивості підприємства до розвитку, самовиживання, досягнення визначених цілей [1].
Формування системи економічної безпеки будівельного підприємства і розробка заходів з підтримання її належного рівня потребує
вивчення галузевої специфіки. Будівельні підприємства, як ніякі інші,
відчули руйнівний вплив зовнішнього середовища і виявилися нездатними дієво реагувати на нестабільні динамічні зміни у ньому.
Саме тому у галузі будівництва для підприємств важливим постає питання про створення певного запасу міцності, що дозволяє про79

тидіяти негативному впливу факторів зовнішнього середовища і базується на достатньому рівні економічної безпеки. В умовах динамічних
змін і нестабільності зовнішнього середовища повинні враховувати
наступні аспекти [2]:
 поточний рівень економічної безпеки;
 економічні інтереси підприємств будівельної галузі, які враховують показники фінансово-господарської діяльності та фінансовий
стан підприємства;
 кон’юнктуру ринку й поточне ринкове становище, що зумовлює реалізацію економічних інтересів підприємств;
 найбільш впливові зовнішні загрози і можливості, що надає
поточний рівень економічної безпеки, по їх нейтралізації.
Враховуючи вищенаведене, економічну безпеку підприємств будівельної галузі визначено як створення таких умов їх функціонування, при яких забезпечено достатній рівень економічної безпеки, який
надає можливість реалізовувати економічні інтереси і створювати певний запас міцності для реалізації в подальшому економічних інтересів
підприємств і обумовлюється технологією будівельного виробництва,
його сезонністю, наявністю різноманітності об’єктів будівництва, можливими джерелами фінансування, розгалуженістю видів діяльності
підприємств будівельної галузі, а також формуванням інституційного
середовища здійснення діяльності у сфері будівництва.
Таким чином, специфіка будівельних підприємств дозволяє зробити висновок про складність та неоднозначність визначення економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Так як будівельна галузь
є однією з ключових секторів економіки, то ефективність роботи будівельних підприємств є індикатором розвитку економіки, а подальший
розвиток будівельних підприємств в сучасних умовах подолання наслідків кризових явищ є можливим лише на основі ефективного управління їх економічною безпекою.
1. Пушкар Т.А. Теоретичні аспекти методології формування моделі розвитку будівельного комплексу регіону / Т. А. Пушкар // Комунальне господарство міст: наук.техн. зб. – Київ: Техніка, 2011. – Вип. 70. – С. 98-106.
2. Чорна М.В. Класифікація загроз економічної безпеки підприємств галузі будівництва [Електронний ресурс]. / М. В. Чорна, І. В. Пірятінська: Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/19_AND_2012/ Economics/10_113913.doc.htm. – Назва з екрану.

80

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У
СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Трегуб А.Д.
Науковий керівник – Дєгтяр О.А., д-р держ. упр., доцент
Публічне управління та адміністрування є складним явищем,
притаманним державі з її розвиненою системою органів державної
влади та органів місцевого самоврядування. Воно спрямоване як на
управління суспільними сферами, галузями та різновидами відносин,
так і на самоуправління, власний саморозвиток відповідно до потреб
суспільства. Дисипативний характер самоорганізації є однією з найважливіших загальних особливостей системи публічного управління та
адміністрування.
Іншими найбільш суттєвими загальними особливостями публічного управління та адміністрування як соціальної системи є те, що воно відрізняється від інших таких систем більшою масштабністю, різноманіттям управлінських впливів, монополією на нормативноправову діяльність, певними унормованими структурами органів влади
та управління, специфікою роботи відповідних служб.
Функціонування таких структур та служб отримало загальну назву «публічне адміністрування». У свою чергу, управлінські впливи
таких структур на суспільні сфери, галузі, відносини та території
отримали загальну назву «публічне управління».
Безумовно, як загальну особливість системи публічного управління слід сприймати те, що для неї притаманні всі відомі моделі представлення соціальних систем, характерні менеджменту та іншим наукам соціального управління. Це дозволяє на сучасному рівні використовувати в публічному управлінні та адмініструванні методи та технології менеджменту, маркетингу, соціального партнерства та інші.
Важливою особливістю публічного управління та адміністрування є віднесення до його складу державного управління та місцевого
самоврядування. В той же час, все частіше, насамперед у зарубіжних
виданнях, зустрічається теза щодо охоплення публічним управлінням
ще й громадського управління (управління громадськими
об’єднаннями різних типів). Таку точку зору будемо розглядати у контексті широкого розуміння публічного управління.
Є й інші численні особливості публічного управління, які проявляються в його різноманітній практиці, зокрема на системному, функціонально-технологічному та нормативно-правовому рівнях. Про низку з них йдеться у даному навчальному посібнику на рівні знань щодо
сучасного публічного управління, необхідного для магістерської під81

готовки у галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
За нормального (некризового) режиму управління, як показує сучасна світова практика, процеси управління в суспільних системах,
зокрема процес публічного управління, здебільшого набувають характеру стратегічного управління, а при кризовому управлінні вони, як
відмічав В. Бакуменко, забезпечуються в рамках чинних законів політичної боротьби, обмеженням прав і свобод громадян, а також значним
звуженням дії механізмів саморегуляції. Відповідно до положень синергетики, з одного боку, системна криза свідчить, що вичерпані ресурси колишніх джерел розвитку відповідної системи і руйнівні процеси переважають, а, з іншого боку, дезорганізація створює нові можливості для нової організації, інтенсивного включення процесу самоорганізації [1, 2].
Створення умов переходу від критичного до нормального режиму управління актуалізувало необхідність визначення довгострокових
перспектив держави, постановку обґрунтованих цілей її розвитку, пошук нових загальнонаціональних ідей, навколо яких має згуртуватися
суспільство. Однією з безумовно найбільш вдалих з таких ідей є орієнтація на європейські цінності, вибір курсу на забезпечення відповідних
рівня життя і стандартів демократизації суспільства. Визначення та
обґрунтування стратегій розвитку держави, регіонів, територій, окремих сфер, галузей, видів суспільної діяльності з орієнтацією та використанням досвіду передових країн світу є важливим завданням науки
публічного управління та адміністрування.
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Матиренко Б.В.
Науковий керівник – Самойленко І.О., канд. екон. наук, доцент
Рішення – вибір альтернативи. В наукових працях поняття
«управлінське рішення» визначається як: зовнішній прояв (форма)
управлінської діяльності; вольовий акт керівника; сукупність правових
правил, вимог, норм; інтелектуальна дія; обсяг і зміст інформацій; як
документ, який фіксує результати діяльності (організаційної, нормот82

ворчої, контрольної); обсяг і зміст інформації.
Прийняття рішення – це інтегрована частина управління організацією будь-якого виду (Френк Харрісон). Знання технології та методів прийняття рішення є необхідним елементом професійної кваліфікації керівника. Поняття «прийняття рішення» можна трактувати як у
вузькому так і широкому розумінні.
У вузькому розумінні – це заключний акт діяльності з виявлення
та аналізу різних варіантів рішення, спрямований на вибір і затвердження кращого варіанту рішення. Коли рішення розглядається як результат вибору, тоді воно являє собою розпорядження до дії (план роботи, варіант проекту тощо).
У широкому сенсі прийняття рішення — це процес, що протікає в
часі, здійснюється в кілька етапів. Іншими словами, це сукупність всіх
етапів і стадій підготовки (вироблення) рішення, включаючи і заключний етап безпосереднього прийняття рішення. Після прийняття рішення здійснюється діяльність щодо реалізації прийнятого рішення. Іноді
цей етап також включається в поняття «прийняття рішення».
Прийняття ефективного рішення керівником будь-якого рангу –
одна з найбільш важливих умов успішного розвитку організації, її виживання у конкурентному середовищі, успішної адаптації до змін зовнішнього середовища. Слід зазначити, що будь-яке рішення не може
мати суто позитивних результатів. У будь-якому результаті є негативні
моменти. Тому будь-яке управлінське рішення – це компроміс. У кожному випадку керівник повинен зробити вибір між неминучими негативними моментами.
В процесі прийняття рішень вирішуються задачі: пошуку, розпізнавання, класифікації, впорядкування і вибору. Для вирішення цих
завдань використовуються методи аналізу (розділення об'єкту на елементи), синтезу (поєднання елементів в єдине ціле), індукції (передбачає хід міркувань, спрямований на отримання висновку на основі логіки) і дедукції (міркування будуються на основі деяких аксіом, постулатів, гіпотез (посилок), що мають твердження, на основі яких виводяться слідства). Процес прийняття рішення включає в себе такі операції як: підготовчий етап до роботи; виявлення проблеми і формулювання цілей; пошук інформації та її обробку; виявлення можливостей
ресурсного забезпечення; ранжирування цілей; формулювання завдань; оформлення необхідних документів; реалізація завдань.
Сутність управлінського рішення в адміністративній діяльності
полягає в наступному:
по-перше, управлінське рішення можна розглядати як вид діяльності, яка пов’язана з підготовкою, прийняттям та реалізацією певних
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варіантів дій;
по-друге, управлінське рішення є своєрідною формою впливу
управляючого суб’єкта (працівник – як представник влади у зовнішньо-адміністративних відносинах; начальник (старший) по відношенню до підлеглого у внутрішньо-організаційних адміністративних відносинах) на об’єкт, яким управляють (конкретну особу, групу осіб чи
на конкретні суспільні відносини);
по-третє, як послідовність певних етапів (підготовка, прийняття,
реалізація (виконання) управлінського рішення, кожний з яких також
складається із певних стадій).
Управлінські рішення, що приймаються під час здійснення адміністративної діяльності в умовах певної невизначеності та ризику, мають такі специфічні ознаки:
– по-перше, спеціальна спрямованість, тобто основна їх мета полягає у вирішенні додаткових (тимчасових) завдань адміністративної
діяльності, як зовнішньо-організаційних, так і внутрішньоорганізаційних, появу яких зумовлює ситуація невизначеності;
– по-друге, приймаються уповноваженим суб’єктом, тобто в умовах певної невизначеності;
– по-третє, забезпечується дотримання принципу законності;
– по-четверте, розробка, прийняття та реалізація управлінських
рішень за таких умов зумовлена, насамперед, різкою зміною стану
оперативної обстановки, або спрямовані на виконання рішень інших
суб’єктів владних повноважень;
– по-п’яте, оперативність розробки та прийняття рішень;
– по-шосте, реалізація даних процедур передбачає наявність певних етапів (стадій). Однак, саме в умовах певної невизначеності може
відбуватися зміна часової тривалості даних стадій.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ШЛЯХ ДО
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Дегтяр Д.О.
Науковий керівник – Самойленко І.О., канд. екон. наук, доцент
Рівень економічного розвитку будь-якої країни в нинішній час
визначається не кількістю видобутих або спожитих паливноенергетичних ресурсів, а ефективністю їх використання – енергомісткістю ВВП, енерговитратами на одиницю виробленої продукції.
Енергоємність ВВП України у 3 рази перевищує середній рівень
країн світу. Така ситуація є наслідком істотного технологічного відставання у більшості галузей економіки, в т.ч. і у житлово–
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комунальній сфері, імпортно-експортних операцій ПЕР та впливу «тіньового» сектора економіки. Тому необхідно, в першу чергу, забезпечити зниження цього показника через підвищення енергоефективності
продукції, технологій та поступового заміщення природного газу альтернативними видами палива шляхом вирішення проблем з енергоефективності та енергозбереження.
Проте, без відповідних змін у законодавстві, пільгового кредитування заходів по енергоефективності та енергозбереженню більшість
підприємств не зможе розірвати вузол проблем, пов’язаних зі зростанням цін на традиційні енергоносії та одночасною необхідністю модернізації виробництва. Крім того, успішний розвиток як економіки в цілому, так і промисловості зокрема, відбувається лише тоді, коли держава здійснює активну підтримку і стимулювання інноваційної діяльності та визначає стратегію, спрямовану на зміцнення наукового потенціалу.
Для вирішення проблем з енергозбереження та енергоефективності необхідно:
 виділити пріоритетні напрямки діяльності – розвиток структури енергоефективності та енергозбереження, запровадження енергоменеджменту енергоємних підприємств, підвищення надійності та
якості енергопостачання, поширення передового досвіду в цій сфері;
 створити ринок постачальників енергії, надати споживачам
можливість вибору типу енергоносія та постачальника;
 розробити ефективний економічний механізм заохочення
енергозберігаючої діяльності підприємств і оптимального використання паливно-енергетичних ресурсів;
 здійснювати оснащення підприємств сучасним обладнанням
обліку та контролю енерговитрат;
 активно проводити інвестиційну та інноваційну політику, направлену на впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій;
 активно впроваджувати механізм державно-приватного партнерства (ДПП), зокрема модель у формі лізингу.
Використання механізму лізингу в ДПП для здійснення проектів
з підвищення енергоефективності, дозволяє підвищити якість і знизити
витрати при експлуатації об'єктів, забезпечує взаємодію з приватними
інвесторами, використовує ринкові процедури відбору найефективніших проектів, дозволяє об'єднати будівництво і експлуатацію в рамках
однієї угоди, стимулюючи приватного інвестора до економії капітальних і поточних витрат за проектом, за рахунок підвищення якості виконання цих операцій;
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Механізм ДПП містить більше стимулів і можливостей для підвищення ефективності експлуатації інфраструктурних об'єктів. Має
більш високу ефективність приватного менеджменту, що зумовлює
більш низькі витрати при більшій якості у порівнянні з державним і
муніципальним управлінням. Ефективніший менеджмент визначається
сильнішою (щодо державних службовців) мотивацією приватних інвесторів, які прагнуть максимізації прибутку і віддачі від інвестицій.
Основними проблемами реалізації моделі у формі лізингу в рамках ДПП з питань енергоефективності є:
 відсутнє адекватне юридичне супроводження реалізації проектів з енергоефективності на основі моделі лізингу;
 немає достатнього досвіду в організації і здійсненні проектів
з підвищення енергоефективності на основі моделі лізингу.
Державно-приватне партнерство слід розглядати як шлях до залучення приватного сектору до практики із надання енергосервісних
послуг й укладання довгострокових контрактів; розширення розуміння
моделі лізингу в рамках ДПП і можливих вигід відносно недорогих
інвестицій в енергоефективність та енергозбереження; як стимул підвищення рівня довіри між державою та приватним сектором, як шлях
до становлення та розвитку енергосервісного бізнесу в Україні.
Зарубіжна практика свідчить про те, що проекти, реалізовані в
рамках ДПП, досягають більшої результативності, ніж проекти, які
реалізуються тільки силами публічного сектора.
АДАПТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Тутов Д.О.
Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент
Основою будь-якої сучасної організації, безумовно, є люди,
оскільки саме люди забезпечують ефективне використання будь-яких
видів ресурсів, наявних у розпорядженні організації, і визначають її
економічні показники і конкурентоспроможність. Внесок людських
ресурсів у досягнення цілей організації і якість виробленої продукції
чи наданих послуг залежить в першу чергу від того, наскільки
ефективно проводиться робота з підбору персоналу. Але навіть
найкраща система підбору не здатна забезпечити належний результат,
якщо не приділити достатньої уваги питанню адаптації нових
співробітників [1].
Адаптація є одним з елементів системи управління персоналом
підприємства. Незважаючи на це, адаптаційним заходам у компанії
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часом приділяється мінімум уваги, так як часові та організаційні
ресурси служби персоналу інвестуються переважно в розвиток систем
оцінки та навчання.
Починаючи виробничу діяльність в організації, співробітник
цікавиться різними аспектами співробітництва, що стосуються обсягу і
часу взаємодії, умовами свого функціонування організації, а також
якими особистими інтересами він повинен жертвувати, що дасть йому
натомість організація і т. п.
Адаптація нових працівників до роботи в організації є прямим
продовженням процесу відбору. Недостатня увага до питань
організації адаптації нових працівників зведе нанівець результати
відбору, якщо новий працівник, не зумівши вчасно освоїти нову
роботу і не вписавшись у трудовий колектив, може звільниться. Таким
чином, час і гроші, витрачені організацією на його пошук і відбір,
можуть виявитися викинутими на вітер.
Адаптація персоналу - це пристосування працівників до змісту і
умов трудової діяльності і у безпосередньому соціальному середовищі.
Для чого потрібна адаптація нових співробітників? Насамперед, вона
необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай потрібен новому
співробітнику для того, щоб освоїтися на новому місці і почати
працювати з максимальною віддачею. Таким чином, система адаптації
вигідна як самому новому співробітнику, так і керівництву компанії.
При використанні грамотно розробленої системи адаптації працівник,
який недавно прийшов в організацію, почуває себе на новому місці
більш комфортно, а керівництво одержує від нього максимальну
віддачу в роботі. Треба зауважити, що адаптація – процес обопільний,
людина пристосовується до нової для неї організації, організація
пристосовується до нової для неї людини. І від того, наскільки гладко
пройде цей процес, багато в чому залежить подальша продуктивність,
як нового співробітника, так і його колег [2].
Серед основних цілей адаптації нових працівників в організації
зазвичай виділяють наступні:
Зменшення стартових витрат. Новий працівник не завжди знає
нову роботу і вимоги організації. До тих пір, поки він працює менш
ефективно, ніж досвідчені працівники, що його робота вимагає більш
високих витрат. Ефективна адаптація зменшує ці витрати і дає
можливість новому працівнику швидше досягти встановлених норм
виконання роботи.
Зниження стресів, що відчуває на собі новий працівник. Для
переважної більшості людей притаманний страх перед новим,
невідомим. Стресовий стан нового працівника, як правило, пов'язаний
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з боязню провалів у роботі з недостатньою орієнтацією до нової
робочої ситуації.
Скорочення плинності кадрів. Якщо працівники не змогли
своєчасно освоїтися в організації, це може призвести до їх звільнення.
Економія часу менеджерів і колег. Новому працівнику потрібна
певна допомога з боку керівництва і колег для вирішення різних, в
тому числі і найпростіших, побутових проблем.
Розвиток у нового працівника стану задоволеності роботою,
позитивного ставлення до роботи і реалізму в очікуваннях. Процес
адаптації має сприяти формуванню позитивного ставлення нових
працівників до організації, до свого підрозділу і до дорученої справи,
що є неодмінною умовою високих робочих показників [3].
Ефективність управління виробничою адаптацією працівника
залежить від впливу на сукупність структурних елементів адаптації з
акцентуванням уваги на найбільш значимих для конкретних умов
видів адаптації, від уміння менеджерів використовувати ефективні
технології соціального управління адаптацією.
1.
Данюк В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – Київ : КНЕУ,
2004. – 398 с.
2.
Жуковська В. М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. /
В. М. Жуковська, І. П. Миколайчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 293 с.
3.
Балабанова Л. В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л. В. Балабанова,
О. В. Сардак. — Київ : Професіонал, 2006. – 512 с.

МОТИВАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР
УСПІХУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кваша І.С.
Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент
Ставлення до справи засновника або топ-менеджера компанії,
який працює за контрактом, виступає прикладом для підлеглих. Тому
не дивно, що мотиватори вищого керівника стають значущими для
ключових співробітників, які давно працюють в компанії.
В Європі за критерієм мотивації управлінської діяльності
виділили два типи керівників. Якщо керівник прагне забезпечити
процвітання організації і усвідомлює себе як носія корпоративних
цінностей, він визначається як стратегічний керівник. Мотивація
стратегічного керівника – це відповідальність за процвітання і
стабільність компанії, професійна самопожертва і відмова від
індивідуальних цілей, якщо вони йдуть врозріз з корпоративними.
Виділяється також інша спрямованість управлінської діяльності,
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при якій провідним мотивом керівника виступає прагнення до
персонального самоствердження. Такий керівник прагне до особистого
благополуччя та збагачення. Нерідко він прагне до особистої влади над
іншими людьми. Його мотивація – самоствердження за допомогою
придушення волі і самостійності своїх підлеглих.
Якщо такий керівник володіє харизмою і хорошими
менеджерськими здібностями, організація процвітає. При прагненні до
персонального самоствердження він витягує і організацію. Але якщо у
керівника немає видатних талантів, то у компанії виникає важка
атмосфера, зростають плинність персоналу, боротьба угруповань і
сценарні конфлікти [1].
Відомо, що співробітники відносяться до стратегічного керівника
з повагою і йдуть за ним, оскільки з ним цікаво працювати.
Розвиваючись сам, такий керівник створює умови для професійного
зростання здібних працівників. Він не вважає їх підлеглими, але
бачить в них однодумців і партнерів.
У конфліктній ситуації стратегічний керівник і начальник,
спрямований на особисте самоствердження, ведуть себе по-різному. В
роботі стратегічного керівника присутні конфлікти, але вони, як
правило, є об'єктивними і мають професійний зміст. Різко проявляючи
себе в конфлікті, він може бути критичним до помилок підлеглих, але
не зачіпає їх людську гідність. Якщо ж конфліктує керівник,
орієнтований на особисте самоствердження, конфліктна поведінка має
індивідуальну мотивацію, пов'язану з його власними невирішеними
психологічними проблемами [2].
Мотивація управлінської діяльності нерідко змінюється в одного
і того ж керівника в залежності від його досвіду і віку. Молодий
керівник може
почати свою кар'єру з
індивідуального
самоствердження, але з накопиченням професійних знань і
управлінського досвіду стає стратегічним керівником. В кінці кар'єри,
підходячи до «межі» пенсійного віку, в боротьбі за своє «крісло»,
відчуваючи страх виявитися незатребуваним, він може знову перейти в
розряд керівників, які прагнуть до індивідуального самоствердження.
Політичні мотиви в діяльності менеджера, який працює за
контрактом, виявляються в його боротьбі за владу і вплив у компанії.
Якщо виділяти дві групи мотиваторів, професійні і політичні, то
політичні мотиви стають найбільш актуальними в періоди зміни
власників, злиття з іншою компанією, інновацій або зміни профілю
діяльності. Актуальність політичних мотивів підвищується в роботі як
стратегічного керівника, так і керівника, що має мотивацію на
персональне самоствердження.
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Зберігаючи вплив, керівник бореться за свій напрям у роботі, за
працівників, які знаходяться у нього в підпорядкуванні, клієнтів і
партнерів, з якими він співпрацював протягом багатьох років.
В організації, яка динамічно розвивається, завжди є конкурентна
боротьба за з'являються вакансії. Тому в такій організації політичні
мотиви в роботі керівника, пов'язані з ефективним управлінням ділової
конкуренцією [3].
Керівники як вищої, так і середньої ланки управління зацікавлені
у підтримці та розширенні свого впливу на співробітників. Від думок,
позицій та рішень керівника, який володіє високим рівнем
впливовості, залежать успішність та розвиток організації в цілому чи
окремого напряму її діяльності. Авторитет керівника відбивається у
його рейтингу всередині організації або підрозділу – оцінці його
популярності, а також у співвідношенні кількості однодумців і
конкурентів або ворогів.
1. Карлін М. І. Стимулювання праці в перехідній економіці: монографія / М. І. Карлін. – Луцьк : ВДУ, 1997. – 168 с.
2. Васильченко В. С. Управління трудовим потенціалом: навч. посібник /
В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – Київ: КНЕУ, 2005. –
403 с.
3. Лук’янченко Н. Д. Мотивація персоналу: навч. посібник / Н. Д. Лук’янченко,
Л. Л. Бунтовська. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 323 с.

РОЛЬ КАДРОВИХ СЛУЖБ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧИХ
КОЛЕКТИВІВ ТА ЇХ РОЗВИТКУ
Курусь Б.О.
Науковий керівник – Шевченко В.С., канд. екон. наук, доцент
Доходи будь-якої організації в першу чергу залежать від того,
наскільки професійно працюють в ній фахівці.
В останнє десятиріччя вчені у багатьох країнах відзначають зміну
ролі кадрових служб в організаціях. У нашій країні роль кадрових
служб змінилася корінним чином у зв'язку із зміною економічних і
соціально-політичних відносин. Змінилися і вимоги до рівня освіти
кадрів: у працівника має бути «ґрунтовна освіта», яка дозволить йому
за короткий термін освоїти робоче місце, нести відповідальність за
доручену справу.
Управління людськими ресурсами – головна функція будь-якої
організації (підприємства, фірми, корпорації, банку та інших
юридичних осіб). Політика організації змінюється на очах – від
технократичного підходу до визначення майбутніх потреб людей і
розвитку їх потенціалу. Останнім часом кадрова служба, порівняно з
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іншими підрозділами набуває першорядного значення в роботі
організації, оскільки від помилок при підборі кадрів багато в чому
залежить доля самої організації [1].
Кадрові служби займають одне з провідних місць в апараті
управління державними організаціями та приватними фірмами. Як
правило, вони комплектуються досвідченими працівниками, які добре
знають всі сторони життя організацій і фірм, завдання і функції їх
підрозділів. При цьому особлива увага приділяється їх матеріальному
стану: якщо в минулі роки заробітна плата кадрових працівників
становила 60% від заробітку фахівців з маркетингу, то зараз – 80-85%
окладу цієї високооплачуваної категорії управлінського персоналу.
Діяльність кадрових служб в основному спрямована на
виконання наступних функцій:
– забезпечення всіх ділянок виробництва необхідними по
професії і кваліфікації працівниками;
– розробку заходів щодо стимулювання діяльності працівників,
спрямованої на високопродуктивну і ефективну працю;
– забезпечення безперервного навчання і підвищення кваліфікації
всіх працівників.
Виконанню перерахованих функцій підпорядкована структура
кадрових служб, до складу якої входять підрозділи, що займаються робочим персоналом, і окремі підрозділи, що забезпечують комплектування керівних кадрів. Останні підрозділи підпорядковуються
безпосередньо одному з статс-секретарів у міністерствах і відомствах
або президенту приватної фірми. Саме ці служби виділяють молодих
перспективних фахівців, які організовують їх послідовне переміщення
по підрозділах, вирішують питання направлення на навчання [2].
Проблеми докорінної перебудови управління в сучасних умовах
соціально-економічного розвитку здобувають особливу актуальність.
Це обумовлюється інтенсифікацією виробництва, розвитком науковотехнічного прогресу, що відбуваються структурними змінами
економіки. У системі заходів, спрямованих на прискорення соціальноекономічного зростання, провідну роль відіграє людський фактор,
тому курс на посилення ефективності всієї системи управління тісно
пов'язаний із кардинальним вирішенням проблем підбору, підготовки і
раціонального використання персоналу.
Управління кадрами – багатогранний і винятково складний
процес, що має специфічні особливості і закономірності. Знання їх
украй необхідні керівникам і спеціалістам сучасного виробництва,
працівникам кадрових служб і служб соціального розвитку для
постійного забезпечення росту ефективності і якості роботи. В умовах
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ринкової економіки управління кадрами повинно набути системність і
завершеність на основі комплексного рішення кадрових проблем,
впровадження нових і вдосконалення існуючих форм та методів
кадрової роботи [3].
Комплексний підхід до управління кадрами припускає
урахування організаційно-економічних, соціально-психологічних,
правових, технічних, педагогічних і інших аспектів в їх сукупності і
взаємозв'язку при визначальній ролі соціально-економічних факторів.
Системний підхід відображає врахування взаємозв'язків між окремими
аспектами управління кадрами і виражається в розробці кінцевих
цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного
механізму управління, що забезпечує комплексне планування,
організацію і стимулювання системи роботи з персоналом.
1. Хміль Ф. І.Управління персоналом : підручник / Ф. І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2006.– 606 с.
2. Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. В. Балабанова,
О. В. Сардак. – Київ : Професіонал, 2006. – 512 с.
3. Савельєва В. С. Управління персоналом : навч. посіб. / В. С. Савельєва,
О. Л. Єськов. – Київ : Професіонал, 2005. – 336 с.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Ханюкова К.О.
Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент
Сучасні підприємства функціонують в умовах постійно зростаючого динамізму і мінливості ділового середовища. Це створює для підприємств необхідність постійних комунікацій з партнерами, споживачами, співробітниками. Зростання освіченості, кваліфікації, інформованості працівників і громадськості в цілому жадає від менеджменту
використання більше складних і тонких методів управління, одним з
яких є корпоративна культура підприємства.
Корпоративна культура – це система матеріальних і духовних
цінностей, проявів, взаємодіючих між собою, властивих даної компанії, що відображають її індивідуальність і сприйняття себе й інших у
соціальному й речовинному середовищі, що проявляється в поводженні, взаємодії, сприйнятті себе й навколишнього середовища [1].
Корпоративна культура охоплює більшу частину явищ духовного
і матеріального життя колективу: домінуючі в ньому моральні норми і
цінності, прийнятий кодекс поведінки й укорінені ритуали, манера
персоналу одягатися, встановлені стандарти якості продукту, що випускається.
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Корпоративна культура – специфічна, характерна для даної організації система зв'язків, взаємодій і відносин, що здійснюються в рамках конкретної підприємницької діяльності, способу постановки й ведення справи [2].
Метою корпоративної культури є формування поведінки персоналу, що сприяє досягненню цілей підприємства.
Корпоративна культура складається з ідей, основоположних цінностей і поглядів, розділяється всіма членами організації. Вона включає в себе і стиль поведінки, і стиль спілкування з клієнтами і колегами, і активність співробітників, їх за зацікавленість, рівень мотивації і
багато іншого.
В цілому корпоративна культура складається з трьох рівнів. Перший рівень (внутрішній) корпоративної культури визначається латентними, або прихованими, атрибутами. Це неписані правила взаємин
співробітників, цінності працівників організації, певні правила, установки. Характерною особливістю цього рівня корпоративної культури
є те, що атрибути, які утворюють його, мають особистісний характер,
тому більшість їх не підлягає регламентам і декларуванню.
Другий рівень (базовий) визначається офіційними задекларованими принципами діяльності установи. Як правило, це місія організації, кодекс компанії (у тому числі моральний кодекс) та інші регламенти, в яких прописуються концептуальні, соціальні, моральні правила
діяльності компанії на шляху до її успіху. Базовий рівень є унікальним
сам по собі, бо він має характер транзитного сервера між внутрішнім і
зовнішнім рівнем корпоративної культури [2].
Третій рівень (зовнішній) проявляється через фірмову символіку,
корпоративні події, свідомі професійні традиції, які стають доступними не тільки для працівників підприємства, а насамперед популяризуються в суспільстві.
Формування корпоративної культури передбачає тривалий і
складний процес, основними етапами якого є:
- визначення місії корпорації;
- визначення основних базових цінностей;
- формування правил поведінки працівників корпорації, виходячи
з базових цінностей;
- розробка та описання традицій та символіки, що відображають
усе вище перераховане.
Корпоративна культура – це інструмент управління, за допомогою якого можливо істотно впливати на результативність функціонування поведінки персоналу з метою досягнення високих результатів
господарювання. Формування високого рівня корпоративної культури
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повинне стати однією з найважливіших стратегічних цілей і ефективного розвитку сучасних підприємств.
1. Іванченко А.В. Орієнтація на розвиток персоналу в системі корпоративних цінностей підприємства / А.В. Іванченко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4, Ч. 2, Т. 1. – С. 185-190. – Серія: Економічні науки.
2. Дмитренко М.Й. Формування корпоративної культури в цивілізаційних процесах соціуму / М.Й. Дмитренко // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2011. –
Вип. 200. – С. 185-190. – Серія: Філософія.

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Байдик Ю.І.
Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент
Сучасні
перспективи
економічного
розвитку
України
пов’язуються з високотехнологічними й конкурентоспроможними підприємствами, господарська діяльність яких забезпечувала б розвиток
національної економіки. Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироблення ним стратегічних напрямків своєї діяльності, які
ґрунтуються на нововведеннях, тобто мають інноваційний характер.
Саме інновації є тією рушійною силою, що здатна забезпечити довготривале економічне зростання.
У сучасному світі економічний розвиток країни визначається не
стільки наявністю в ній природних і інших ресурсів, скільки здатністю
суб’єктів господарювання даної країни до впровадження нових ідей.
Це означає, що успіх мають ті країни, які активно впроваджують прогресивні технології, виготовляють нову продукції тощо.
Інноваційну діяльність необхідно розглядати як один з основних
засобів їхньої адаптації до постійних змін умов зовнішнього середовища. Інноваційна діяльність означає процес створення, впровадження
і поширення інновацій. Сутністю інновації і інноваційної діяльності є
зміни, які розглядаються як джерело доходу.
Під інновацією слід розуміти кінцевий результат діяльності по
створенню і використанню нововведень, втілених у вигляді удосконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, що
сприяють розвитку і підвищенню ефективності функціонування підприємств, які їх використовують.
Інноваційна стратегія – це ціленаправлена діяльність щодо визначення важливих напрямків вибору пріоритетів перспективного інноваційного розвитку підприємства і вироблення комплексу заходів,
що потрібні для їхнього втілення [1].
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В основі розробки інноваційної стратегії мають лежати стратегічні управлінські рішення, які:
- орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни середовища;
- пов’язані з залученням значних матеріальних ресурсів, широким
використанням інтелектуального потенціалу;
- характеризуються гнучкістю, здатністю адаптуватися до змін
ринкових умов;
- ураховують неконтрольовані організацією зовнішні чинники.
Інноваційні стратегії є також однією зі складових економічної
стратегії і з цього боку можуть розглядатися як набір правил, методів і
засобів пошуку найкращих перспективних для організації напрямів
розвитку науково-технічних досліджень, ресурсної політики для їх
реалізації [2].
Для інноваційної стратегії розвитку найбільш важливим є фактор
часу, оскільки навіть найсучасніша прогресивна технологія не буде
мати успіху, якщо вона буде запропонована невчасно або поступить на
попередньо не підготовлений ринок.
Інноваційна стратегія підприємства визначається такими найголовнішими складовими: об'єктом і характером ресурсів, які має (або
планує мати) підприємство, і ринковими позиціями та загальногосподарською структурою (контрольована частка ринку, доступ до джерел
фінансування та сировини, стан конкурентоспроможності).
Стратегія має розроблятися відповідно до певного комплексу
умов, вимог і критеріїв, а її реалізація – відбуватися при забезпеченні
відповідних інституційних рамок. Саме від ефективності застосованої
стратегії залежить подальше існування підприємства. Тому до кожної
розроблюваної стратегії на підприємстві необхідно підходити дуже
ретельно та ґрунтовно.
На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід’ємною або навіть визначальною складовою економічного зростання будь-якої країни світу. Досвід інших країн засвідчує, що лише за умови широкого
впровадження інноваційних розробок можливо наповнити як український, так і світовий ринки конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва.
1. П’ятницька Г. Т. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть
та наукові підходи до формування і вибору / Г.Т. П’ятницька // Проблеми науки: міжгал.
наук.-практ. журнал. – Київ, 2004. – № 11. – С. 21-29.
2. Ястремська О.М. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / О.М. Ястремська, Г.В. Верещагіна. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 392 с.
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РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Лялюк М.М.
Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент
В сучасних умовах господарювання в Україні, які характеризуються зростаючою конкуренцією, постійним зниженням рівня прибутковості, а також невизначеністю та мінливістю економічних, політичних і соціальних факторів, головним завданням для вітчизняних підприємств є прийняття ефективних управлінських рішень в процесі їх
функціонування. Неякісні управлінські рішення призводять до значних
витрат, внаслідок чого фінансова результативність суб’єктів господарювання знижується.
Однією із технологій управління, яка може забезпечити сталий
соціально-економічний розвиток українських підприємств, є контролінг. Саме впровадження контролінгового механізму в практику
управління підприємствами дозволить забезпечити необхідний рівень
прибутковості їх діяльності не за рахунок підвищення цін на продукцію, а завдяки підвищенню ефективності використання всіх ресурсів і
оптимізації витрат.
Контролінг – це функціонально відокремлений напрямок економічної роботи на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансовоекономічної коментуючої функції у менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень [1].
Контролінг визначають як синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує вироблення різних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей та результатів діяльності підприємства.
Контролінг є системою спостереження та вивчення поведінки
економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів
для досягнення мети, яку воно ставить перед собою. Стан контрольованих об’єктів визначається кількісними, якісними, структурними,
часовими і просторовими характеристиками. Контролінг є також і
системою інформації, яка сприяє забезпеченню тривалого існування
підприємства, він націлений на майбутнє.
Для кожного конкретного підприємства функції служби контролінгу залежать від багатьох обставин, але, узагальнюючи існуючу
практику, можна представити основні функції та завдання контролінгу
в наступному вигляді:
1. Облік – збір та обробка інформації, розробка та ведення внутрішнього контролю обліку, уніфікація методів та критеріїв оцінки діяльності підприємства та його підрозділів.
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2. Планування – інформаційна підтримка при розробці базисних
планів, формуванні та удосконалення системи планування, встановлення потреби в інформації та часу для окремих шагів процесу планування.
3. Контроль та регулювання – визначення величин, що контролюються у часовому та змістовному резервах, порівняння планових та
фактичних величин для виміряння та оцінки ступеня досягнення мети,
визначення допустимих границь відхилень величин, аналіз відхилень.
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення – розробка інформаційної системи, стандартизація інформаційних носіїв збір та систематизація найбільш вагомих для прийняття рішення даних, розробка інструментарію для планування, контролю та прийняття рішень, забезпечення економічності функціонування інформаційної системи [1].
5. Спеціальні функцій – збір і аналіз даних про зовнішнє середовище: ринки грошей та капіталу, кон’юнктури галузі, державні економічні програми, порівняння з конкурентами, обґрунтування доцільності злиття з іншими фірмами або відкриття (закриття) філіалів, проведення калькуляції для особливих заказів, розрахунок ефективності інвестиційних проектів [2].
Таким чином, контролінг – цілісна концепція економічного
управління підприємством, направленого на виявлення всіх шансів і
ризиків, пов'язаних із здобуттям прибутку в ринкових умовах. Знаходячись на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю і
планування, контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством: він зв'язує воєдино всі функції управління, інтегрує і координує
їх причому не підміняє собою управління підприємством, а лише перекладає його на якісно новий рівень.
1. Контролінг як інструмент управління підприємством / за заг. ред. Н.Г. Данілочкіна. – М.: Аудит, ЮНИТИ. – 1998. – 376 с.
2. Стефанюк І.Б. Контролінг: історичні аспекти становлення і розвитку / І.Б. Стефанюк // Фінансовий контроль: Всеукр. наук.-практ. журнал. – Київ, 2004. – № 6. – С. 3541.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПРОДУКЦІЇ
Рубан М.І.
Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент
Розвиток ринкових відносин в Україні є неможливим без ефективного та стабільного зростання економіки та виробництва конкурентоспроможної продукції, що відображає не лише ефективність діяльності
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окремого підприємства, але і економіки країни загалом. Важливими
умовами здобуття певної «ніші» в міжнародній торгівлі є забезпечення
вітчизняної продукції необхідними якісними стандартами, що сприятимуть її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку торгівлі.
Конкурентоспроможність продукції відображає сукупність властивостей, що показує міру задоволення конкурентної потреби стосовно
аналогічної продукції, яка репрезентована на ринку.
Визначення сутності конкурентоспроможності порівняно нещодавно ввійшло до центру уваги українських науковців і в практику
господарювання. Це й зрозуміло, оскільки за умови панування командно-адміністративної економіки не виникало потреби в наукових розробках проблем в галузі конкурентоспроможності продукції, а тим
більше конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
Конкурентоспроможність продукції - комплексна багатоаспектна
характеристика, яка відображає можливість продукції на протязі періоду її виробництва відповідати за якістю потребам конкретного ринку,
адаптуватися по відношенню якості та ціни до потреб споживачів, забезпечувати вигоду виробнику при її реалізації [1].
Конкурентоспроможність продукції – вагомий критерій доцільності виходу підприємства на зовнішній ринок, умова ефективного
проведення зовнішньоекономічних операцій і складова вибору засобів
та методів виробничо-експортної діяльності, яка являє собою сукупність якісних і вартісних ознак продукції, що забезпечують задоволення конкретних потреб споживачів.
Можливо виділити наступні фактори впливу на конкурентоспроможність продукції:
- якісні, пов’язані із якісними характеристиками продукції;
- цінові, пов’язані із ціною продукції (купівлі та споживання);
- нецінові, пов’язані із впливом нецінових («невартісних») факторів;
- логістичні, пов’язані із формуванням логістичної системи, яка
складається з: закупівлі матеріалів, транспортування продукції, її
складання та розподілення. Вплив логістичних факторів пов'язаний із
оптимізацією діяльності підприємства у вказаних сферах [2].
На конкурентоспроможність експортної продукції, крім перерахованих вище, впливають фактори:
- юридичні (нормативно-правові) – визначають правову захищеність продукції на зовнішньому ринку;
- технологічні - регламентують технологічні стандарти випуску
продукції, що відповідають стандартам і нормам, діючим в обраній для
експорту країні;
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- організаційні – призначені для оцінки умов платежу, поставок,
термінів та умов гарантії, сервісних послуг; а також ефективність бази
для поширення інформації про продукцію, динамізм збуту і можливість швидкого реагування на ринкові досягнення.
Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є
найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з
тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не
тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну. Ринкові
умови господарювання вимагають постійного підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що забезпечує здобуття конкурентних переваг та постійну фінансову стійкість підприємств.
1. Малярчук І.В. Конкурентоспроможність експортної продукції: поняття, оцінка
та шляхи підвищення / І.В. Малярчук // Економіст: журнал. – 2001. – № 4. – С. 56-58
2. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності продукції / Н.Г. Сікєтіна //
Економіка: реалії часу: науковий журнал. – Одеса, 2014. – № 2 (12). – С. 111-114.

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
Іванов О.О.
Науковий керівник – Волкова М.В., канд. екон. наук, доцент
Однією з найважливіших питань сучасної економіки підприємства є розвиток інструментів і методів менеджменту. В індустріальній
економіці ці інструменти і методи були спрямовані, в основному, на
управління процесами, що відбуваються всередині підприємства. У
ринкових умовах з дуже насиченим і висококонкурентним ринком,
особливого значення набувають інструменти і методи управління відносинами - підприємства із зовнішнім середовищем. До числа цих інструментів та методів відносяться оцінка та управління діловою репутацією підприємства, яка, разом з усіма нематеріальними активами,
надає все більший вплив на результати діяльності підприємства.
Ділова репутація – загальна думка про характеристики, переваги
та недоліки організації у сфері ділового обігу, що стимулює клієнтів
продовжувати користуватися її продукцією та може приносити понаднормативний прибуток [1].
Ділова репутація являється стратегічним активом і підприємству
необхідно формувати цей актив у відповідності не лише до зовнішніх,
а і до внутрішніх умов господарювання.
Ділову репутацію часто ототожнюють з іміджем та гудвілом.
Дійсно, поняття «ділова репутація», «імідж» і «гудвіл» є близькими,
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але мають суттєві відмінності.
Ділова репутація складається історично – це явище стратегічне, а
імідж – поняття скоріше тактичне і ситуаційне, його можна поміняти,
відкоригувати. Імідж може бути дуже добрим в залежності від того,
хто займається його формуванням. А швидко створити репутацію, навіть супертехнологіями, неможливо.
Ділова репутація підприємства опосередковано впливає на корпоративну культуру підприємства, бо працівники підприємства, поряд
із зовнішніми користувачами, також є користувачами інформації про
ділову репутацію підприємства, і тому корпоративна культура як сукупність норм, цінностей та правил, що визнаються працівниками підприємства, крім інших чинників, залежить від ділової репутації такого
підприємства.
Репутація поступово витісняє традиційну рекламу як основного
«двигуна торгівлі». Бренд витісняє у вартості товару матеріальні складові. Настав час торгівлі образами і враженнями. Мало володіти бездоганними продуктами. Вирішальним стає положення на ринку, а найвища позиція для підприємства - це та, при якій покупці сприймають її
бренд як бренд-релігію. У цьому випадку бренд стає для покупця необхідністю, чимось на зразок віри. Покупці купують не тільки продукти, а й саме ставлення. Бренди можуть володіти індивідуальністю або
іміджем, це відображає той факт, що люди купують багато товарів і
послуги не тільки з метою практичного використання, але й внаслідок
того значення, яке вони представляють для людини і цільової аудиторії, до якої він належить.
Позитивна ділова репутація підприємства спрощує йому доступ
до зовнішніх фінансових ресурсів, оскільки є одним із чинників, що
враховується при формуванні сприйняття підприємства серед зовнішніх користувачів інформації.
Позитивна ділова репутація підприємства дозволяє йому нарощувати частку залучених позикових ресурсів без погіршення сприйняття
цього факту користувачами такої інформації, що надає підприємству
порівняно з конкурентами певні переваги, оскільки потенційно відносний розмір ресурсів, що можуть бути залучені й використані стосовно
власного капіталу, для такого підприємства є більшим, ніж для підприємства, яке не має ділової репутації .
Ділова репутація підприємств спрощує вихід на нові товарні ринки, оскільки в такому разі відомості про підприємство галузі, його
торгову марку, ставлення до клієнтів, суспільства, позиція щодо екологічного ставлення до зовнішнього середовища, формують певне відношення до підприємства з боку потенційних клієнтів [2].
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Управління діловою репутацією підприємства являє собою комплексний процес формування і підтримки позитивного уявлення суспільства про підприємство і його продукцію, що створює кредит довіри в зацікавлених контактних аудиторій і суспільства в цілому. Управління діловою репутацією спрямоване на підвищення конкурентоспроможності підприємства, його стійкості до змін зовнішнього середовища, залученню додаткових фінансових можливостей і вигод підприємства в довгостроковій перспективі.
1. Мажура І. В. Типологія організаційної культури підприємства // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля. – Луганськ СНУ ім. В. Даля, 2003. – № 2 (60). – С. 145-148.
2. Гончаров В. М. Формування стратегиії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності: монографія / В. М. Гончаров,
М. В. Макаренко, В. К. Припутень. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 136 с.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
Скляренко Д.Г.
Науковий керівник – Боровик М.В., канд. екон. наук, доцент
В сучасній ринковій економіці людина виконує різноманітні економічні функції. У якості живого носія продуктивних сил людина має
безліч якостей і властивостей, сукупність різноманітних потреб і здібностей. Як активний творчий суб'єкт відносин у системі сучасної економіки людина відіграє головну роль. Людська особистість має сукупність якостей та властивостей, які являють собою продуктивні сили
людини.
У виробничому процесі людина займає основне місце, будучи
первинною продуктивною силою. Від якості й кількості робочої сили
безпосередньо залежить продуктивна здатність господарюючих ланок.
Організації самостійно визначають потребу в трудових ресурсах, їх
структуру й кваліфікаційний склад. Організація дитячих і оздоровчих
установ і реалізація програм соціального розвитку трудових колективів у певній мері сприяють відтворенню робочої сили. У господарських ланках відбувається зміна якісного рівня кадрового потенціалу,
його відтворення. Темпи вивільнення трудових ресурсів визначаються
досконалістю організації виробництва, праці й керування, рівнем професійних знань і досвідом.
Поняття «кадровий потенціал» відображає ресурсний аспект соціально-економічного розвитку. Останнім часом на нього усе більше
звертають увагу як на основний елемент підвищення конкурентоспроможності організації. Кадровий потенціал можна визначити як сукупність здібностей усіх людей, які зайняті в даній організації й вирішу101

ють певні завдання. В економічній теорії й практиці використовуються
в тієї або іншій формі конкретні якісні характеристики кадрового потенціалу – його чисельність, структура, знання, професійний склад,
кваліфікація, навички, накопичений виробничий досвід; особисті якості працівників: здоров'я, побут, професіоналізм, здатність до творчості,
моральність, різнобічний розвиток, активність [1].
Зміст кадрового потенціалу й основні його риси можна сформулювати, виходячи з наступного визначення кадрів: кадри представляють собою кваліфіковані, спеціально підготовлені для тієї або іншої
діяльності працівники. Кадровий потенціал розглядає сукупного працівника не лише як учасника виробництва, а ще й як невід’ємну рушійну силу, що започатковує всі стадії відтворювального процесу, як
носія суспільних потреб.
Кадровий потенціал формується інтеграцією й динамікою таких
моментів і сторін життєдіяльності людину, як особистісні властивості;
загальна працездатність; професійно-кваліфікаційний рівень знання,
уміння, досвід; творчі схильності, здатність і орієнтація особистості.
Кадровий потенціал значною мірою залежить від умов і факторів
зовнішнього середовища. На нього впливають кон’юнктура ринку
праці, державне регулювання, якість життя людей, освітній рівень населення, культура й інші соціально-економічні умови. З боку організації – це принципи управління і кадрова політика, виробнича та трудова
дисципліна, організаційна культура, система стимулювання працівників та ін. При цьому головною метою управління кадровим потенціалом на підприємств є створення сприятливих умов для формування
кількісної та якісної складових кадрового потенціалу для найбільш
ефективного його використання [2].
Особливо слід зазначити, що формування кадрового потенціалу
ґрунтується не тільки на високому рівні професійної підготовки співробітників, рівні їх знань, але й на особливих «інноваційних здібностях». До них можна віднести, насамперед, уміння самостійно виробляти інновації в процесі трудової діяльності, а також бути відкритими до
всього нового, оцінювати й впливати на зовнішнє середовище, переймати досвід інших компаній, і на основі всього цього вміти визначати
перспективи розвитку своєї організації. У загальному виді під кадровим забезпеченням розвитку організації можна розуміти весь процес
керувань персоналом, починаючи з його наймання, підтримки його
постійного розвитку, що ґрунтуються на потребах інноваційних процесів, що відбуваються усередині організації. У цьому випадку безперервний розвиток персоналу обумовлений постійним впровадженням
новацій в організаціях.
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Стратегічне керування персоналом являє собою керування формуванням конкурентоспроможного трудового потенціалу організації з
урахуванням теперішніх й майбутніх змін у її зовнішньому й внутрішньому середовищі, що дозволяє організації виживати, розвиватися й
досягати своїх цілей у довгостроковій перспективі.
1. Давидюк Т. В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв’язок категорій / Т. В. Давидюк // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 1. –
С. 30-35. – Серія: Економічні науки.
2. Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства: монографія /
В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 228 с.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АТЕСТАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
Олешко А.А.
Науковий керівник – Колонтаєвський О.П., канд. екон. наук, доцент
Персонал – основа будь-якої організації, рушійна сила будь-якого
виробництва. Від злагодженості роботи персоналу залежить ефективність роботи всього підприємства.
Атестація персоналу – один з найважливіших елементів роботи з
персоналом, що представляє собою періодичний огляд професійної
придатності та відповідності займаній посаді кожного працівника.
Склад персоналу, що підлягає атестації, встановлюється в окремих
сферах діяльності згідно з переліком посад. Не менше значення має і
те, чи зацікавлені самі працівники в розвитку організації.
Очевидно, на підприємстві з високою плинністю персоналу і невисоким рівнем зарплати високих показників домогтися складно. Зміцнювати кадровий склад, підвищувати його професіоналізм на основі
обґрунтованої мотивації – це ті завдання, які можна вирішувати одночасно. Для цього використовують атестацію персоналу – елемент кадрової політики, яка може принести користь як підприємству, так і його
працівникам. Це процедура визначення рівня практичних навичок і
ділових якостей працівника і встановлення як його відповідності, так і
невідповідності займаній посаді [1].
Атестація персоналу – це необхідний елемент роботи з кадрами
підприємства. Основним завданням атестації персоналу є визначення
відповідності співробітників займаним посадам, складання планів
управління кар'єрою, стимулювання до професійного розвитку.
Метою атестації є виявлення потенційних можливостей працівника, його кваліфікаційного рівня, потреби в додатковому навчанні, а
також матеріально заохочення та мотивування найбільш компетентних
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і досвідчених співробітників.
Атестація персоналу служить юридичною основою для просування по службі, визначення розмірів заробітної плати, а також звільнення. Атестація спрямована на поліпшення якісного складу персоналу, визначення ступеня завантаження працівників і використання їх за
фахом, вдосконалення методів управління.
Вона має на меті вишукування резервів зростання, підвищення
продуктивності праці і зацікавленості працівника в результатах своєї
праці і всієї організації, найбільш оптимальне використання економічних стимулів і соціальних гарантій, а також створення умов для більш
динамічного і всебічного розвитку особистості.
Розрізняють чотири види атестації:
1. Чергова атестація є обов'язковою для всіх і проводиться не рідше одного разу на два роки для керівного складу і не рідше одного
разу на три роки для спеціалістів та інших службовців.
2. Атестація після закінчення випробувального терміну проводиться з метою вироблення обґрунтованих рекомендацій з використання працівника, що атестується, на основі результатів його трудової
адаптації на новому робочому місці.
3. Атестації при просуванні по службі. Метою є виявлення потенційних можливостей працівника та рівня його професійної підготовки
для заняття більш високої посади з урахуванням вимог нового робочого місця і нових обов'язків.
4. Атестація при перекладі в інший структурний підрозділ необхідна в тих випадках, коли відбувається суттєва зміна посадових обов'язків і вимог, що пред'являються новим робочим місцем.
До основних методів проведення атестації можна віднести:
 Ранжування, в рамках якого потрібно розставити підлеглих
по порядку в залежності від їх заслуг.
 Класифікація, в рамках якої працівників розподіляють за
кількома заздалегідь встановленими категоріями досягнень.
 Шкала оцінок – метод атестації, що найбільш часто
використовується. Його основу складає список особистісних
характеристик, проти кожної з яких розміщується шкала оцінювання.
 Метод відкритої атестації являє собою новий метод
зосереджує увагу на характері виконання роботи, при цьому від
менеджера потрібно всього кілька фраз про працівників, що
атестуються замість проставлення галочок в таблицях [2].
Результатом атестації працівників є обґрунтовані підстави для
прийняття управлінських рішень, щодо роботи з персоналом, добору і
розстановки працівників, реорганізації структурних підрозділів, фор104

мування резерву, проведення навчання персоналу.
Від правильності оцінки професійних і ділових якостей та організаторських здібностей керівників, професіоналів і фахівців, залежить
ефективність виконання завдань та функції закладених в посадових
інструкціях.
1. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Н.Л. Гавкалова,
Н.С. Маркова. – 2-ге вид. – Харків: ІНЖЕК, 2005. – 304 с.
2. Світ енциклопедій. Атестація персоналу: [Електрон. ресурс]: – Режим доступу:
http://gx3000.ru/upravlinnja-personalom/atestacija-personalu.html

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Манаєнко К.В.
Науковий керівник – Колонтаєвський О.П., канд. екон. наук, доцент
Ма́ркетинг (англ. marketing) – це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне
задоволення потреб споживачів.
Оскільки маркетинг – це спосіб переконати маси зробити покупку, більшість помилково ототожнюють дане поняття зі збутом і стимулюванням. Різниця полягає в наступному: збут, головним чином, передбачає контакт лицем до лиця – продавець має справу з потенційними покупцями. Маркетинг використовує засоби масової інформації та
інші способи, щоб заволодіти увагою і переконати багатьох людей –
людей, які можуть взагалі не мати ніякого прямого контакту ні з ким з
компанії даного збутовика.
Маркетинг – явище складне, багатопланове і динамічне. Цим пояснюється неможливість в одному універсальному визначенні дати
повну, адекватну його сутності, принципам і функціям характеристику
маркетингу.
Із сутності маркетингу випливають основні принципи. Однак у
вітчизняній і зарубіжній літературі під «принципами маркетингу» розуміються досить різні речі. Розглянувши позиції різних авторів, порівнявши їх, виділимо наступні основні принципи:
1. Ретельний облік потреб, стану і динаміки попиту і ринкової
кон'юнктури при прийнятті економічних рішень;
2. Створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог ринку, до структури попиту (причому виходячи не з миттєвої вигоди, а з довгострокової перспективи);
3. Вплив на ринок, на покупця за допомогою всіх доступних засобів, насамперед реклами;
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Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як:
- аналіз зовнішнього середовища, до якої входять ринки, джерела
постачання і багато іншого. Аналіз дозволяє виявити фактори, що
сприяють комерційному успіху або створюють перешкоди цьому. У
результаті аналізу формується банк даних для прийняття обгрунтованих маркетингових рішень;
- аналіз споживачів, як актуальних, так і потенційних. Полягає в
дослідженні демографічних, економічних, географічних і інших характеристик людей, що мають право приймати рішення про покупку, а
також їхніх потреб у широкому сенсі цього поняття і процесів придбання як нашого, так і конкуруючого товарів;
- 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.;
- планування товароруху і збуту, включаючи створення відповідних збутових і агентських мереж із складами і магазинами;
- 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 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 (забезпечення безпеки використання товару і захисту навколишнього середовища; відповідність морально-етичним
правилам; належного рівня споживчих властивостей товару);
- управління маркетинговою діяльністю як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і
прибутків, ефективності маркетингових рішень.
Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких
підприємства здійснюють свою маркетингову діяльність: вдосконалення виробництва; удосконалення товару; інтенсифікації комерційних зусиль; маркетингу; соціально-етичного маркетингу.
Використання кожної з них обов'язково і, в першу чергу, ставить
питання про те, яким має бути співвідношення інтересів виробників,
споживачів і суспільства в цілому.
Маркетинг – це масштабний процес систематизованого виявлення того, що виробляти, як привернути до товару увагу споживача і по106

легшити його доступність, як постійно підтримувати бажання споживача купувати тільки у вас.
Змістом маркетингу є комплексне дослідження різних цілей і
причин прийняття рішень учасниками ринку в процесі взаємовідносин
попиту та пропозицій.
1. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / О.А. Біловодська. – Київ: Знання, 2010. – 332 с.
2. Маркетингова діяльність та її основні види Електронний ресурс]: – Режим доступу:
http://studme.com.ua/13761106/ekonomika/
/marketingovaya_deyatelnost_osnovnye_vidy.htm

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Нечепоренко А.Д.
Науковий керівник – Колонтаєвський О.П., канд. екон. наук, доцент
На сьогодні створення правильного іміджу допомагає клієнтові
сприймати діяльність підприємства, або товар чи послугу, які надає
організація як щось відмінне від інших, щось краще. Значне місце в
сучасних дослідженнях іміджу приділяється технологіям його формування в напрямі концепція маркетингу подій.
Імідж – можна визначити як сукупність уявлень, понять, поглядів
і досвіду людей у відношенні до підприємства, послуг або товарів [1].
Імідж підприємства формується не лише спрямованими на це заходами. Якість вироблюваних товарів і робіт або послуг, відношення
персоналу до свого керівника, клієнтури і власної діяльності має значення для іміджу не менш важливе, чим реклама та презентації [1].
Проблема формування іміджу в тому, що він являється нематеріальним активом, імідж знаходиться в людській свідомості.
Позитивний імідж має велике значення для підприємства:
 сильний імідж підприємства дає ефект придбання певної
ринкової сили, що призводить до зниження чутливості до ціни.
 сильний імідж захищає підприємство від атак конкурентів і
зміцнює позиції відносно товарів-замінників.
 полегшує доступ підприємства до ресурсів різного роду:
фінансового, інформаційного, людського.
Позитивний імідж підприємства може мати подвійний ефект, він
не лише регулює поведінку споживачів, але також поведінку співробітників. Співробітники розглядаються як чинник конкурентоспроможності підприємства та як важливе джерело інформації про підприємство для зовнішнього середовища.
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За дотепним виразом американського письменника Едгара Хау:
"Репутація – те, що говорять у вас за спиною" [2].
Імідж від репутації відрізняється тим, що він більше піддається
штучній побудові, в його сприйнятті значну роль грає емоційна складова розумового процесу, тоді як репутація напрацьовується роками,
конкретними справами і фактами.
Імідж можна створити, змінити, доповнити, а репутацію, особливо гарну, треба напрацювати. На ринку послуг репутація багато в чому
залежить від якості послуг.
Імідж підприємства визначається сукупністю характеристик, що
дають уявлення про її діяльність. Існують базові характеристики, властиві будь-якому типу підприємств, що пояснюються залежно від їх
специфіки. Для іміджу важлива не сама характеристика, а те уявлення,
яке можна створити про неї професійними засобами і яке забезпечує
організації позитивний імідж.
Ці характеристики можна виділити як:
1. Образ керівника підприємства.
2. Образ персоналу.
3. Соціальний імідж підприємства, що будується на основі уявлень громадськості і різних соціальних груп про організацію, про її
роль в політичному, економічному і культурному житті суспільства
[2].
4. Зовнішня атрибутика. Сюди входить оформлення приміщень,
транспорту, символіка.
5. Ділова культура організації і її стиль, соціально-психологічний
клімат, уявлення персоналу про надійність своєї організації.
Репутація підприємства є однією з найважливіших складових його розвитку та зміцнення конкурентоспроможності. Якщо конкурента
перевага досягнута за рахунок випуску на ринок своєї унікальної продукції, зробленої за власними розробками, то щоб її знищити, потрібно
розробить аналогічну або на ступінь краще.
На формування ділової репутації впливають ряд чинників:
 платоспроможність та фінансова стійкість;
 місії, стратегії та перспективне бачення;
 використання
сучасних
інформаційних
технологій;
спонсорська, громадська благодійна діяльність;
 також важливо мати сприятливу природу корпоративної
комунікації, як внутрішню так і зовнішню.
Імідж формується на основі емоцій за допомогою реклами, а репутація показує справжню картину, що представляє із себе підприємство, тобто, те, що ховається за іміджем. Вона підвищую привабливість
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підприємства в очах споживачів, звідси збільшується споживання товарів чи послуг, а тому і росте прибутковість підприємства. Тому, для
успішного розвиту підприємства формування позитивного іміджу та
репутації є необхідною складовою, що приносить додатковий прибуток та забезпечую конкурентні переваги.
1. Альошина И. Корпоративний імідж / И. Альошина // Маркетинг. – 1998. – №1. –
С.50-54.
2. Самохіна Л. За імідж організації відповідає кожний / Л. Самохіна // Елітний
персонал. – 2001. – № 8. – С. 17-35.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Кіктенко Р.Д.
Науковий керівник – Колонтаєвський О.П., канд. екон. наук, доцент
Інноваційний менеджмент являє собою самостійну галузь управлінської науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації. У загальному вигляді – це складний механізм дії керуючої системи, яка створює для інноваційного процесу та інноваційної діяльності сприятливі умови й можливості для розвитку і досягнення ефективного результату [1].
Існують різні підходи і ознаки класифікації інновацій:
1. За предметним змістом інноваційної діяльності:
- продуктові;
- технологічні;
- управлінські;
- ринкові.
2. За сферами діяльності:
- виробничі;
- економічні;
- маркетингові;
- соціальні;
- екологічні;
- правові.
Будь-якій інновації притаманні три основні взаємопов’язані властивості: новизна; технічна спроможність і економічна доцільність її
виготовлення й збуту; корисність для споживачів.
Більшість новацій реалізується у сфері економіки, забезпечуючи
вирішення завдань економічного зростання, конкурентоспроможності
не тільки підприємства, а й країни в цілому. Чимало новацій, своєчасно не впроваджених, морально старіють, утрачають новизну і свою
109

комерційну привабливість [2].
Функціональний інноваційний менеджмент насамперед націлений на ефективне управління саме процесом розроблення, упровадження, виробництва та комерціалізації інновації, при цьому важливим моментом є синхронізація функціональних підсистем, удосконалення координуючих дій операційної системи виробництва, управління персоналом і здійснення контролю за інноваційним процесом.
На прикладі досвіду розвинених країн, ефективність національних економік перш за все визначається масштабами та якістю впровадження нових ідей, технологій, управлінських систем та нових продуктів, які є результатом розвитку науки та інноваційної діяльності. Коли
відсутні важливі інноваційні зміни, економіка характеризується явищем стагнації, тобто застій в економіці [3].
Формами інноваційного менеджменту є:
- Спеціалізовані підрозділи, завданням яких є визначення основних напрямків інноваційного процесу та внесення конкретних пропозицій з метою прийняття рішень;
- Відділення нових продуктів, які є самостійними підрозділами;
- Проектно-цільові групи, що займаються науковими дослідженнями, розробкою і виробництвом нової продукції;
- Центри розвитку (впровадження нової продукції, розширення
обсягів продажів і завоювання ринку);
- Спеціалізовані централізовані фонди стимулювання нововведень, діяльність яких спрямована на прискорення впровадження нововведень;
- Аналітичні групи, які прогнозують розвиток попиту на нову
продукцію.
Методи інноваційного менеджменту включають в себе методи
примусу, спонукання, переконання, мережевого тонування і управління, прогнозування, аналізу.
Як висновок, можна зазначити, що інноваційний менеджмент дозволяє діяльності підприємств і установ переходити на інноваційний
шлях розвитку. Опираючись на досвід країн світу такий шлях є унікальним і дозволяє бути конкурентоспроможним на національному і міжнародних ринках, створює умови стійкого прогресивного розвитку та
посилює ринкові позиції.
Отже, країни, які впроваджують інновації характеризуються високим рівнем соціального та економічного розвитку і стандартами якості життя населення, це переконливо доводить світовий досвід.
1. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навчальний
П.П. Микитюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с.
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2. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. –
Суми: ВТД – Університетська книга, 2010. – 334 с.
3. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник /
Н.В. Краснокутська. – Київ: КНЕУ, 2003. – 504 с.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Загумений А.В.
Науковий керівник – Великих К.О., канд. екон. наук, доцент
Для ефективного функціонування система управління персоналом повинна бути побудована на науково-обґрунтованих принципах,
повинна використовувати оптимальні методи і технології, що відповідають принципам, які лежать в її основі, а також не суперечити загальній концепції розвитку організації.
Зміна, удосконалення системи управління персоналом являє собою складний процес, що вимагає врахування багатьох змінних. При
цьому сама зміна системи управління персоналом доцільно розглянути
з точки зору інновації [1]. Для цього представляється розумним розглянути інновацію взагалі і особливості інноваційного процесу.
В умовах кризи багато керівників будують свою роботу на мотиватор «страх втратити роботу». Але, ефективну і результативну діяльність на страху не побудуєш.
Більше того, у значної частини людей страх різко знижує інтелектуальні та фізичні можливості, результативність діяльності, призводить до розвитку депресій. Отже, спиратися на мотиватор «страх втратити роботу», як на основний мотиватор, - непродуктивно і недалекоглядно. Необхідні інші мотиватори і, в першу чергу:
впевненість людини в тому, що він тримає свою долю і благополуччя в своїх руках; впевненість у організації, у тому, що колектив
організації здатний впоратися з ситуацією і організація думає про своїх
співробітників; впевненість у своїх керівниках, у тому, що вони розуміють, що і як необхідно робити, і здатні реалізувати свої плани.
В умовах тривалих стресових навантажень, викликаних кризою,
одне з основних завдань керівників - знизити рівень тривожності персоналу, зменшити страхи. Саме тому починати роботу по згуртуванню
свого колективу, перенацілюванню його на нові завдання необхідно з
вироблення стратегії діяльності організації в умовах кризи, а також
«бажаної моделі поведінки працівника», і доведення їх до всіх без винятку співробітників організації. Дуже корисно, щоб у виробленні
стратегії і «бажаної моделі поведінки працівника» брали участь якомога більше співробітників, голос кожного повинен бути почутий.
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Другим важливим кроком має стати обговорення прийнятої стратегії в робочому колективі.
Вкрай важливо в кожному структурному підрозділі підприємства
сформувати ясне і чітке бачення того, як дана стратегія буде реалізовуватися саме в конкретному відділі, бригаді. На цьому етапі необхідно обговорити зі співробітниками модель поведінки співробітника даного підрозділу в кризовій ситуації, обговорити критерії оцінки праці.
Керівник повинен переконатися в тому, що всі співробітники його підрозділи розуміють свої завдання і те, якого поведінки чекає від них
керівництво компанії.
Саме тому третій кроком мають стати індивідуальні співбесіди з
кожним співробітником відділу, підрозділу, бригади. У ході цих співбесід необхідно уточнити цілі і завдання співробітника, його поведінка, при необхідності внести корективи. В подальшому такі зустрічі
повинні носити регулярний характер і відбуватися частіше, ніж у звичайних умовах.
У стресовій ситуації, народженої кризою, увага і турбота керівника - найсильніший стимулятор діяльності для співробітника. Кожен
працівник повинен відчувати себе частиною колективу, якому небайдужа доля цієї людини. Керівник в даному випадку виступає виразником турботи колективу про співробітника[2].
Ці заходи повинні бути спрямовані на формування у кожного
співробітника і, в першу чергу, у керівників нового образу ставлення
до роботи.
1. Пережогіна К.А. Інноваційні зміни в системі управління персоналом / К.А. Пережогіна // Молодий вчений. – Херсон, 2015. – № 4. – С. 403-408.
2. Дудник І. Побудова системи управління персоналом в умовах тривалої кризи:[Електронний ресурс] // Управління персоналом: журнал. – 2008. – № 23. – Режим
доступу: http://www.top-personal.ru/issue.html?1841

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ
Безугла Є.К.
Науковий керівник – Калашнікова Х.І., канд. екон. наук, доцент
Сьогодні збереження ресурсів енергетики є одним із найсерйозніших завдань. Людство дуже неекономно використовує майже всі
види енергоресурсів. Боротьба за енергію, за її джерела, за відкриття
нових способів її перетворення і використання йде безперервно й дедалі наростаючими темпами.
Енергозбереження – це зменшення споживання енергії за рахунок
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використання меншої кількості енергетичних послуг.
Нині приділяється велика увага питанням економного використання енергоресурсів через різке збільшення витрат на їх видобування
і виробництво, а також високу вартість нафти та газу на світовому ринку.
Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську діяльність як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є
одним з важливих кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження копалин ресурсів
та інші [1].
Економія енергії – це ефективне використання енергоресурсів за
рахунок застосування інноваційних рішень, які здійсненні технічно,
обґрунтовані економічно, прийнятні з екологічної та соціальної точок
зору, і не змінюють звичного способу життя.
Головною стратегічною метою енергозбереження для нашої країни є зростання енергоефективності в усіх галузях та поселеннях країни, також визначити те, якими заходами та наскільки можна досягти
цього підвищення.
Ціль енергозбереження полягає у поліпшенні екологічної ситуації та підвищенні економічності систем енергопостачання.
На сьогодні зниження споживання електроенергії дозволяє забезпечувати підключення нових споживачів при мінімальних капітальних
витратах в розвитку інфраструктури міста, знімає проблеми виділення
земельних ділянок, під нове будівництво об'єктів генерації, зменшити
навантаження на довкілля та у цілому позитивно впливає на містобудівельний розвиток [2].
Після досліджень багатьох країн світу, було з’ясовано, що в сучасних умовах економія 1 т умовного палива вимагає, як правило,
менших витрат, ніж приріст видобування еквівалентної його кількості.
Енергозберігаючий шлях розвитку економіки передбачає:
- зниження в розрахунку на одиницю продукції витрат палива,
електроенергії і теплоти на кінцевій стадії їх споживання;
- докорінне вдосконалення видобутку, виробництва, перетворення, транспортування і зберігання енергоресурсів, що зумовлює підвищення коефіцієнту їх використання;
- вдосконалення структури енергобалансу у напрямку заміщення в ньому дефіцитних і дорогих енергоресурсів дешевшими і доступнішими, а також нетрадиційними джерелами енергії.
У сучасному світі можна зменшити використання електроенергії
за рахунок альтернативних джерел енергії, а саме - сонце, вітер, теплота Землі, але до останнього часу немає ефективних розробок для їх
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економічного широкомасштабного використання [1].
Дуже важливою та надзвичайно складною є організація енергозбереження в країні. Нажаль, в нашій країні немає досвіду здійснення
таких значних проектів. У той самий час енергозбереження поступово
перетворюється на загальну потребу. Недолік електричних потужностей та газу у періоди сильних похолодань, глобальна боротьба з викидами парникових газів диктують необхідність кардинальної зміни ставлення до енергозбереження. Найбільш доцільним з технічної та економічної точки зору для країни буде проведення політики енергозбереження, що має правовий статус державної політики. У такому контексті енергозберігаюча політика повинна розглядатися як сукупність
дій, що відповідають загальнонаціональним інтересам - забезпеченню
життєздатності економіки, охороні навколишнього природного середовища, стратегії безпеки. Від результатів розв'язання цієї масштабної
проблеми залежить місце нашого суспільства на ряду розвинених стосовно економіки країн і життя громадян.
1. Турченко Д.К. Енергозбереження та економіка України/ Д.К. Турченко. – Донецьк: ВІК, 2006. – 310 с.
2. Козоріз Г.Г. Ефективність енергозберігаючих технологій / Г.Г. Козоріз. – Львів,
1998. – 136 с. – С. 129-136.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
Флотська Ю.І.
Науковий керівник – Мельман В.О., канд. техн. наук, доцент
В даний час для туристського ринку характерна жорстка конкурентна боротьба за клієнта, ринки збуту і сфери впливу. На українському ринку збільшується кількість іноземних компаній, що займаються туризмом. Індустрія туризму унікальна тим, що персонал є важливим ресурсом і складовою продукту. Можна сказати, що коли мова йде
про вдосконалення управління туристської організацією, то особлива
увага приділяється питанням навколишнього середовища, ринку, конкурентам, клієнтам. Однак, головні зусилля управління в індустрії туризму повинні бути спрямовані на її персонал.
Персонал в індустрії туризму є найважливішою складовою частиною кінцевого продукту, одним з основних ресурсів конкурентних
переваг організації, і, отже, якість обслуговування в туристських організаціях залежить від майстерності і свідомості службовців. Задоволення клієнта в сфері обслуговування досягається ввічливістю персоналу та його чуйністю.
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Таким чином, ефективне управління людськими ресурсами перетворюється в одну з найважливіших функцій туристської організації –
у функцію управління персоналом. Мета системи управління персоналом в індустрії туризму полягає в мотивуванні фахівців на надання
клієнтам якісного обслуговування із задоволенням їх потреб. А це неможливо без відповідної координації дій персоналу, мотивації і формування корпоративної культури, що підвищує лояльність споживачів
до туристської організації.
Метою роботи є дослідження проблем мотивації персоналу в туристичному бізнесі, розгляд існуючої системи на конкретному прикладі, внесення пропозицій щодо поліпшення методів мотивування персоналу на прикладі туристичної агенції ТОВ «Друзі».
Для досягнення поставленої мети в роботі передбачене вирішення наступних завдань:
 Розглянути теоретичні та практичні засади системи роботи з
персоналом, а також вивчити особливості управління персоналом в
туристичному бізнесі;
 Проаналізувати систему управління персоналом на туристичному підприємстві та визначити напрямки удосконалення процесу
управління персоналом.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Жуйкова А.О.
Науковий керівник – Мельман В.О., канд. техн. наук, доцент
В наш час, коли наша країна робить свої перші кроки, як держава
з ринковою економікою, зростаюча конкуренція і глобалізація підштовхує сучасних підприємців і менеджерів приводити рівень управління
на підприємствах до рівня європейських країн. Розуміння і використання концепції маркетингу в управлінні підприємством є невід'ємним
елементом ефективної підприємницької діяльності. Якісна і соціальна
складова маркетингу в управлінні величезна, – він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність суб'єктів господарювання. В цих умовах управління маркетинговою діяльністю для підприємств, що мають
за мету не тільки мати прибуток сьогодні, а бути й далі конкурентоспроможними та вийти як на всеукраїнський ринок, а навіть і на європейській, є актуальним, як ніколи раніше.
Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного встановлення зв'язків із громадськістю за допомогою засобів масової інформації
преси, радіо, телебачення. Налагодити тісні контакти з численними
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інститутами споживачів, партнерів, державних органів влади і суспільством загалом неможливо без глибоких знань, досвіду й компетентності керівників комерційних фірм, фахівців у сфері маркетингу.
З метою поліпшення економічної ситуації, насичення ринку товарами й послугами необхідно боротися за споживача, постійно оновлюючи продукцію, що випускається, розширюючи коло пропонованих
послуг, а також підвищуючи їх якість. Лише за дотримання таких умов
управління маркетинговою діяльністю вдається охопити значну кількість підприємств, насамперед тих, що безпосередньо пов'язані з кінцевим споживачем – населенням.
Метою дослідження наукової роботи – є узагальнення методичних підходів до здійснення збутової діяльності підприємства на засадах маркетингового менеджменту.
Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення наступних завдань:
 проаналізувати методи та інструменти просування товару;
 дослідити критерії ефективності реклами на ринку товарів;
 розробити засоби та методів стимулювання збуту продукції;
 розробити заходи щодо вдосконалення системи маркетингу
та збуту товару, а також визначити їх ефективність.
МОТИВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Вакуленко А.В.
Науковий керівник – Мельман В.О., канд. техн. наук, доцент
Питання про мотивацію персоналу було актуальним ще до розуміння менеджменту як науки, і на сьогоднішній день воно залишається
не менш актуальним. Складність цього питання полягає у тому, що
потреби людини постійно змінюються. Якщо раніше їй достатньо було
одержати їжу як винагороду, то сьогодні окрім задоволення якихнебудь фізичних потреб, людині необхідно задовольняти моральні і
психологічні потреби. Для підприємця людські ресурси и є найціннішими, оскільки саме персонал прагне постійного розвитку і самовдосконалення заради досягнення цілей організації. Відповідно, ефективний менеджмент дозволить постійне удосконалення організації виробництва і збільшення прибутку.
Таким чином, менеджеру необхідно добре розбиратися в типології характеру, направленості особистості, людях, а також мотивів, що
спонукають до професійної діяльності.
Існує безліч теорій, які описують як зміст, так і процеси мотивації. Багатий досвід українських і закордонних підприємців дає безліч
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прикладів ефективного стимулювання персоналу до результативної
праці. Готовність і бажання людини ефективно виконувати свою роботу є одним з ключових факторів успіху функціонування організації.
Метою розробки ефективної системи мотивації є визначення потреб і мотивів персоналу та розробка пропозицій щодо їх задоволення
в професійній діяльності.
Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань:
- Аналіз теоретичних і практичних основ мотивації та стимулювання праці;
- Аналіз нормативно-правового забезпечення управління персоналом;
- Визначення способів підвищення продуктивності, шляхів зростання творчої ініціативи, а також стимулювання і мотивації працівників;
- Розробити пропозиції щодо напрямків удосконалення системи
мотивації персоналу організації та визначити їх ефективність.
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Власова Д.М.
Науковий керівник – Гнатенко М.К., ст. викладач
Комунікація – соціально обумовлений процес передачі і сприйняття інформації в умовах міжособистісного і масового спілкування по
різних каналах за допомогою різних комунікативних засобів.
Маркетингові комунікації (МК) – це зв'язки, утворені фірмою з
контактними аудиторіями (споживачами, постачальниками, партнерами тощо) за допомогою різних засобів впливу.
Ядро СМК складають такі базові елементи, як реклама, паблік
рилейшинз, стимулювання збуту, директ-маркетинг. Складові перерахованих базових елементів є основою комплексних комунікаційних
елементів мерчандайзингу, подієвого маркетингу, вірусного маркетингу, брендингу, програм лояльності та ін. [1].
В більшості випадків основним і самим дорогим інструментом
маркетингових комунікацій виступає реклама. Основне завдання маркетингових комунікацій – донести до цільової аудиторії основну конкурентну відмінність бренду, яка, в свою чергу, вплине на вибір і покупку товару споживачем [2].
Реклама (англ. advertising, AD) – базовий елемент СМК, який
представляє собою будь-яку оплачену форму неособистого представлення цільовій аудиторії фактів про організацію, її товари, послуги,
117

ідеї і т. д. Відмінними характеристиками реклами є безособова спрямованість на аудиторію, масовість охоплення і планування. Засобами
поширення рекламної інформації є телебачення, радіо, газети, журнали, Інтернет, зовнішня реклама та ін.
Основні переваги реклами наступні: доносить до споживача інформацію про товар; може багаторазово повторюватися для однієї і
тієї ж аудиторії; може видозмінюватися з часом; забезпечує помітне й
ефективне представлення товару і фірми. До недоліків можна віднести
наступне: не здатна на діалог з потенційними покупцями; стандартизованість рекламних звернень не дозволяє знайти підхід до кожного потенційного покупця; не може обійтися без непотрібної аудиторії, тобто
тих, для кого вона не призначена.
Паблік рилейшинз (англ. public relations, PR) – базовий елемент
СМК, що складається з діяльності, спрямованої на забезпечення доброзичливого ставлення до загального образу фірми, її брендів або продукції з боку широких верств населення. Доброзичливе ставлення до
фірмі завойовується за допомогою таких PR-заходів, як публічні виступи, публікації та інтерв'ю в ЗМІ і т. д.
Переваги реклами: у більшості випадків дає потенційним покупцям достовірну інформацію; сприймається покупцями більш об'єктивно, ніж інформація, що виходить безпосередньо від фірми; охоплює
широке коло потенційних покупців; створює можливості для ефективного представлення товарів і (або)фірми. Недоліки: відсутність у фірми гарантій формування позитивного ставлення до неї і пропонованих
на ринок товарів; складність оцінки ефективності; висока вартість
окремих пропагандистських заходів.
Стимулювання збуту (англ. sales promotion, SP) – базовий елемент СМК, що складається з короткочасних спонукальних засобів,
спрямованих на збільшення активності споживачів, посередників і торгового персоналу. Інструментами стимулювання збуту є конкурси,
знижки, премії, дегустації, подарунки, безкоштовні зразки тощо. Переваги: призводить до короткочасного зростання збуту і доповнює рекламу і особисті продажі; містить спонукання до здійснення покупки;
привертає увагу потенційних покупців, пропонуючи їм якусь поступку. Недоліки: може використовуватися лише як додатковий елемент
просування; високі витрати для фірми.
Директ-маркетинг (англ. direct-marketing, DM) – базовий елемент
СМК, за допомогою якого здійснюється безпосереднє особисте звернення до представників цільової аудиторії для отримання прямого відгуку. Прямий відгук може бути у вигляді прямого замовлення на товар
або послугу, запиту на подальшу інформацію, звернення за послугою
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(товаром). Основними формами директ-маркетингу є особистий продаж, директ-мейл, каталог-маркетинг, телефон-маркетинг, телемаркетинг, інтернет-маркетинг і т. д.
Переваги: викликає відповідну реакцію з боку потенційного покупця; може пристосовуватися до вимог окремих покупців; значно
скорочується даремна аудиторія; концентрується на чітко визначених
сегментах ринку. Недоліки: неефективний для інформування покупців,
так як персонал фірми може мати справу з обмеженим їх числом; високі витрати в розрахунку на одного потенційного покупця; вимагає
значного розширення штату співробітників фірми, що займаються збутом.
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – Вид. 5-те, допов. –
Київ : Лібра, 2007. – 720 с.
2. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. – 3-тє вид.,
допов. і переробл. – Київ: Знання, 2004. – 354 с.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Колесник М.С., Ткачина А.М.
Науковий керівник – Гнатенко М.К., ст. викладач
Економіка України, її фінансова система дуже потребують притоку іноземного капіталу. Іноземний капітал здатний стабілізувати
курс національної валюти, знизити банківські ставки, наповнити золотовалютні резерви і вирівняти платіжний баланс країни.
З яких країн і скільки інвестицій надходять в Україну, можна наочно розглянути в таблиці 1 [1].
Таблиця 1 – Прямі інвестиції в Україну

Усього, у тому числі
Кіпр
Нідерланди
Німеччина
Російська Федерація
Австрія
Велика Британія
Вiрґiнськi Острови (Брит.)
Франція
Швейцарія
Італія
Угорщина
Польща
США
Беліз
Інші країни

Обсяги прямих інвестицій на
01.10.2016 (млн. дол. США)
45152,2
11035,1
5910,7
5446,0
4618,7
2601,1
1888,0
1793,1
1533,2
1475,4
1158,2
790,9
789,4
712,6
540,3
4859,5
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У % до підсумку
100,0
24,4
13,1
12,1
10,2
5,8
4,2
4,0
3,4
3,3
2,6
1,8
1,7
1,6
1,2
10,6

Головним інвестором в економіку Україна є Кіпр. Частка Кіпру в
якості інвестора за даними на 01.10. 2016 року складає 24,4 %. Після
Кіпру йдуть Нідерланди з часткою 13,1 % і Німеччина – 12,1%.
Особливістю залучення іноземних інвестицій в Україну є те, що
структура іноземних інвесторів в Україні є далеко не оптимальною і
зовсім не відповідає структурі інвесторів, що діють у розвинених країнах. Основна маса іноземних інвесторів в Україні просто намагається
поліпшити свій фінансовий стан за рахунок операцій на українському
ринку. Обережність західних партнерів щодо великих інвестицій зумовлена відсутністю надійних гарантій їх захисту. Інвесторів в Україні
цікавлять, насамперед, сировина, продукти хімічної промисловості,
невикористані відходи та вторинні ресурси.
На сьогоднішній день в Україні існує проблема недостатнього
використання інвестиційного потенціалу, що пов’язано із
суб’єктивними і об’єктивними факторами [2]:
- залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної кризи;
- нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів;
- повільні темпи приватизації;%
- темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах Західної Європи і США тощо.
Крім того, аналіз міжнародних інвестиційних рейтингів висвітлює вельми невисокі інвестиційні позиції України та приналежність її
до групи країн з рівнем розвитку значно нижчим від середнього. Тому,
потрібно шукати шляхи покращення даної позиції. Першим кроком на
шляху до покращення є створення необхідної законодавчої бази, формування простору дій для приватного підприємництва, забезпечення
адекватного і прогнозованого оподатковування. Також, можна переглянути податкову політику: заміна податків, зборів і обов'язкових
платежів розподілом виробничої продукції між інвестором і суб'єктами.
Отже, залучення іноземних інвестицій в економіку України – об'єктивно необхідний процес. Від того, наскільки успішно економіка
України буде інтегруватися у світове співтовариство, залежить стратегія й тактика держави.
1. Статистична інформація. Державна служба статистики: [Електрон. ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Ілляшенко С. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ PR
Озеров О.О.
Науковий керівник – Гнатенко М.К., ст. викладач
Зв'язки з громадськістю, PR (англ. Public Relations – публічні відносини, зв'язки з громадськістю, відносини з громадськістю, суспільні
зв'язки, суспільна взаємодія; скорочено: PR-піар) – технології створення і впровадження при суспільно-економічних і політичних системах
конкуренції образу об'єкта (ідеї, товару, послуги, персоналії, організації - фірми, бренду) в ціннісний ряд соціальної групи, з метою закріплення цього образу як ідеального і необхідного в житті. У широкому
сенсі – управління громадською думкою, вибудовування взаємин суспільства і державних органів або комерційних структур, в тому числі,
для об'єктивного осмислення соціальних, політичних або економічних
процесів [1].
Сучасні PR-інструменти – це різні засоби і методи, що застосовуються в діяльності зі зв'язків з громадськістю, з метою досягнення
поставлених комунікативних завдань.
Розглянемо основні PR-інструменти, що найчастіше застосовуються різними комерційними компаніями і підприємствами, для наочності розділимо їх на групи [2].
I. Засоби масової інформації:
• Друковані ЗМІ
• Телебачення
• Радіо
• Заходи для преси (прес-тури, прес-сніданки, прес-брифінг і т.д.)
II. Мережа Інтернет:
• Корпоративний сайт (контент, зворотний зв'язок, просування,
SEO, фірмовий стиль, юзабіліті, швидкість)
• Соціальні мережі (SMM, SMO)
• Розсилки
• Електронні ЗМІ
III. Ділові заходи
• Форуми, конгреси, конференції
• Семінари, тренінги, майстер-класи
• Круглі столи
• Виставки
IV. Соціальні заходи
• Спонсорство
• Благодійність
• Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)
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V. Спеціальні заходи (event)
• Церемонії
• Премії
• Презентації
• Свята
• Конкурси
• Фестивалі
З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що Паблік
Рілейшнз має на меті досягнення високої суспільної репутації та лояльності. Припускає використання редакційної частини коштів поширення масової інформації для здійснення престижної реклами, спрямованої на завоювання доброзичливого ставлення до товарних сімейств,
що їх випускають фірми. Широко використовує різні форми комунікації: виступи керівників фірми на конференціях, семінарах, презентаціях, а також участь представників фірми в суспільно значимих подіях.
Виділивши відмінності між елементами комплексу маркетингових комунікацій, підкреслимо, що було б невірно проводити фіксовану
межу, розділяючи рекламу, паблік рілейшнз, сейлз промоушн і директмаркетинг. Очевидно, що всі елементи в тій чи іншій мірі формують
образ товару і фірми-виробника. Очевидно також, що всі акції, спрямовані на формування попиту і стимулювання збуту, сприяють створенню громадської думки.
Тому дроблення функцій і диференційований підхід до різних засобів маркетингових комунікацій може звести нанівець всі заходи.
Тільки комплексний підхід до розробки стратегії та тактики маркетингових комунікацій і обов'язковий моніторинг ринку силами служби PR з внесенням оперативних коректив, які працюють на забезпечення позитивного сприйняття фірми в цілому, здатні забезпечити виконання поставлених завдань щодо ефективного збуту товарів і послуг.
1. Маркетинг: підруч. [для студ. ВНЗ] / В. Руделіус та ін.; ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. – Вид. 3-тє. – Київ : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 648 с.
2. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. – 3-тє вид.,
допов. і переробл. – Київ : Знання, 2004. – 354 с.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ДЕРЖАВНІЙ
СЛУЖБІ
Колісник О.В.
Науковий керівник – Гайдученко С.О., канд. держ. упр., доцент
Ефективність державної служби визначається не тільки цілями,
певними орієнтирами або якісно розробленими рішеннями та обґрунтованими діями з їх реалізації, а значною мірою залежить від державних службовців, їх професіоналізму і найважливіше – від мотивації
працювати якнайкраще.
Мотив – це спонукання людини до активності, пов’язане з намаганням задовольнити певні потреби. Внаслідок усвідомлення і переживання потреб у людини виникають певні спонукання до дій, внаслідок яких ці потреби задовольняються.
Стимулювання праці передбачає створення умов, за яких активна
трудова діяльність дає певні результати, стає необхідною і достатньою
умовою задоволення значних і соціально обумовлених потреб державного службовця, формування у нього мотивів до праці.
Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і здібностям державного службовця. Мотивація – це процес свідомого вибору державним службовцем того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх
(мотиви) чинників. Мотивація державних службовців впливає на їхню
продуктивність і спрямованість на досягнення організаційних цілей.
Після дослідження питання мотивації можна зробити узагальнення та зазначити основні проблеми мотивації праці:
1. На поведінку працівника впливають внутрішні (потреби, інтереси, цінності) та зовнішні мотиватори (зовнішні щодо працівника
впливи, економічні та неекономічні методи мотивації). Це й породжує
одну з найголовніших проблем, а саме співвідношенння внутрішньої
та зовнішньої мотивації. На практиці майже неможливо розмежувати
вплив тільки внутрішніх чи зовнішніх мотивів, вони знаходяться в взаємодії. Завдання керівника – через зовнішню мотивацію породжувати
внутрішню, яка і є основною рушійною силою.
2. Можна тільки здогадуватися про мотиви поведінки особистості. Необхідно спостерігати тривалий час та вивчати мотиви, які справді впливають на людину.
3. Мінливість мотиваційного процесу. Зміст і характер мотиваційного процесу залежать від того, які потреби ініціювали його. Залежно від конкретної ситуації, потреби людини змінюються, що може
привести до неочікуваної реакції працівників на мотивуючий вплив з
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боку керівника.
4. Сила мотивів, їх стійкість, структурованість є унікальними для
кожної людини та по-різному діє на її поведінку. Те, що є ефективним
для мотивації однієї людини, може бути неефективним для іншої.
5. Безумовно, ефективність трудової діяльності залежить від мотивації. Проте ця залежність досить складна і неоднозначна. Буває так,
що людина, яка під впливом внутрішніх і зовнішніх чинниківмотиваторів дуже зацікавлена в досягненні високих кінцевих результатів, на практиці матиме гірші результати, ніж людина, яка значно менше змотивована до ефективної праці. Відсутність однозначного взаємозв’язку між мотивацією і кінцевими результатами діяльності зумовлена тим, що на результати праці впливає безліч інших чинників, як,
наприклад, кваліфікація працівника, його професійні здібності та навички, правильне розуміння поставлених завдань, зовнішнє середовище тощо.
6. Неоднозначність залежності між мотивацією і результатами
праці породжує вагому управлінську проблему: як оцінювати результати роботи окремого працівника і як його винагороджувати? Якщо
рівень винагороди зв’язувати лише з результатами праці, то це буде
демотивувати працівника, що отримав дещо нижчий результат, але
докладав більше зусиль. З іншого боку, якщо винагороджувати працівника без повного врахування реальних результатів його праці – це
може бути несправедливим щодо інших працівників, продуктивність
праці яких вища. Керівники повинні пам’ятати, що такі проблеми на
практиці виникають досить часто, а їх вирішення потребує комплексного підходу.
7. Проблема справедливості оцінки своїх дій з боку керівництва і
колективу. Якщо людина впевнена, що до неї і її праці ставляться так
само, як і до інших, вона вважає це справедливим. Але якщо навпаки –
результати роботи оцінюються по-різному, і відповідно винагорода
виплачується по-різному. Працівник почувається невдоволено, тому це
призводить до зниження активності в роботі, зниження рівня командності в прийнятті та впровадженні рішень.
Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що
розв’язання даних проблем мотивації праці забезпечить підвищення
рівня зацікавленості державних службовців працювати ефективніше,
прагнути до підвищення кваліфікації та професіоналізму, досягати
високих результатів у своїй роботі.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПІДВИЩЕННІ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Цененко А.С.
Науковий керівник – Гайдученко С.О., канд. держ. упр., доцент
Якою би простою і відкритою не вважалася організація, усередині її, в розмаїтості складових, зв'язків і їхніх конфігураціях, завжди
формуються і розвиваються організаційні ресурси, цілеспрямована і
своєчасна мобілізація яких може дати необхідний імпульс підвищенню
рівня розвитку організації. Таким стратегічним ресурсом організації є
корпоративна культура. Тому кожна організація стоїть перед необхідністю формування власної корпоративної культури — визначення своїх цілей і цінностей, стратегії, якості продукції, послуг, цивілізованих
правил поведінки і моральних принципів працівників, підтримання
високої репутації організації. Мова йде про перелік проблем, які складають основу переконань і цінностей керівництва організації. Корпоративна культура організації пов'язана з широкою концептуальною
основою, що включає переконання працівників, їх взаємовідносини
між собою і зовнішнім світом. Вона базується на психології формування практичного досвіду, являє собою його ціннісні орієнтири. В
організації,
що
характеризується
сприятливим
моральнопсихологічним кліматом, працівники можуть вважати, що її керівники
дійсно довіряють людям і успіх організації базується на їх відношенні
до працівників. На зміну старим цінностям – жорстка дисципліна, ієрархія, централізація, результат будь-якою ціною – приходять інші
цінності – самовизначення, орієнтація на потреби, самореалізація особистості, творчість, компетентність, децентралізація. Корпоративна
культура здатна надати сенс діяльності людей, наповнити її змістом,
стимулювати активність і новаторство.
Корпоративна культура покликана відтворити відношення організації до законності, особистості, якості продукції, фінансів і ділових
зобов'язань, відкритості і достовірності ділової інформації. Це повинно
втілюватися у комплексі правил, традицій, ритуалів і символів, які постійно доповнюються і удосконалюються. Успіх діяльності організації
в ринкових умовах в певній мірі залежить від репутації як ділового
партнера, що визначається як надійністю партнера, якості продукції і
рядом інших факторів, що охоплюються поняттям «корпоративної культури». Довіра контрагентів, працівників, місцевої територіальної
громади створює ринкове середовище, що сприяє успішній роботі організацій.
У сучасних умовах, коли персонал стає основним ресурсом орга125

нізацій, дуже важливого значення набуває діяльність кожного члена
колективу. Серед чинників, що сприяють трудовій активності працівників або, навпаки, що перешкоджають цьому, важливу роль грає їхня
міжособистісна сумісність. Починається вона із середовища усередині
організації: із культури взаємовідносин персоналу різних рівнів між
собою і з керівництвом, - із шанобливого ставлення керівництва до
своїх підлеглих, із визнання організацією їхніх заслуг і заохочення за
досягнення. її основу складають ті ідеї, погляди та базові цінності, що
розділяються членами організації. Із цінностей випливає стиль поведінки, спілкування тощо. Так формується культура організації. Якщо
культура є виразом ставлення людини до навколишнього світу, то,
безперечно, і людина виступає в якості суб'єкта культурної творчості.
Звідси призначення її – внесення суб'єктивного смислу в історію соціальної організації. Отже, корпоративна культура постає продуктом
творчості людини як суб'єкта організації.
До учасників корпоративної культури організації, які безпосередньо або опосередковано впливають на діяльність організації та на її
корпоративну культуру відносяться: споживачі, працівники, власники,
контрагенти, суспільство в цілому тощо. Ступінь прояву в місії інтересів кожної з цих груп осіб принципово залежить від того, які розміри
має організація, від роду її діяльності, де розташована тощо. Найбільш
стійкий, сильний і специфічний вплив на місію організації незалежно
від того, що організація собою представляє, вчиняють інтереси власників, працівників і споживачів. Проте керованою із названих є лише
група працівників, яких ми вважаємо найбільш впливовою на діяльність і культуру організації.
Формування корпоративної культури, що підтримує стратегію
організації, важливо для успішного виконання завдань, тому що культура формує соціально-психологічний клімат і корпоративний дух, які
сприяють виконанню поставлених завдань і вносять свій внесок у досягнення успіху. Корпоративна культура визначається тим, на підставі
чого і як здійснюється діяльність організації: якими є цінності і переконання, що їм слідує керівництво, яка філософія лежить в основі
ключових політик, які традиції, що їх притримується організація, які
етичні норми, обов'язкові для усіх, і яка моральна обстановка. Культура, таким чином, відображає атмосферу в організації та стиль її роботи.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІСТА
Янголенко О.С.
Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент
У двадцять першому сторіччі все більша увага приділяється трудовим ресурсам як найважливішому фактору виробництва і головною
продуктивною силою суспільства. Власне трудові ресурси – це частка
населення, що досягла певного віку, має необхідний рівень фізичного
розвитку, знання та навички і спроможна приймати участь у виробництві матеріальних і духовних благ. Сьогодні трудові ресурси є стратегічно важливим фактором для роботи будь-якого підприємства в умовах нестабільної економіки, невичерпним резервом підвищення діяльності підприємства, який суттєво впливає на його конкурентоспроможність і визначає напрям подальшого розвитку. Проте сьогодні проблема ефективного використання трудових ресурсів досліджена недостатньо і потребує подальшого вивчення і використання даних наукових досліджень задля розробки якісних програм щодо покращення
стану на ринку праці.
Одним із головних факторів використання трудових ресурсів є
власне їх кількість. Проте сьогодні демографічна ситуація в Україні є
невтішною. На 01.01.2016 кількість постійного населення склала
42,59 млн. осіб (без урахування тимчасово окупованих територій). У
2013 році кількість населення була 45,37 млн., у 2008 – 46192,3 [1],
тобто ми можемо бачити стійку тенденцію до зниження кількості населення. Окрім того, важливою є зміна вікової структури населення
України внаслідок старіння населення. Так, наприклад, якщо порівнювати дані 2010 і 2014 років, у 2010 населення віком 16-59 років та населення старше за 60 років було відповідно 29,328 млн. і 9,471 млн., а
у 2014 – 28,373 і 9,753 млн. відповідно. Усі ці тенденції необхідно
приймати до уваги в подальших роботах. При цьому рівень безробіття
в Україні в І кварталі 2015 року становив 9,6% економічно активного
населення.
Важливим фактором також є загальний рівень освіти трудового
ресурсу. Наразі в Україні є тенденція до зниження кількості студентів
в університетах: тоді як в 2007/8 навчальному році в університетах 3-4
рівня акредитації навчалось 2372,5 тис. студентів, к 2015/6 навчальному року ця цифра впала до 1375,2 тис, на що впливає багато економічних, соціальних, культурних, політичних факторів. Ще більш невтішною виглядає ситуація при розгляді ринку праці у розрізі кількості
випускників навчальних закладів, що працюють за спеціальністю. Так,
Опитування рекрутингової компанії HeadHunter, проведене у 2011 ро127

ці, засвідчило, що 37,4% респондентів працевлаштувалися не за спеціальністю, 25,7% – у сфері, близькій до здобутого фаху, і лише 36,6% –
безпосередньо за ним [2]. Нажаль, детальної та репрезентативної статистики за цим питанням немає, що вказує на необхідність проведення
глибших досліджень.
Ще одним фактором, який впливає не тільки на стан трудового
ресурсу, а й на ситуацію в країні загалом є еміграція. При вивченні
проблем використання трудових ресурсів значущою є ситуація «відтоку мізків». За даними Міжнародної організації з міграції, із січня
2010 року до червня 2012 року, 1,2 млн. осіб, тобто 3,4% населення у
віці від 15 до 70 років, працювали чи шукали роботу за кордоном. При
цьому 15% з них мали закінчену вищу освіту, ще 15% - базову вищу
або неповну вищу освіту. З осіб, що мігрували до «Нового світу» у
2011 році 64% - особи віком до 30 років, ще 17% - віком від 31 до
40 років. [3] Відповідно до даних дослідження, проведеного в рамках
проекту МОМ у 2014-2015 рр., за кордоном перебувають для здійснення трудової діяльності близько 700 тис. громадян України.
Таким чином, вивчивши наведені вище показники, можна сказати, що сьогодні на перешкоді найбільш ефективному використанню
трудових ресурсів стоять такі проблеми, як висока безробіття, погіршення демографічної ситуації, дисбаланс освіти і працевлаштування,
високі темпи еміграції та високі показники безробіття. Усі ці фактори
потребують подальшого більш детального вивчення задля розробки
програм поліпшення ситуації на ринку праці в Україні.
1. Населення: [Електрон. ресурс] Державна служба статистики України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/
ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html, вільний. – Дата звернення: 21.02.2016. – Назва з екрана.
2. Міграція в Україні: факти і цифри: [Електрон. ресурс] – Міжнародна організація з міграції (МОМ): Представництво в Україні, 2013 – Електронні текстові дані. – Режим доступу : http://iom.org.ua/sites/default/files/ukr_ff_f.pdf, вільний. – Дата звернення:
21.02.2016. – Назва з екрана.

НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ХАРКОВА
Опаленик Д.Я.
Науковий керівник – Колесник Т.М., канд. екон. наук, доцент
На сьогоднішній день, Харків є одним із найбільших міст за показником ділової активності в Україні, що дозволяє йому проявляти
себе не тільки у якості осередку бізнес-діяльності, а й міста, що завдяки своєму широкому колу ділових відносин може впливати на приріст
інвестицій і залучати численні джерела для свого різностороннього
розвитку. Проте для успішного розвитку необхідно дотримуватись
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послідовності і постійно робити вибір на користь того чи іншого інвестиційного договору, поступово налагоджуючи відносини з інвестором
і, в решті решт, обираючи напрямок інвестиційного розвитку.
Лише за січень-березень 2016-го року загалом у Харків було інвестовано близько $113 млн. , що показує привабливість міста для
вкладення ресурсів. Цим ми можемо завдячувати стабільному інвестиційному клімату, що сформувався у результаті відносин із різноманітними установами та підприємствами. Так, наприклад, Всесвітній банк,
успішно фінансувавши модернізацію Харківводоканалу, заявив про
бажання продовжити інвестиції у Харківську інфраструктуру і тепер
відкриває один із основних напрямів для розвитку інвестиційних відносин – благоустрій та розвиток інфраструктури, що зробить місто
більш комфортним для проживання та більш привабливим для інвестицій у інших сферах.
Ще кілька напрямів для інвестування і розвитку Харкова було розглянуто 21 липня 2016-го року за Круглим столом «Розробка Стратегії розвитку Харкова до 2020 року: Культура і туризм». У результаті
засідання було обговорено можливі варіанти стратегічних цілей, серед
яких – зробити Харків туристичним центром Східної Європи. Недоліками цієї сфери розвитку є невелика освіченість потенційних туристів
щодо наявності 32 музеїв, 39 театрів, понад 10 кінотеатрів, понад 25
галерей та інших культурних установ. Проте подолавши недостатню
інформованість, Харків має усі шанси залучити підтримку інвесторів у
сфері культури та туризму, реставрації історичних районів та розвитку
культурно-розважальних закладів, обравши цей напрямок.[1]
Ще одним вектором розвитку для міста може стати залучення інвестицій завдяки брендуванню «Kharkiv SMART City», що включає у
себе постійний пошук як потенційних засобів для підвищення загального рівня розвитку міста, так і нових шляхів до залучення молоді та
ініціативних громадян міста, що є особливо важливим, оскільки саме
сприйняття Харкова як платформи для стартапів дозволяє підприємцям створювати дійсно цікаві для інвесторів проекти, при цьому помітно розширюючи коло сфер потенційних вкладень як усередині країни,
так і, що найважливіше, з-за кордону. Крім того, Харків є першим і
єдиним містом України, що володіє всіма чотирма відзнаками ЄС –
таблицею, дипломом, призом Європи та почесним Прапором.
При цьому, одним із пов’язаних із концепцією SMART City напрямом є IT-кластер – підприємництво у сфері інформаційних технологій зробило Харків IT-столицею України, а у наш час склалось у цілісну екосистему за найефективнішим зразком. Близько 70 компаній,
що постійно взаємодіють між собою та завдяки своїй всеохоплюванос129

ті поширюють кластерну систему у інші сфери, такі, як економіка, все
частіше презентують проекти у дусі «Індустрії 4.0», викликаючи велику зацікавленість закордонних інвесторів. [2]
Таким чином ми бачимо, що Харків має найбільший потенціал
розвитку інвестицій саме у сфері IT, культури, туризму та рівня життя
в цілому. Нові ініціативи та потенційні інвестори з’являються чи не
щорічно, разом із постійними змінами у світовій та українській економіці. Важливим у даний момент є не зупинятись на досягненому, проявляти доцільність міста як об’єкта вкладень та обрати найпрактичніші
напрями розвитку саме зараз, зміцнюючи відносини з інвесторами.
1. Стратегія Харкова [Електронний ресурс] Стратегія розвитку міста Харкова до
2020 року – Режим доступу: http://www.strategy.kharkov.ua/Strategiya_2016.pdf вільний. –
Дата звернення: 22.02.2016. – Назва з екрана.

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ
Підгорнова Д.Ф.
Науковий керівник – Браташ М.А., ст. викладач
Важливу роль у функціонуванні підприємства, фірми відіграє культура підприємництва . Вона не тільки забезпечує високий престиж
підприємству, а й сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшення якості продукції та послуг , і, отже , збільшенню доходів.
Існують різні трактування поняття «культура підприємництва».
Так, Р. Роюттінгер вважає, що культура підприємництва - це система
спільно виношуваних і реальних переконань і уявлень про цінності.
Уявлення про цінності дозволяють відповісти на питання, що є важливим для підприємства, а переконання дозволяють зрозуміти, як має
функціонувати підприємство і як їм слід керувати.
Менеджери О. Нойбергер і А. Компа до організаційної культури
відносять суму переконань, цінностей, правил, які роблять підприємство єдиним у своєму роді.
Найбільш повне і розгорнуте визначення дає В.Д. Козлов, відзначаючи, що культура підприємництва «є система формальних і неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і
групових інтересів, особливостей поведінки працівників даної організаційної структури, стилю керівництва даної організаційної структури,
стилю керівництва, показань задоволеності працівників умовами праці, рівня взаємного співробітництва, ідентифікації працівників з підприємствами та перспективами розвитку.
Таким чином, культура організації підприємницької діяльності
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визначає клімат, стиль взаємин, цінності підприємства.
Призначення культури підприємництва пов'язане з рішенням
двох основних проблем: виживанням в даній соціально-економічному
середовищі та забезпеченням внутрішньої інтеграції для досягнення
поставлених цілей. На кожному великому підприємстві відділи, управління, адміністрації мають різні субкультури, що повторюють структуру самого підприємства. Різниця обумовлюється різноманіттям галузей виробництва і сфер людської діяльності. Це може бути культура
вигідних угод, інноваційна, адміністративна культура і т.д. Наявність
різних культур, субкультур може призвести до напруженості, сутичок.
Тому важливим завданням для будь-якого підприємства є зближення
та інтеграція різних організаційних частин підприємства, що мають
свої різні субкультури.
Отже, в залежності від галузі, регіону, історії підприємства, людей, кожне підприємство має свою культуру.
Б. Карлоф виділив ряд основних ознак культури організації підприємницької діяльності:
* Соціальна, так як на її формування впливають всі або більшість
працівників фірми;
* Регулює поведінку членів колективу;
* Створюється людьми;
* Свідомо або несвідомо приймається всіма працівниками;
* Заснована на дотриманні традицій;
* Пізнавана ;
* Здатна змінюватися;
* Багатогранна, тобто її не можна осягнути за допомогою якогось
одного підходу;
* Знаходиться в постійному розвитку.
Необхідно мати на увазі , що , перш ніж приступити до формування культури того чи іншого підприємства , слід твердо усвідомити
його систему цінностей і переконань.
Так , в компанії «Форд Мотор» система цінностей полягає в трьох
поняттях: народ, товари, прибуток. Переконання, що дозволяють зробити висновок, як має функціонувати підприємство, як досягається
успіх, такі:
* Якість – це головне;
* Постійне вдосконалення – запорука успіху;
* Торговці і постачальники – партнери підприємства;
* Зацікавленість (участь) співробітників у прибутку;
Разом з тим не слід думати, що культурою підприємництва можна маніпулювати. Вона складається роками, динамічна, постійно вдос131

коналюється.
Культуру підприємства можна вважати слабкою в наступних випадках:
* Відсутнє ясне уявлення про систему цінностей і засобах досягнення цілей;
* Відсутні стратегічні цілі;
* Відсутні тактичні цілі (в результаті виникають протиріччя);
* Окремі частини організації не можуть дійти згоди, існують різні
точки зору;
* Керівники нічого не роблять для розвитку спільного розуміння
цінностей, загальних переконань.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ
ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Хамходера О.О.
Науковий керівник – Браташ М.А., ст. викладач
Висока динаміка сучасного економічного простору вимагає від
суб’єктів господарювання розвитку такої ключової компетенції, як
здатність ефективно та швидко реагувати на зміни. Формування зазначеної компетенції на підприємстві можливе за умови приділення достатньої уваги управлінню організаційними змінами, які передбачають
трансформацію підприємства в цілому, або його окремих підсистем з
поточного у бажаний стан, що більше відповідає вимогам зовнішнього
середовища: потребам споживачів та суспільства в цілому. Отже,
управління організаційними змінами як напрям сучасного менеджменту виступає найважливішою умовою розвитку для суб’єктів господарювання. Використання ефективних інструментів управління організаційними змінами дає можливість не лише підвищити адаптивність підприємства до зовнішнього середовища, але і реалізовувати концепцію
постійного вдосконалювання його внутрішнього середовища.
У таких умовах організаційні зміни у цілому розглядаються як
новий напрям економічної теорії та практики, інструмент розвитку і
реорганізації господарських систем, ефективний засіб трансформації,
адаптації та підвищення конкурентоспроможності підприємств, досягнення довгострокової конкурентної переваги і лідерства на галузевому
ринку. Можна стверджувати, що саме конкуренція систем управління
організаційними змінами здатна забезпечити загальний успіх діяльності та сталий розвиток підприємства. Тому проблема оцінки й вибору
якості організаційних рішень перебуває у центрі уваги як вітчизняних,
так і зарубіжних учених.
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Як правило, організаційні зміни виникають під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому можна стверджувати, що фактори
впливу як для організаційних, так і для організаційно-економічних
змін є однаковими. Зовнішні пов’язані зі специфікою середовища, в
якому функціонує організація, а конкретніше – зі змінами, що виникають у складових цього середовища [1]:
- в економічній ситуації; в технологічній складовій;
- в державному регулюванні; в соціально-культурних компонентах;
- в міжнародних аспектах;
- конкуренти;
- постачальники; споживачі тощо.
Більшість цих факторів здійснюють поверхневий вплив на організацію і не призводять до суттєвих змін в організації, але останні, такі
як конкуренти, постачальники, споживачі є основним важелем щодо
впровадження процесу змін в організації. Щодо внутрішніх факторів,
то варто виділити мету, цілі, завдання, ресурси, технології та структуру організації.
Отже, необхідність змін в організаціях рано чи пізно виникає незалежно від того, якої ідеології дотримується організація. Однак від
того, як будуть здійснюватися ці зміни в організаціях, як керуюча підсистема управлятиме змінами керованої підсистеми, залежить ефективність її функціонування.
Ефективне управління змінами на підприємстві є доволі складним, проте важливим елементом управління організацією.
Будь-які зміни супроводжуються факторами, що негативно або
сприятливо впливають на їх проведення. З погляду організаційних
змін основним фактором є людські інтереси та амбіції, а з погляду організаційно-економічних змін можна розглядати усі фактори, що стосуються зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом продукції, та
факторів, що збільшують прибуток підприємства[2].
Отже, сьогодні існування підприємства не можливе без впровадження на ньому змін, що забезпечуватимуть довготривалий та стабільний розвиток організації загалом. Розвиток технологічного прогресу
лише спонукає підприємства до впровадження нових технологій та
методів управління підприємством. У процесі трансформації економік
країн відбуваються різні кризові явища, подолати які не можливо без
внесення певних коректив у діяльність будь-якого підприємства.
1. Бауліна Т. В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах
перехідної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 – Економіка та
управління підприємствами / Т. В. Бауліна. – Київ, 2004. – 20 с.
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2. Олексів І. Б. Теоретичні засади здійснення організаційно-економічних змін на
підприємстві / І. Б. Олексів, Т. Ю. Лісович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2013. – № 769. – С. 77-82.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
Гребельник О.К.
Науковий керівник – Бєльська Т.В., канд. держ. упр., доцент
У сучасному світі організація стала невід’ємною складовою, цілісною ланкою систем та взаємозв’язків, яку можна розглядати, як структуру у менеджменті, так і повноцінне органічне створіння. Як будьяка «жива істота» не може існувати без певного, логічного порядку
розвитку та занепаду, так і організація має певний життєвий цикл. Організації мають певні часові відрізки життєвого циклу, які передбачають зміни. Застосовуючи поняття життєвого циклу, можна побачити,
що є чіткі етапи, якими проходить організація. Життєвий цикл організації – це, насамперед, передбачувані зміни з певною послідовністю
станів протягом часу. Переходи від одного етапу до іншого є передбачуваними, а не випадковими.
Життєвий цикл організації використовується для пояснень того,
як вона проходить через етапи народження чи формування, зростання,
зрілості та спаду. Життєвий цикл, на нашу думку, наступні етапи: підприємництва, колективності, формалізації, створення структури та
занепаду.
На етапі виникнення потрібно визначити стратегію конкурентної
боротьби. Можливо це буде жорстока силова політика, чи помірна політика, яка дозволить фірмі пристосуватися до середовища ринку.
Наступний етап підприємництва характеризується відсутністю
чітких цілей і задач, але наявністю високого творчого потенціалу. Для
успішного переходу на інший етап необхідно залучення додаткових
ресурсів.
На наступному етапі ми вже можемо сформувати місію організації, визначити рівень обов’язків в ній. На наступному етапі формується
стиль керівництва, основні правила прийняття рішень та виконання їх.
Передостанній етап – один з найцікавіших. Саме в цей момент відбувається розширення виробництва продукції, розширення ринку
збуту. Організація отримує нові рівні, має можливість створення філіалів та інше. Головне для керівництва – сформувати чіткий план для
подальшого розвитку.
Останнім етапом життєвого циклу організації є занепад. Для цього можуть бути найрізноманітніші причини – криза, неправильне кері134

вництво, конкурентна неспроможність, відсутність ресурсів для виробництва чи збуту товару. Якщо організація знайде нові ринки збуту, то
організація зможе відродитися. Такий процес є досить реальним.
Отже, модель життєвого циклу, на нашу думку, має такий вигляд:
підприємництво, колективність, формалізація, створення структури та
занепад.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Авиліані О.В.
Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон. наук, доцент
Однією з головних умов формування конкурентноздатної стратегічної перспективи розвитку підприємства є насамперед його інноваційна активність. Впровадження інновацій деталі частіше розглядається як єдиний спосіб підвищення конкурентноздатності товарів, підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості.
Забезпечення конкурентоспроможності як окремих суб’єктів господарювання, так і національної економіки в цілому та їх інтеграцію у
світове співтовариство можна досягти лише при умові розвитку інноваційної діяльності. Разом з тим зараз в Україні цей визначальний фактор економіки використовується недостатньо, що зумовлено вкрай
несприятливими умовами для здійснення інноваційної діяльності. Недостатні темпи розвитку інноваційної діяльності пояснюються нестачею коштів і ресурсів для впровадження нововведень, слабою зацікавленістю виробників у впровадженні нових розробок, руйнуванням виробничого апарату в промисловості і в інших галузях економіки, що
стало причиною зупинки і закриття багатьох підприємств. Для українських промислових підприємств нерозв’язаною залишається проблема
організації виробництва на основі формування інноваційного потенціалу та забезпечення результативності інноваційного процесу. Отже,
постає необхідність пошуку та впровадження відповідних важелів,
підходів та методів сучасної організації виробництва на підприємствах, спроможних підвищити інноваційний розвиток.
Проблема стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства розглядалась з різних рівнів та різних позицій у роботах
всесвітньо відомих вчених-економістів: І. Ансоффа, К. Боумена,
М. Портер, А.А. Томпсон; значний внесок у розробку даної проблеми
було зроблено також російськими та українськими вченими –
А.В. Гриньов, Н.Т. Рудь, В.С. Пономаренко, Т.І. Лепейко, В.О. Василенко. Однак, великий потенціал, напрацьований у даній сфері вітчиз135

няної науки, часто виявляється малозастосовним до сучасної ситуації,
якій властива поява принципово нових проблем та можливостей у галузі стратегічного управління.
Аналіз сучасного стану науково-технічної та інноваційної сфери
в Україні свідчить про те, що за рівнем інноваційної активності, станом виробництва високотехнологічної продукції, обсягами фінансування науки, розвитком інфраструктури інноваційного підприємництва
України значно відстає від провідних країн світу. Існує невідповідність
науково-технічного потенціалу країни загальній продуктивності національної економіки, що зумовлено низькою ефективністю національної інноваційної системи. Головною проблемою, що гальмує розвиток
високотехнологічного сектора економіки, залишається відсутність фінансування та недостатньо ефективна державна інноваційна політика,
що призводить до скорочення чисельності наукових працівників,
ускладнює отримання економічної віддачі у вигляді формування завершених інноваційних пропозицій та їх реалізації у сферах вітчизняної
економіки.
Для кожного підприємства проблема постійної готовності до вдосконалення процесу і продукту відіграє важливу роль. Стратегічне
управління ж інноваційною діяльністю відрізняється на різних підприємствах залежно від початкового стану і постановки завдань, а також
потребує застосування нових форм організації економічної роботи.
Отже, дослідження, що присвячене стратегічному управлінню інноваційним розвитком підприємства, є актуальним та має важливе наукове
і практичне значення.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Гриненко В.О.
Науковий керівник – Запорожець Г.В., канд. екон. наук, доцент
На сьогоднішній день управління персоналом представляє складну систему теорій, правил й закономірностей, вивчення яких має величезне значення при виборі тактики й стратегії управління підприємством. Персонал є невід’ємною частиною будь-якого підприємства, воно
не може існувати без людей, а, отже, щось виробляти, досягати мети
своєї діяльності. Управління персоналом, насамперед, базується на
принципах зацікавленості співробітників працювати на досягнення
певних цілей. Саме тому сьогодні актуальне вивчення принципів і методів ефективної мотивації персоналу, особливо у зв’язку з кардинальними змінами в нашій.
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На етапі становлення й розвитку ринкових відносин відбувається
зміна особистісних систем мотивації працівників до праці, що вимагає
пізнання й формування системи мотивації на кожному підприємстві, із
чітким визначенням провідних мотиваторів для різних категорій фахівців та пов’язування із взаєминами в колективі.
Процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення
особистих цілей і цілей підприємства надзвичайно динамічний. Від
методу «батога й пряника» до застосування змістовних й процесуальних теорій мотивації, від застосування командно-адміністративних
методів до ринкових методів мотивації пройшло не так вже багато часу. За часи СРСР було просто неможливе практичне впровадження й
апробування прогресивних методів мотивації, тому що вся радянська
політична система була механізмом, що будувався на принципі копіювання єдиної системи мотивації людей в усіх галузях, на всіх рівнях
громадського життя. Зараз же підприємства мають необмежену свободу у виборі того або іншого способу організації управління, але щоб не
повторювати помилки, відомі з міжнародного досвіду, при здійсненні
основної діяльності підприємства, потрібно дуже ретельно ставитися
до аналізу принципів мотивації в управлінні персоналом. У цьому
зв’язку побудова мотиваційного механізму, адекватного вимогам часу,
представляється актуальною і практично необхідною.
Проблема здійснення мотиваційного управління на підприємствах розглядалась з різних рівнів та різних позицій у роботах всесвітньо
відомих вчених-економістів: А.Сміта, Ф.Тейлора, Г.Емерсона, Е.Мейо;
значний внесок у розробку даної проблеми було зроблено у різний час
західними теоретиками й дослідниками трудової мотивації –
А.Маслоу, К.Альдерфером, Д.Мак-Клелландом, Ф.Герцбергом, Д.МакГрегором, В.Оучи, В.Врумом, С.Адамсом, а також російськими та
українськими Дмитренко, А.Єгоршиним, А.Колотом, О.Новіковою,
В.Онікієнко, Г.Цехановецьким, О.Ястремською. Однак, великий потенціал, напрацьований у даній сфері вітчизняної науки, часто виявляється малозастосовним до сучасної ситуації, якій властива поява принципово нових проблем та можливостей у галузі мотивації персоналу.
Західні ж концепції трудової мотивації не завжди співвідносяться з
соціально-економічними й культурними умовами України та не відповідають на питання, що стоять перед теорією та практикою вітчизняного управління.
Таким чином, подальший розвиток підприємств України потребує реформування на науковій основі, насамперед, щодо ефективного
використання людських ресурсів, і вимагає зміни застосовуваних підходів до управління персоналом. Це передбачає розробки стратегій
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мотиваційного управління робітниками вітчизняних підприємств, які
забезпечували б залучення, збереження та заохочення кращих спеціалістів та досягнення ними високих результатів діяльності. Отже, дослідження, що присвячене розвитку сучасних підходів до мотиваційного управління та обґрунтуванню мотиваційної стратегії управління
персоналом підприємства, є актуальним та має важливе наукове і
практичне значення.
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В
РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Нікулін Д.В.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
В умовах ринкового середовища на виробничо-господарську діяльність помітно впливають партнерські відносини між підприємствами, організаціями, установами незалежно від їхньої форми власності та
організаційно-правової структури. В Україні формування наукових
засад партнерських відносин перебуває лише у зародковому стані,
проте надійність взаємодії з суб’єктами зовнішнього оточення підприємства відіграють значну роль в забезпеченні його фінансовоекономічної безпеки. Підвищення безпеки партнерських взаємовідносин забезпечить зниження фінансових та юридичних ризиків в діяльності підприємства та призведе до зростання стабільності та рівня фінансово-економічної безпеки. Швидкий та якісний збір необхідної інформації для перевірки надійності контрагента, призводить до мінімуму виникнення ризику фінансових втрат та можливості стати жертвою
фінансових махінацій.
Партнерські зв’язки в сучасному бізнесі виступають не лише
складовим елементом підприємницьких дій з реалізації ділового проекту взаємодії з ринком, з колективом, з партнерами, але й необхідною
умовою договірних відносин між підприємцями. Партнерські зв’язки
дають можливість кожному з партнерів отримати очікуваний прибуток, за рахунок партнерської взаємодії.
У своїй діяльності підприємство формує і налагоджує зв’язки з
іншими суб’єктами господарювання, державними і муніципальними
органами влади. Будь-який зв’язок з часом може бути перерваний або
порушений під впливом різних обставин, а отже діяльність підприємства піддається постійній небезпеці. Порушення каналів зв’язків може
відбутися з наступних причин:в результаті конкуренції (добросовісної
та недобросовісної); змін у навколишньому середовищі, що змушує
138

підприємство переглядати умови договору або контракту; з появою
більш вигідних пропозицій; зміни особистих відносин між керівниками; зміни фізичних умов переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів.
Різноманіття господарських зв’язків, в які вступає підприємство в
процесі своєї господарської діяльності, призводить до виникнення великої кількості факторів впливу на фінансово-економічну безпеку його
діяльності. Аналіз ринку збуту продукції на підприємстві передбачає
пошук найбільш перспективних партнерів. Встановленню ділових партнерських відносин передує чітке визначення мети цих відносин. Чітка
постановка генеральної мети співпраці визначає всю подальшу роботу
налагодження зв’язків. Попередній пошук можливих партнерів відбувається кількома етапами: 1. визначення фірмової структури галузі або
ринку; 2. виявлення найбільш авторитетних фірм на ринку; 3. виділення окремих фірм, які могли б стати потенційними партнерами підприємств; 4. визначення характеру ставлення відібраних партнерів до даного підприємства.
Перелік документів та інформації, що збираються для перевірки
потенційного партнера, включає: інформація з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб інформації; інформація з
Єдиного державного реєстру судових рішень; інформація Державної
фіскальної служби України; установчі документи юридичної особи
(статут, засновницький договір); бухгалтерська звітність; ліцензії, дозволи та документи, що підтверджують якість товарів; державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Це базова інформація. Інформаційно-аналітичне забезпечення перевірки потенційних партнерів доцільно доповнити використанням
відомостей про можливу кримінальну складову діяльності підприємства, а також індивідуальні риси характеру, напрями поведінки, захоплення перших осіб підприємства-партнера.
Відомості про можливу кримінальну складову діяльності підприємства: належність засновників і керівників до організованих злочинних груп; наявність стійких злочинних зв'язків у керівників, співробітників підприємства і їх використання в діяльності фірми; наявність
осіб з кримінальним минулим з числа керівників, та персоналу підприємства; індивідуальні риси характеру, напрями поведінки, захоплення
перших осіб підприємства-партнера; визначення осіб, які реально приймають рішення щодо стратегічної діяльності компанії, та розпоряджаються фінансовими потоками; чистота партнерських відносин;
психологічний портрет; захоплення.
На нашу думку, фінансово-економічна безпека партнерських вза139

ємовідносин буде найбільш забезпечена якщо в її системі діятимуть
служба економічної розвідки; юридичний відділ; служба економічної
безпеки.
Побудована таким чином фінансово-економічна безпека партнерських взаємовідносин сприятиме зниженню ризиків в господарській
діяльності та загальному підвищенню продуктивності та рентабельності реального сектору економіки.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
ТА ВИТРАТ ЗА БУДІВЕЛЬНИМИ КОНТРАКТАМИ
Железняк Д.О., Попова Н.Г.
Науковий керівник – Гордієнко Н.І., канд. екон. наук, професор
На сьогоднішній день в Україні дедалі більше стають важливими
правила ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами.
Відповідно до п. 22 М(С)БО 11 «Будівельні контракти», доходи і
витрати впродовж виконання будівельного контракту визнаються на
дату балансу за методом ступеня завершеності робіт, належне застосування якого набуває особливої актуальності, оскільки користувачі фінансової звітності зацікавлені в отриманні реальної інформації з відображенням достовірних даних про доходи та витрати підприємств, що
функціонують на ринку виконання будівельних робіт.
Визнання доходів від надання послуг регламентується:
МСФБО 11 – розглядає визнання доходу, який виникає в результаті
будівельних контрактів; МСФЗ 18– розглядає визнання доходу, який
виникає в результаті надання всіх інших послуг. Доходом будівельного підприємства є надходження економічних вигод, які одержані внаслідок виконання будівельних робіт виконаних за визначений період
часу задіяними структурними підрозділами в результаті використання
існуючого підприємницького потенціалу з урахуванням ризиків та
конкурентних переваг. Відповідно до МСБО 11 «Будівельні контракти» і МСФЗ 18 «Дохід» доходи від операцій з надання послуг можуть
бути достовірно оцінені за умови дотримання певних вимог: дохід це
надходження економічних вигід; вигоди одержуються за певний період часу певними підрозділами, що були задіяні у виконані контракту;
дохід отримується за умови існування ризиків та конкурентних переваг.
Найбільш поширеною є класифікація доходів на наступними
ознаками: залежно від видів діяльності (дохід від основної діяльності,
дохід від інвестиційної діяльності, дохід від фінансової діяльності); за
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періодом формування (дохід звітного періоду, дохід минулого періоду
та дохід майбутнього періоду); з метою визнання доходу та визначення
його суми (дохід від надання послуг; дохід від використання активів
іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання процентів, дивідендів або роялті).
Класифікація витрат за місцем їх виникнення передбачає поділ
витрат на витрати основного, допоміжного та другорядного виробництв. Визначення даних витрат можна знайти у п. 2 Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт:
витрати основного виробництва – це витрати виробничих структурних
підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у
виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов’язані
з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва; витрати допоміжного виробництва - це витрати виробничих
структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньої
участі у виконанні будівельно-монтажних робіт не беруть, але їх продукція в подальшому використовується під час виконання цих робіт:
виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та
будівельного каміння, цегли, інших виробів, напівфабрикатів тощо;
витрати другорядного виробництва - це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, зокрема здійснюють технічний огляд, технічне
обслуговування та ремонт власних і орендованих будівельних машин,
механізмів та устаткування, забезпечення інструментом, запасними
частинами, транспортними послугами тощо.
Застосування того чи іншого методу визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом залежить, перш за все, від
виду укладеного договору про будівництво. Якщо це буде контракт з
фіксованою ціною, то, на нашу думку, краще застосування методу вимірювання та оцінки виконаної роботи. Якщо це буде контракт за ціною «витрати плюс» то краще застосування методу співвідношення
фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом. Це пояснюється тим, що в контракті за ціною «витрати плюс»
вартість контракту представлена, як сума фактичних витрат на виконання контракту і узгоджена прибуток у вигляді відсотка від витрат
або фіксованої величини.
На основі дослідження сутності методів врахування впливу інфляції на бухгалтерський облік, розглянувши їх переваги та недоліки і
вивчивши особливості ведення бухгалтерського обліку в Україні, до141

цільно використовувати змішану методику обліку впливу інфляції, що
поєднує основні положення методу обліку в грошових одиницях постійної купівельної спроможності та методу обліку за поточною вартістю, це дозволяє точніше виміряти і оцінити вплив інфляції на дані
бухгалтерського обліку.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ
ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Закутня Я.М., Катаржнова В.В.
Науковий керівник – Шаповал Г.М., канд. екон. наук, доцент
Процеси виробництва реалізації готової продукції відіграють досить важливу роль в забезпеченні результативності роботи підприємств, тому доцільним є їх моніторинг з метою своєчасного виявлення
можливих порушень чи збоїв та забезпечення менеджерів аналітичною
інформацією для прийняття управлінських рішень. Актуальність проблеми дослідження підтверджується і значенням процесів виробництва
і реалізації готової продукції в умовах конкурентного ринкового середовища, коли виробник мусить глибоко вивчати потреби ринку з метою планування обсягів і асортименту виробництва продукції потрібної ринку.
Роль обліково-аналітичного забезпечення в забезпеченні ефективності процесу управління підприємствами є предметом досліджень
багатьох українських економістів, проте ще досить багато питань залишаються недостатньо дослідженими, зокрема це стосується обліково-аналітичного забезпечення моніторингу процесів виробництва і
реалізації готової продукції підприємства.
Для ефективного управління процесами виробництва і реалізації
продукції необхідною є наявність достовірної інформації щодо характеристики даних процесів. Для забезпечення своєчасної та повної інформації необхідним є проведення моніторингу процесів виробництва
і реалізації продукції.
Моніторинг процесів виробництва і реалізації продукції доцільно
проводити за такими об’єктами: матеріально-технічне забезпечення;
виробництво; фінанси; маркетинг та готова продукція.
Підготовчим етапом для процесу моніторингу виробництва і реалізації продукції підприємства є забезпечення інформаційної бази даного процесу, що може бути отримання в бухгалтерії, відділах виробництва та збуту.
Наступний етап – моніторинг, який включає визначення мети,
вибір методів, конкретизацію об’єктів та сам моніторинг. Мета моні142

торингу полягає в періодичному та систематичному відстеженні основних показників виробництва і реалізації готової продукції підприємства.
Пріоритетним методом моніторингу в системі поточного контролювання діяльності підприємства є стеження за контрольними точками. Щодо процесів виробництва і реалізації готової продукції, то необхідно щомісячно контролювати виконання запланованих показників
щодо виробництва і реалізації продукції, показники рентабельності
даних процесів для визначення їх ефективності та своєчасного прийняття управлінських рішень.
Для отримання повнішої інформації про об’єкт доцільно деталізувати інформацію відповідно до мети моніторингу (наприклад, вироблена продукція та реалізована продукція, витрати на виробництво та
доходи від реалізації, рентабельність процесів виробництва і реалізації). Узагальнено об’єкти моніторингу можна визначити наступним
чином: матеріально-технічне забезпечення, виробництво, фінанси, маркетинг та готова продукція.
Далі необхідно визначитись з критеріями, за якими буде проводитись моніторинг.
Наступним етапом моніторингу є формування баз фактичних даних за об’єктами моніторингу для подальшого аналізу. Отримання інформації про стан об’єкта і є основним завданням моніторингу. Тому
від того, як сформовано бази даних за об’єктами моніторингу, залежить якість поточного контролювання та ефективність прийняття
управлінських рішень. Інформація повинна бути повною, достовірною
та оперативною, а також доступною для користувачів.
Зібрану в процесі моніторингу інформацію доцільно групувати в
аналітичні таблиці, складені відповідно до мети та цілей проведення
моніторингу, що дозволить проаналізувати зміни в об’єкті моніторингу і прийняти раціональні управлінські рішення.
ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Селегень М.Е., Панасенко А.О.
Науковий керівник – Шаповал Г.М., канд. екон. наук, доцент
З податковою системою та податковою політикою пов'язані інтереси не тільки держави, а й усіх громадян, верств і груп населення,
підприємств і організацій. Податки є головним джерелом фінансових
ресурсів, що централізуються державою для забезпечення суспільно
необхідних і законодавчо встановлених потреб. Тому податкова безпе143

ка є важливим елементом системи забезпечення економічної безпеки
держави.
Відправною точкою економічного зростання, до якого в кінцевому підсумку прагнуть усі учасники економічних відносин, беззаперечно, є фінансовий потенціал. Саме тому, напрямки стратегічного розвитку економічних суб'єктів регіону повинні базуватися на наявному
фінансовому потенціалі, який забезпечує пропорційний і збалансований розвиток економіки. Так як податки є основним джерелом фінансових ресурсів, то зростання податкового потенціалу приведе до зростання фінансового потенціалу не тільки окремого регіону, а й держави
в цілому.
Податковий потенціал територій і можливості його подальшого
нарощування є одним з факторів, які впливають на економічну безпеку
країни. Податковий потенціал – це властивість до реалізації сприятливих можливостей та існуючої здатності податкових органів у акумулюванні наявних і невикористаних ресурсів фізичних і юридичних осіб
– платників податків. Основною загрозою податковій безпеці, яка втілюється у зменшенні податкового потенціалу є високий рівень тіньової
економіки. Необхідно зазначити, що дана проблема є особливо вираженою в Україні. За даними Світового банку Україна входить до групи
країн з високим рівнем тіньової економіки. Так, її частка стосовно офіційного ВВП країни становить 46,8 %, що на 2,5% вище ніж у Молдові, у 3 рази вище ніж у Німеччині та майже у 6 разів вище ніж у Швейцарії. Для мінімізації негативного впливу даної загрози необхідно вводити податкові стимули для платників податків, що дозволить забезпечити зменшення частки тіньової економіки за рахунок легалізації капіталу.
Запорукою формування оптимального обсягу бюджетного потенціалу є якісне регулювання податкового потенціалу, що перш за все
передбачає його оцінку. Система показників оцінки податкового потенціалу як ресурсної складової формування бюджетного потенціалу
регіону включає такі показники: коефіцієнт податкової автономії, коефіцієнт відносної податкової забезпеченості регіону, коефіцієнт «податкових видатків» соціальної сфери, коефіцієнт податкової ліквідності
місцевого боргу, коефіцієнт податкового навантаження зайнятого населення, коефіцієнт податкоємності валового регіонального продукту.
Важлива роль у системі показників оцінки стану формування бюджетного потенціалу регіону відводиться показникам результативності, які дають можливість визначити, наскільки ефективно збираються
ті чи інші види надходжень у розрахунку на одного мешканця території.
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Проведений аналіз податкового потенціалу регіонів України за
допомогою визначення індексу податкового потенціалу територій за
2012-2014 роки дозволив встановити, що Харківська область входить
до групи регіонів з високим рівнем податкового потенціалу, однак,
зважаючи на те, що значення індексу дещо зменшується до 2014р.,
необхідно вживати заходи щодо підвищення рівня податкового потенціалу Харківської області.
Основними напрямками нарощування податкового потенціалу
регіону є: підвищення результативності механізмів щодо стимулювання росту ефективності господарювання, які сприяють розширенню
податкової бази, що використовуються в регіоні; створення умов для
розвитку та зміцнення малого бізнесу; підвищення податкової культури серед жителів регіону, тобто виховання законослухняних платників
податків, формування позитивного відношення громадськості до сплати податків як до конституційного обов’язку кожного громадянина;
покращення процесів збору податків, в тому числі за рахунок поліпшення роботи фіскальних органів.
ОПТИМІЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ
Соколова К.Ю., Сєрокурова О.А., Пшиченко М.І.
Науковий керівник – Світлична В.Ю., канд. екон. наук, доцент
Процеси всеохоплюючої інформатизації розвитку країни обумовлюють активний вплив інформаційної безпеки на економічну, соціальну, політичну та інші складові її національної безпеки. Такий нерозривний зв’язок інформаційної та національної безпеки пояснюється так:
«захищеність інформації та її повнота впливають на стабільність у суспільстві, забезпечення прав і свобод громадян, правопорядок і, навіть,
на збереження цілісності держави».
У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів представлено численні дослідження інформаційної безпеки. Однак питання побудови ефективної політики забезпечення інформаційної безпеки залишаються все ще маловивченими.
На мікрорівні обсяг, достовірність, цілісність, якість обробки інформації визначає ефективність дій менеджменту підприємства, а, отже, актуалізує використання інформаційних технологій в управлінні
грошово-кредитними, фінансовими, соціально-економічними процесами даного підприємства.
Інформаційна безпека – це:
- стан захищеності інформаційного простору;
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- стан захищеності національних інтересів України в інформаційному середовищі;
- захищеність встановлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси в державі;
- суспільні відносини, пов’язані із захистом життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від реальних та
потенційних загроз в інформаційному просторі.
Виходячи з численних досліджень можна виділити наступні види
загроз інформаційній безпеці:
- загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої,
дезінформації) на особистість, суспільство, державу;
- загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх
осіб на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво інформації, інформаційні ресурси, на системи їхнього формування і використання);
- збої в роботі обладнання (може виникнути при блокуванні доступу до одного або декількох ресурсів інформаційної системи);
- загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на
виробництво, розповсюдження, пошук, одержання, передавання і використання інформації; праву на інтелектуальну власність на інформацію і речову власність на документовану інформацію; праву на особисту таємницю; праву на захист честі і достоїнства і т. ін.).
Зміст, порядок реалізації забезпечення інформаційної безпеки, інструменти, завдання та нормативне регулювання цього процесу полягають у наступному:
1. Інформаційна безпека забезпечується проведенням єдиної державної політики національної безпеки в інформаційній сфері.
2. Інструментом реалізації державної політики інформаційної
безпеки виступає система забезпечення інформаційної безпеки. Остання представляє собою організаційне поєднання заходів (інформаційного, адміністративного, управлінського, методологічного характеру),
спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави.
3. Завданнями системи забезпечення інформаційної безпеки є:
– моніторинг, прогнозування реалізації дестабілізуючих факторів
і інформаційних загроз життєво важливим інтересам особистості, суспільства та держави;
– здійснення комплексу оперативних і довготривалих заходів з
їхнього попередження і усунення;
– вдосконалення державної політики розвитку інформаційної
сфери (створення сприятливих умов розвитку національної інформа146

ційної інфраструктури, впровадження новітніх технологій у цій сфері);
– забезпечення інформаційно-аналітичного потенціалу країни.
Отже, Україна має продовжити активні кроки на шляху розбудови власної системи інформаційної безпеки.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД НЕДРУЖНІХ
ПОГЛИНАНЬ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ ТММ
Попов В.В., Затварський Я.А.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
Впродовж останніх років різко зросла кількість недружніх захоплень та поглинань, що суттєво вплинуло на умови ведення бізнесу на
вітчизняному просторі. Така ситуація ускладнює умови для перспективного розвитку підприємств і створює серйозну проблему для корпоративної безпеки цих суб’єктів господарювання. Тому виникає потреба ідентифікації та розробки системи захисту від цих процесів в
Україні.
Під недружнім поглинанням прийнято розуміти захоплення компанії або її активів, що в свою чергу визначає встановлення над нею
юридичного та фізичного контролю всупереч волі власника. У процесі
реалізації будь-яка стратегія недружнього поглинання може багато
разів коригуватися у відповідності з конкретними обставинами; крім
того, будь-яка серйозна стратегія повинна передбачати кілька можливих варіантів розвитку подій, залежно від яких компанія-агресор буде
робити ті чи інші кроки. Але, як показує практика, будь-який план
експлуатує одну технологію, успішна реалізація якої і є основою для
поглинання компанії-цілі.
ТММ - це вертикально інтегрована девелоперсько-будівельна
компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку
України з 1994 року і є однією з провідних будівельних компаній
України. Основний вид діяльності компанії - будівництво житлових
комплексів "під ключ", а також офісних, торгових та промислових об'єктів. Проведений аналіз звітності компанії ТММ за 2004-2015 роки
свідчить про нестабільність її діяльності. До проведення ІРО у 2007
році компанія показувала позитивні фінансові результати діяльності. У
підприємства зростали чистий прибуток, операційний прибуток, фінансовий результат до оподаткування, загальна вартість активів і дохід
від реалізації. Проте, станом на кінець 2007 року, не зважаючи на зростання загальної вартості активів внаслідок розміщення, дохід від реалізації та чистий прибуток знизились. У наступних двох роках ця тенденція продовжилась і 2008-2009 роки були збитковими для підприємст147

ва. На кінець 2010 року показники підприємства покращились, але з
2011 року фінансові результати підприємства негативні.
Найчастіше увагу рейдерів привертають компанії, які: володіють
ліквідним майном; володіють налагодженими виробничим та торгівельним процесами; серед засновників чи акціонерів мають неврегульовані конфлікти; нехтують механізмами інформаційної прозорості діяльності компанії; мають неконсолідований контрольний пакет акцій;
характеризуються високими результатами діяльності; використовують
у діяльності об’єкти інтелектуальної власності, що не зареєстровані;
наявна значна кількість міноритарних акціонерів; наявні значні суми
кредиторської (податкової) заборгованості; недосконалість системи
захисту інформації; здійснюють діяльність з порушеннями; нехтують
оперативним контролем та правильною організацією забезпечення
корпоративної безпеки акціонерного товариства.
Враховуючи особливості діяльності компанії ТММ вона може
стати об’єктом потенційного недружнього поглинання.
Одним із інструментів недружнього поглинання є грінмейл, або
корпоративний шантаж. Термін «грінмейлер» у класичному розумінні
характеризує ситуацію, в якій певний пакет акцій акціонерного товариства перебуває у володінні “недружньо” налаштованої по відношенню до цього акціонерного товариства. Але особливість такої ситуації
вимагає від уже зазначеного товариства викупати акції зі значною
премією, щоб запобігти застосуванню до неї процедури поглинання.
Підприємствам необхідно впроваджувати хоча б найпростіші методи
захисту від грінмейлу, серед яких можна виділити: забезпечення відповідності внутрішніх корпоративних документів чинному законодавству; концентрацію акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі акціонерів; удосконалення роботи менеджменту й
персоналу; контроль за доступом і розповсюдженням інформації компанії; підвищення організації роботи підприємства з контрагентами;
використання в службі економічної безпеки способів і методів конкурентної розвідки.
На нашу думку, корпоративна безпека акціонерного товариства
буде найбільш забезпечена якщо в її системі діятимуть: служба економічної розвідки (СЕР); технічний відділ інформації (ТВІ); служба економічної безпеки (СЕБ).
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ОЦІНКА РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ
ПАТ ХК «КИЇВМІСЬКБУД»)
Попов Р.В., Дичко І.А.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
Міжнародні інвестиції – рушійна сила процесу глобалізації і характерна складова сучасної світової економіки. Акції підприємств корпоративного типу є одним з основних фінансових інструментів, що
здатні зацікавити міжнародних інвесторів. Для залучення інвестицій в
свій бізнес компанії потрібно розуміти, що шукає потенційний інвестор. Знаючи як привабити інвесторів, привівши бізнес у відповідність з
їх очікуваннями, компанія може розраховувати на успішне розміщення
на міжнародних майданчиках, і відповідне залучення необхідного капіталу для подальшого розвитку діяльності.
Інвестиційну привабливість акціонерного товариства доцільно
розглядати як один із елементів системи забезпечення корпоративної
безпеки, адже для підприємств корпоративного типу зовнішні інвестиції є одним з основних джерел формування капіталу, необхідного для
здійснення господарської діяльності, інвестори – одними з основних
стейкхолдерів. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства —
це його комплексна, інтегральна характеристика з позицій наступного
інвестування, в якій, як правило, розглядаються перспективи розвитку,
економічного стану, ефективність використання активів, стан платоспроможності та фінансової стійкості.
У науковій літературі не має єдиної загально прийнятої методики
чи підходу до оцінки інвестиційної привабливості. Однак систематизація методичних підходів вчених до оцінки рівня інвестиційної привабливості дозволила визначити показники та групи показників, які
найчастіше використовуються з цією метою. Це показники фінансової
стійкості, ліквідності прибутковості та ділової активності.
ПАТ «ХК «Київміськбуд» – лідер будівельної галузі України.
Найбільший та найвизначніший оператор ринку нерухомості. Компанія тримає курс на забезпечення максимальної доступності своєї продукції найширшому колу споживачів. Проведений аналіз інвестиційної
привабливості підприємства свідчить про значну залежність ПАТ ХК
«Київміськбуд» від зовнішніх джерел фінансування. Незважаючи на
досить високі показники ділової активності, частка власного капіталу
підприємства скорочується та знижуються фінансова стійкість підприємства та нестабільною є прибутковість компанії. На нашу думку, іс149

нуючі методики оцінки інвестиційної привабливості не враховують
якості корпоративного управління, показники якого важливі як для
розуміння рівня інвестиційної привабливості, так і корпоративної безпеки.
Оцінка інвестиційної привабливості для акціонерного товариства
має велике значення, не тільки тому, що акції підприємства знаходяться чи будуть знаходитись у вільному обігу. Для акціонерного товариства це, перш за все, нагода об’єктивно оцінити свій фінансовоекономічний стан, перспективи на ринку та ймовірний попит інвесторів, а також виявити чинники, які потребують додаткової уваги з боку
керівництва. Ми вважаємо, що доповнений перелік показників оцінки
інвестиційної привабливості, який, крім традиційних показників, що
характеризують фінансово-економічне становище акціонерного товариства, доцільно доповнити показниками, що характеризують якість
корпоративного управління. Після діагностики інвестиційної привабливості важливе значення має визначення заходів спрямованих на підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства.
Одним з найважливіших з них для українських підприємств є розробка корпоративної стратегії підприємства. ЇЇ переваги: корпоративна стратегія компанії – це довгостроковий план досягнення завдань і
цілей; дозволяє акціонерному товариству зосередити велику кількість
ресурсів на одній меті; без чіткої корпоративної стратегії компанія
втрачає з поля зору свої основні завдання, мотивацію та зосередженість; дає можливість розглянути можливі шляхи збільшення його ринкової вартості; забезпечує краще розуміння зовнішнього середовища
діяльності компанії; зміцнює процес прийняття рішень; дозволяє сформувати чітку організаційну структуру та розподілити корпоративні
функції; враховує мінливість соціально-економічного та геополітичного середовища; дає можливість скласти портфоліо компанії; підвищує
конкурентні позиції; підвищує мотивацію співробітників.
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ
Козирєва А.В.
Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент
Система бухгалтерського обліку є основою усього інформаційного забезпечення системи управління господарською одиницею. Саме
така функція обґрунтовує та підтверджує причини виникнення обліку
як такого. Отже, інформаційна функція бухгалтерського обліку є визначальною серед інших його функцій. На кожному окремо взятому
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підприємстві чи то підприємство-гігант, чи мале підприємство мусить
вестись бухгалтерський облік та здійснювати функцію інформаційного
забезпечення управління шляхом надання відповідей на інформаційні
запити керівників, власників тощо.
Обліково-аналітичне забезпечення – це процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості.
Таким чином, поняття обліково-аналітичного забезпечення постає у двох значеннях:
1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням,
збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації;
2) забезпечення системи управління відповідною кількістю необхідної якісної інформації.
Метою обліково-аналітичного забезпечення має стати поєднанням процедур бухгалтерського обліку і економічного аналізу для формування інформації такого характеру: історичного, що узагальнює результати діяльності; аналітичного, що передує прийняттю обґрунтованого управлінського рішення.
Технологія обліково-аналітичного забезпечення управління передбачає виділення основних його стадій. На першій стадії наявний
процес виявлення, вимірювання, реєстрації та накопичення економічної інформації стосовно фактів господарської діяльності, іншими словами, – формування масиву первинної облікової інформації. Узагальнення такої інформації – формування внутрішньої та зовнішньої звітності відбувається на другій стадії. Таким чином, формуються первинні аналітичні дані, які є вхідними для процесу аналітичної обробки,
йому відповідає третя стадія. Отже, інформаційна система управління
забезпечується якісним виконання робіт на усіх трьох стадіях обліково-аналітичного забезпечення. Невиконання або неякісне проходження
хоча б одного з процесів призводить до викривлення остаточного результату обліково-аналітичного забезпечення – результативної інформації.
Як зазначає Ф.Ф. Бутинець: «Активи підприємства на сьогодні є
важливим об’єктом управлінського обліку, адже від ефективності
управління активами підприємства прямо залежать такі показники як
прибуток, рентабельність, ліквідність. Ефективність господарської
діяльності підприємства залежить від того, в які види майна здійснено
інвестиції і наскільки раціонально використовуються ресурси».
Тому необхідність управління активами обумовлено наступними
чинниками: несвоєчасне забезпечення виробництва необхідною сировиною і матеріалами; надлишкове накопичення запасів на складах підприємства; виникнення втрат споживчих властивостей запасів і немо151

жливість їх подальшого використання у технологічному процесі; наявність збоїв та простої на підприємстві; не виконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками.
Щоб мати належне інформаційне забезпечення управління активами підприємством засобами обліку і аналізу доцільно сформулювати
комплекс завдань для досягнення ефективного обліково-аналітичного
забезпечення реалізації управлінської функції:
– розробити критерії та порядок оцінки якості інформації, яка
створюється у системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу;
– розробити методику оцінки якості облікового циклу та процесу
аналітичної обробки облікової інформації;
– встановити порядок генерування необхідної управлінню кількості даних у системі обліку та порядок подальшої трансформації облікових даних у аналітичну інформацію.
Тобто процес оцінки якості обліково-аналітичного забезпечення
управління активами підприємств ЖКГ складається із трьох частин:
оцінки безпосередньо самого процесу підготовки інформації щодо активів; організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу і оцінки кінцевого результату – результативної інформації. Проте, якщо
припустити, що якісне протікання процесів бухгалтерського обліку і
економічного аналізу апріорі забезпечує формування якісного результату – інформації, можливим є варіант оцінки якості лише самих названих процесів.
СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ТА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СКЛАДОВИХ
Максимчук А.Ю.
Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент
Питання забезпечення сталого фінансового розвитку України в
цілому та її регіонів є взаємопов'язаними і взаємодоповнюючими,
оскільки їх фінансова безпека є якісною основою стратегічних перетворень в державі загалом. Динамічна зміна умов функціонування сучасної економіки, здатність до забезпечення безпеки від дії внутрішніх
і зовнішніх загроз визначає рівень конкурентоспроможності країни та
динаміку соціально-економічного розвитку. Нерівномірність регіонального розвитку і рівня життя населення створює передумови для соціальної напруги в суспільстві, загрожує територіальній цілісності країни, стримує динаміку соціально-економічних показників, уповільнює
ринкові перетворення та знижує їх ефективність. У зв'язку з цим дер152

жавна регіональна політика повинна бути спрямована на створення
умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх
динамічного розвитку та усунення значних міжрегіональних диспропорцій.
Регіональна фінансово-економічна система характеризується
ускладненням господарської структури та інфраструктури, суттєвим
зростанням територіальних взаємозв’язків, підвищенням підприємницької ініціативи, розвитком зовнішньоекономічних контактів. Відповідно щодо функціональних складників фінансової безпеки, то в науковій економічній літературі існують практично тотожні підходи, які
передбачають виокремлення безпеки грошово-кредитного, валютного,
інвестиційного, банківського, страхового, фондового та бюджетного
секторів. Узагальнення цих складових фінансової безпеки знайшло
також своє відображення й у вітчизняному документі органів державного управління – Міністерства економіки України. Згідно нього до
фінансової безпеки України включають такі складові: бюджетна, грошово-кредитна, валютна, боргова, страхова, фондова, банківська безпека. Згаданий документ є офіційним, а отже його потрібно брати за
основу при оцінюванні рівня фінансової безпеки й регіону. За своєю
природою економічна безпека держави є комплексною системою, що
охоплює всі галузі господарства і всі аспекти життя держави та її населення. Природно, що економічна безпека держави має враховувати
економічні інтереси кожного її громадянина та груп населення і поєднувати їх із загальнодержавними інтересами. При цьому пріоритет
надається тому рівню безпеки, який у певний час є найважливішим.
Тож треба визначити різні рівні, якими є значення «порогу відчутності
змін». У Стратегії національної безпеки України стратегічною метою
політики національної безпеки України є забезпечення державного
суверенітету та територіальної цілісності, національної єдності на основі демократичного поступу суспільства і держави, додержання прав і
свобод людини і громадянина, створення умов для динамічного зростання економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів і
добробуту населення. Таким чином, стійкість фінансової системи на
національному рівні визначається дефіцитом державного бюджету й
витрат з його обслуговування, стабільністю цін, нормалізацією фінансових потоків і розрахункових стосунків, стійкістю банківської системи й національної валюти, золотовалютним запасом, а також зниженням зовнішнього та внутрішнього боргу й дефіцитом платіжного балансу, забезпеченням фінансових умов для активізації інвестиційної діяльності. Ефективна реалізація стійкої фінансової політики спрямовується на забезпечення економічної безпеки в цілому. З приводу цього
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доречною є думка, що «синхронний безпечний рівень життя громадян,
функціонування підприємств, організацій і установ, розвиток регіонів і
окремих його секторів в цілому може бути забезпечений лише в ідеалі.
Реально ж критеріальні вимоги до фінансової безпеки одних суб’єктів
часто не збігаються з іншими. Тобто те, що на цей момент є вигідним і
безпечним для пересічного громадянина, конкретного підприємства,
сектору економіки чи регіону, не завжди є таким для держави». Тому
особливо актуальним для регіональної політики є врахування усіх загроз та ризиків фінансової безпеки, що можуть призвести до катастрофічних наслідків економічного розвитку регіону, масового банкрутства
суб’єктів господарювання і, врешті, підриву системи життєзабезпечення населення регіону.
Враховуючи зазначене вище, забезпечення належного рівня фінансової безпеки регіону можливе за умови комплексного підходу щодо визначення причин негативних явищ її основних складових, що підвищить значення регіонів у економічному житті. А за допомогою корегування негативних впливів можна визначити позитивні процеси у
фінансовій системі регіону та його фінансової безпеки, оскільки водночас можна передбачити слабкі сторони реалізації політики економічного і соціального розвитку регіону. Без нівелювання зазначених загроз забезпечити розвиток регіонів та держави зокрема буде досить
складним процесом.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ДП «МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ»
Коваль Т.І.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
Інформаційно-організаційне забезпечення безпеки авіаційних пасажирських перевезень в процесі формування стратегічної політики
підприємства передбачають здійснення двох основних заходів.
1. Створення системи практичного забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
2. Формування плану діяльності підприємства.
Для здійснення першого напряму комплексного підходу є забезпечення практичного обґрунтування управлінських рішень.
До другого найголовнішим є визначення потенціалу відтворення
та відшкодовування основних засобів.
Основною задачею є забезпечення стабільності рівня якості по154

слуг у повній відповідності з установленими вимогами та з урахуванням потреб споживачів, зокрема авіакомпаній, з метою їхнього максимального задоволення, а також безпеки пасажирських перевезень:
більш повно вивчати вимоги і потреби споживачів; забезпечувати розуміння й узгодження вимог споживачів і нормативних документів;
контролювати задоволеність споживачів; документально підтверджувати, що вимоги до якості виконуються на всіх етапах надання послуг;
виключати можливі помилки при плануванні і безпосередньому виконанні робіт на кожному етапі; безупинно контролювати результативність заходів щодо забезпечення якості і проводити постійне поліпшення всієї діяльності підприємства; здійснювати управління важливими екологічними аспектами діяльності підприємства; запобігати
виникненню екологічно небезпечних ситуацій під час виробничих
процесів на підприємстві; планувати заходи з охорони навколишнього
природного середовища при проектуванні об’єктів, введенні в експлуатацію нового обладнання та використанні нових речовин чи матеріалів; дотримуватись нормативних та інших законодавчих вимог.
Ризик якісного обслуговування клієнтів полягає в організації злагодженої і чіткої взаємодії структурних підрозділів і окремих працівників, які задіяні в обслуговуванні клієнтів.
Забезпечення якісного клієнтського обслуговування та належної
прибутковості операцій авіаційних перевезень є однією з ключових
функцій управлінського персоналу уповноваженого аеропортом, що
повинно спиратися на відповідне інформаційне й організаційне забезпечення. Процеси управління ринковими ризиками слід віднести до
екстернально залежних процесів, ефективність яких значною мірою
залежить від зміни технічного обслуговування. Для забезпечення якісного авіаційних перевезень потрібно проводити політику ризикменеджменту, що, у свою чергу, неможлива без забезпечення належної
інформаційної підтримки. Питання забезпечення такої підтримки є
одним з ключових у процесі надання послуг.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ
ПАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Кравченко Є.Є., Момот Д.Т.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції.
Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у
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суспільстві довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.
За масштабом поширення розрізняють осередкову і системну, або
всеохоплюючу, корупцію, а за місцем у процесі вироблення та реалізації політики виокремлюють звичайну бюрократичну і політичну корупцію. Корупцію можливо класифікувати за багатьма критеріями: за
типами взаємодіючих суб'єктів (громадяни і дрібні службовці, фірми і
чиновники, нація і політичне керівництво); за типом вигоди (отримання прибутку або зменшення витрат); за спрямованістю (внутрішня і
зовнішня); за способом взаємодії суб'єктів, ступенем централізації,
передбаченістю тощо. Історично корупція також розрізнялася за тим,
чи відбувалося отримання неправомірних переваг за здійснення законних дій («хабарництво») або незаконних дій («лихварство»).
За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transрarency Іnternatіonal, українці вважають свою країну однією з найбільш корумпованих у світі: у 2012 і 2013 р. Україна займала
144 місце з 176 країн, у яких проводилися дослідження, у 2014 р. – 142
з 175 позицій, опинившись на одному щаблі з Угандою та Коморськими островами.
Корупція гальмує еволюцію правової системи, унеможливлюючи
наближення України до передових світових показників рівня життя.
Відсутність дієвих важелів боротьби з корупцією, поширення корупціогенних ризиків практично на всі сфери суспільного життя, лояльне
ставлення частини громадян до вказаного явища призвели до того, що
корупційна діяльність на всіх щаблях влади паралізувала проведення
реформ, визначених керівництвом держави як пріоритет розвитку. Антикорупційна програма юридичної особи має містити чіткі практичні
рекомендації з різних процедур, які юридична особа вживає для запобігання корупції у своїй діяльності шляхом впровадження ефективного
правового механізму дотримання вимог законодавства.
Дотримання вимог антикорупційної програми мусить забезпечуватися на всіх рівнях. Ці вимоги мають бути однаковими як для директорів чи керівників вищої ланки, так і для звичайних співробітників. В
антикорупційній політиці вкрай важливо уникати застосування подвійних стандартів і двозначності. Антикорупційна програма являє
собою комплекс процедур, правил і стандартів, завдяки яким можна
виявити, протидіяти і викорінити корупцію в діяльності юридичних
осіб. Моральний рівень людини не може визначатися її професією, так
само як національним походженням чи іншими факторами. Мораль є
суттєвим чинником життєдіяльності суспільства, але навіть апелюючи
до цих людських якостей вона звертається передусім до кожної окре156

мої особистості.
Професійна етика включає і поняття професійного обов'язку,
професійної відповідальності, професійної совісті. А ці поняття перетинаються з іншими (близькими): професійна честь, професійна гідність, професійна справедливість, професійний такт. В рамках забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства існують норми
професійної етики працівників. У деяких країнах світу існують закони,
які безпосередньо спрямовані на боротьбу з корупцією, або регулюють
окремі аспекти у межах законів щодо боротьби з організованою злочинністю або законах, які регулюють державну службу.
Вимірювання корупції - це важливий елемент будь-якої національної або регіональної Антикорупційної стратегії. Воно допомагає
оцінити загальний рівень корупції в країні або секторі її економіки і
виявити гарячі точки, в яких корупція найбільш висока і повинна розглядатися як пріоритетна проблема. Регулярні обстеження рівня корупції є джерелом даних про фактори, що породжують корупцію в її різних формах, і допомагають виробити адекватні антикорупційні заходи.
Само по собі вимір корупція - це потужний засіб виконання політики:
результати обстежень залучають і підсилюють увагу суспільства до
небезпеки корупції та допомагають йому чинити тиск на свій уряд.
Моніторинг корупції через її вимірювання допомагає більш ефективно
реалізовувати антикорупційні заходи.
Індекс сприйняття корупції – щорічний рейтинг країн світу, що
укладається організацією Transparency International з 1995 року. Країни
у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується
на оцінках підприємців та аналітиків. У рейтингу за 2015 рік відображено сприйняття корупції у 167 країнах за шкалою від 100 (немає корупції) до 0 (сильна корупція).
ПАТ «Трест Житлобуд-1» постiйно веде пошук новiтнiх технологiй для органiзацiї та здiйснення будiвництва житла. Планується
залучення розробок, якi суттєво знизять собiвартiсть будiвництва,
полiпшить експлуатацiйнi якостi та споживчу i екологiчну безпеку
житла, а також зроблять його бiльш зручним у користуваннi.
Провівши аналіз фінансових результатів можна зробити висновок
і запропонувати наступні заходи для підвищення ефективності діяльності та збільшення прибутку:
1. Проведення ефективної кадрової політики. Необхідно вводити
заходи: по моніторингу персоналу, стимулюванні персоналу та навчання і розвиток в умовах досягнення науково-технічного прогресу та
інновацій.
2. Провести внутрішньо-фірмове планування прибутку, його сут157

ність полягає в необхідності дотримання основних принципів : плануванням повинні займатися ті, хто потім буде впроваджувати в життя
розроблені плани, чітке та адаптивне планування, своєчасне реагування на зміни у зовнішньому середовищі підприємства.
3. Впровадити систему яка сприяє участі працівників у прибутках
підприємства. Завдяки даному підходу буде забезпечено стабільний
розвиток підприємства, зростання та покращення добробуту працівників.
Антикорупційна програма юридичної особи має містити чіткі
практичні рекомендації з різних процедур, які юридична особа вживає
для запобігання корупції у своїй діяльності шляхом впровадження
ефективного правового механізму дотримання вимог законодавства.
Антикорупційною програмою Харківського будівельного підприємства ПАТ «Трест Житлобуд-1» є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарській діяльності підприємства.
ОСОБЛИВОСТI РЕПУТАЦIЙНОГО АУДИТУ ДЛЯ
ПIДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВIДВЕДЕННЯ
Карпенко С.С.
Науковий керівник – Мiзiк Ю.I., канд. екон. наук, доцент
Саме репутацiя пiдприємства являється одним iз важливих нематерiальних ресурсiв пiдприємства та дає уявлення про пiдприємство у
суб’єктiв зовнiшнього середовища за наслiдками минулих подiй та
дозволяє отримати довгостроковi конкурентнi переваги. Розвиток теорiї управлiння та теорiї конкуренцiї стимулює пошук нових конкурентних переваг пiдприємства та нових ресурсiв, використання яких
сприяє довгостроковому стабiльному функцiонуванню пiдприємства,
його розвитку в умовах мiнливого зовнiшнього середовища. Перевагами нематерiальних активiв i ресурсiв для забезпечення конкурентоспроможностi пiдприємства виступають їхня унiкальнiсть, часто
невiдчужуванiсть вiд пiдприємства, неможливiсть або виключна
складнiсть копiювання тощо. Таким чином, все бiльш важливим стає
розвиток та покращення системи репутацiйного менеджменту на
пiдприємствi який займається формуванням, пiдтримкою i захистом
репутацiї, що базуються на реальних досягненнях органiзацiї i спрямований на її перспективний розвиток.
Розглядати репутацiйний менеджмент у вiдривi вiд репутацiйного
аудиту не можна. Необхiднiсть в репутацiйному аудитi, як правило,
виникає у великих пiдприємствах водопостачання та водовiдведення,
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якi стикаються з рiзними групами стейкхолдерiв. Як правило, репутацiйний аудит спрямований на виявлення рiвня iнформованостi аудиторiї про дiяльнiсть пiдприємства, iснуючих думок, в тому числi
дiлової преси, емоцiйного фону, навколишнього середовища. Репутацiйний аудит включає в себе як фiнансовий, так i не фiнансовий аспект. Репутацiйний аудит необхiдний для ефективного комунiкацiйного менеджменту, управлiння каналами комунiкацiї
пiдприємства з її цiльовими групами. Одне iз завдань управлiння репутацiєю компанiї полягає в тому, щоб привести до одноманiтностi картину сприйняття компанiї клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками та
експертним спiвтовариством. Мета аналiзу репутацiї пiдприємства отримати реальну картину комунiкацiйного поля, в якому iснує компанiя, щоб мати можливiсть визначити ключовi фактори ризику та
своєчасно скоригувати методи комунiкацiї та ключовi повiдомлення.
Репутацiйний аудит дозволяє зрозумiти, наскiльки вiдома компанiя, яка довiра до неї проявляється, якi позитивнi i негативнi сторони
бачать стейкхолдери, чи не занадто псують вам репутацiю вашi ж
спiвробiтники, яких щось не влаштовує в роботi компанiї.
Зовнiшнiй репутацiйний аудит має на увазi: аналiз частоти згадувань компанiї в ЗМI; складання загального портрета пiдприємства на
пiдставi iнформацiї про нього в пресi; визначення ступеня, характеру i
джерел поiнформованостi цiльової аудиторiї про дiяльнiсть
пiдприємства; вивчення оцiнки якостi послуг споживачами i наглядовими органами; дослiдження експертних думок щодо перспектив розвитку пiдприємства та його нинiшньому мiсцi на ринку.
Цей список можна доповнювати i далi в залежностi вiд широти
охоплення зовнiшнiх каналiв iнформацiї. Зокрема, можна включити
сюди опитування громадських i полiтичних органiзацiй, щоб
дiзнатися, як оцiнюється соцiальна дiяльнiсть комунальних
пiдприємств, її значимiсть для регiону.
Внутрiшнiй репутацiйний аудит – це збiр iнформацiї про задоволенiсть спiвробiтникiв пiдприємства умовами працi; оцiнка ступеня
розумiння колективом цiлей i завдань компанiї, а також основних аспектiв її дiяльностi; аналiз думок про iнформацiйну, соцiальної, кадрової полiтики всерединi компанiї; визначення проблем адаптацiї нових
спiвробiтникiв; складання портретiв керiвництва компанiї на пiдставi
думок працiвникiв; виявлення неформальних лiдерiв колективу; оцiнка
внутрiшньокорпоративного клiмату спiвробiтниками.
Репутацiйний аудит як регулярний i незалежний комплексний
аналiз (перевiрка) поточної репутацiї та стану системи управлiння репутацiєю експертами з використанням кiлькiсних i якiсних методiв
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дослiдження грає важливу роль в забезпеченню високого рiвня розвитку та пiдтримцi репутацiйного менеджменту пiдприємств водопостачання та водовiдведення.
Дослiдження практики дiяльностi комунальних пiдприємств України показали, що чим бiльше пiдприємство, тим складнiше
пiдтримувати i розвивати його репутацiю, а отже, тим бiльш свiдомою
i плановою повинна бути полiтика в сферi репутацiйного менеджменту, який не можна розглядати у вiдривi вiд репутацiйного аудиту.
Комплексна програма якого дозволяє отримати максимально повну
iнформацiю, яка стає основою системи корпоративного комунiкацiйного менеджменту пiдприємства i дає можливiсть використовувати її для подальшого розвитку репутацiї пiдприємства.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ПРИНЦИПІВ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
НА ПРИКЛАДІ КП «ВОДОКАНАЛ»
Тесля К.Б., Мягкоголова К.В.
Науковий керівник – Карпушенко М.Ю., канд. екон. наук, доцент
Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві є одним з основних питань у період переходу до ринкових
відносин. Вирішення цієї проблеми впливає на фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
На бухгалтерський облік покладено завдання поліпшити управління і контроль за збереженням основних засобів та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності
та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.
У сучасних умовах важливо враховувати норми міжнародних
стандартів. Анaлізуючи нaціонaльні тa міжнaродні стaндaрти, які регулюють облік основних зaсобів, спостерігaються такі відмінності:
МСБО 16 не уточнює, що є об'єктом основних зaсобів.
Нaлежність окремих видів мaйнa до основних зaсобів визнaчaється нa
підстaві професійної думки бухгaлтерa з урaхувaнням конкретних обстaвин і умов експлуaтaції об'єктa;
МСБО 16 передбaченa можливість об'єднaння окремих aктивів
(нaприклaд, шaблонів, інструментів і штaмпів тощо) в один об'єкт основних зaсобів, нaціонaльні ж стaндaрти тaку можливість виключaють.
Спільними методaми нaрaхувaння aмортизaції у П(С)БО і у
МСБО є: прямолінійний тa виробничий (метод суми одиниць продукції). Проте в П(С)БО є ще три методи: зменшення зaлишкової вaртості,
прискореного зменшення зaлишкової вaртості, кумулятивний, a МСБО
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включaє такий метод як метод зменшення зaлишку. Тaким чином, вітчизняні та міжнародні стандарти мають багато спільних норм, що
сприяє можливості подальшого застосування норм МСБО 16.
Важливо також звернути увагу на податкові різниці, пов’язані із
амортизацією, нa які коригується бухгaлтерський фінaнсовий результaт у цілях оподaткувaння. У звя’зку із необхідністю їх розрахунку запропоновано удосконaлювaти:
- методику обліку постійних подaткових різниць (можнa вести
облік позa бaлaнсом);
- aнaлітичний облік тимчaсових подaткових різниць;
- документaльне зaбезпечення оперaцій з подaтковими різницями;
- облікові регістри подaткових різниць.
Для підвищення ефективності використaння основних фондів і
зменшення ступеня їх зносу підприємству рекомендується використовувaти тaкі шляхи: підвищення квaліфікaції користувaчів; підвищення
рівня оргaнізaції догляду зa фондaми; своєчaсне проведення
кaпітaльного ремонту, a тaкож плaново-попереджувaльних зaходів;
оновлення основних засобів що використовуються під час надання
послуг водопостачання; зaбезпеченість мaтеріaлaми тa інвентaрем і
т.д.; здaчa в оренду невикористовувaних основних зaсобів, як нaслідок,
отримaння додaткового прибутку; списaння тa утилізaція в
устaновленому порядку не використовувaних в процесі виробництвa з
aмортизовaних основних засобів; дотримання технологічних процесів
та проведення інвентаризації.
Можнa зробити висновок, що постійний ремонт тa поліпшення
використaння основних зaсобів дaсть можливість КП «Хaрківводокaнaл» поліпшить якість нaдaння послуг нaселенню м. Хaрковa.
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ
Гетьманцева Н.А.
Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент
Інформаційним забезпеченням економічної безпеки можна вважати визначення рівня певних показників, що відображають ту чи іншу сферу діяльності підприємства, з одного боку, та рівня ймовірності
впливу негативних факторів з іншого. Економічні показники характеризують стан підприємства, процеси що проходять на підприємстві у
минулому, сьогоденні та в майбутньому. Вони є одним із найбільш
поширених та ефективних інструментів оцінювання господарської діяльності, які використовуються в економічній науці.
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Фінансова безпека посідає особливе місце в системі економічної
безпеки, впливаючи абсолютно на всі сфери діяльності підприємства.
Це пояснюється тим, що рівень фінансової безпеки будь-якого підприємства визначає його можливості забезпечувати інші складові економічної безпеки, а зміни в будь-якій сфері підприємства в кінцевому
результаті відображаються на його фінансовій безпеці. Для забезпечення безпеки підприємства необхідна взаємодія всіх учасників даного
процесу (співробітників, підрозділів, служб), щоб їх зусилля були скоординованими і узгодженими, оскільки від цього залежить кінцевий
результат та досягнення поставленої мети. Кожен з учасників процесу
забезпечення заходів з безпеки повинен чітко знати, хто яку роботу
виконує і за що несе відповідальність. Основні заходи з безпеки повинні бути відомі учасникам даного процесу і всім співробітникам підприємства, що дозволить вчасно виявити потенційні і реальні небезпеки та загрози, запобігти їх виникненню і негативному впливу на діяльність підприємства. Одночасно цілий ряд засобів, способів, методів
забезпечення безпеки повинен бути засекречений і відомий лише вузькому колу учасників даного процесу, що дасть можливість більш ефективно боротися із різноманітними загрозами і вчасно запобігати нанесенню шкоди підприємству. Систему економічної безпеки підприємства можна визначити як взаємозв’язану сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу від
внутрішніх і зовнішніх загроз. У цьому контексті систему можна охарактеризувати комплексом управлінських, страхових, правових, економічних, охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів із
захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення
матеріальних та інших утрат.
До основних завдань системи економічної безпеки підприємства
належать: захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників; збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки; вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;
виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його
безпеці; забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей;
Таким чином системній підхід до визначення рівня економічної
безпеки промислових підприємств в процесі інформаційноаналітичного забезпечення може бути здійснений на основі фінансової
інформації, але слід враховувати й інші складові економічної безпеки
промислових підприємств, такі як: соціальна; політична; демографічна; виробнича; екологічна; та ін. З цього виникає необхідність компле162

ксної оцінки рівня економічної безпеки, що дозволить оптимізувати
підходи до збереження належного стану захищеності підприємства.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ІЗ СПОЖИВАЧАМИ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ В УПРАВЛІННІ
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Реутова Ю.О., Мороз Д.С.
Науковий керівник – Мiзiк Ю.I., канд. екон. наук, доцент
Проблема заборгованостi за житлово-комунальнi послуги у всiх
країнах завжди актуальна. На сьогоднiшнiй день тарифи на послуги
тепло- та водопостачання не покривають їхньої собiвартостi.
Порiвняно з українцями у Європi населення платить за комунальнi
послуги набагато бiльше. Тарифи на комунальнi послуги залежать вiд
цiн на енергоносiї, стану комунальних служб. Також, було б доречно
врахувати i середнi доходи на душу населення, адже для жителiв однiєї
держави така вартiсть може здатися цiлком доступною, а iншi – не
зможуть платити такi грошi. В Європi тарифи на ЖКГ контролюються
як самим ринком, так i державою. Але європейська iнфраструктура
ЖКГ знаходиться в загальному користуваннi обслуговуючих компанiй. Очевидно, що українцi платять за комуналку суттєво менше
сусiдiв. Але рiзниця в доходах громадян ще бiльш суттєва, нiж в тарифах.
Державна служба статистики повiдомляє, що борги населення
України з оплати комунальних послуг в березнi 2016 року скоротилися
в порiвняннi з лютим 2016 року у 41,3% або до 4 млрд 329 млн. грн.
Заборгованiсть з виплати за житлово-комунальнi послуги, включаючи
електроенергiю, на кiнець вересня становлять понад 15 млрд грн.
Основну увагу на пiдприємствах водопостачання i водовiдведення придiляють системi управлiння розрахунками iз споживачами та постачальниками. Адже, помилки в розрахунках з населенням та органiзацiями за комунальнi послуги сприймаються дуже
болiсно. Для даних пiдприємств характерний великий наплив
iнформацiї та документацiї, яку потрiбно достовiрно обробити в обмеженi термiни. Бiльш того, нормативна i довiдкова база з часом
змiнюється та постiйно керується, тому що мiняються склад i групи
населення, пiльги, законодавство, цiни та тарифи на послуги.
Одним iз дiєвих iнструментiв рiшення задач автоматизацiї процесу облiку та аналiзу реалiзацiї послуг водопостачання й водовiдведення, а також розрахункiв з контрагентами є бiлiнгова система
пiдприємства ЖКГ.
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Бiлiнгова система – комплекс програмного забезпечення, який
призначений для автоматизацiї розрахункiв iз споживачами або наданих послуг клiєнтам, для обчислення вартостi послуг, виходячи з певних даних про тарифи, цiни.
Створення бiлiнгової системи на комунальному пiдприємствi вимагає реалiзацiї таких дiй: ведення нормативно-довiдкової iнформацiї
(норми споживання, типи, види та статус водомiру, його
мiсцезнаходження, пiльги, родиннi зв’язки, вид послуг, тарифи, адреси
облiкових об’єктiв); ведення особових рахункiв споживачiв послуг
(фiзичних i юридичних осiб); введення усiєї iнформацiї щодо споживачiв; введення iнформацiї про обсяги водопостачання i водовiдведення; формування нарахувань, платiжних документiв; облiк
оплати; розрахунок податкових зобов’язань; видача та формування
податкових накладних, ведення сальдо споживачiв; формування оперативних та аналiтичних звiтiв та iншi.
Особливостями цiєї програми також є: система працює в мережi
на необмеженiй кiлькостi робочих мiсць, автоматично оновлюється,
працює на безкоштовнiй операцiйнiй системi, розробником забезпечується безкоштовне навчання користувачiв, iнформацiя вводиться один
раз, зберiгається в однiй базi i доступна всiм уповноваженим структурним пiдроздiлам, оптимiзована пiд обробку великих обсягiв
iнформацiї, кiлькiсть особових рахункiв не обмежена.
Тобто, бiлiнгова система призначена для автоматизацiї облiку розрахункiв з абонентами (населенням i юридичними особами) за послуги з водопостачання та водовiдведення, забезпечує паралельне ведення
бухгалтерського i податкового облiку, дозволяє стежити за фiнансовим
станом органiзацiї 24/7. Бiлiнгова система є технологiчною основою
для управлiння прибутковiстю послуг та розвитку клiєнтоорiєнтованого пiдходу, якому зараз придiляється особлива увага.
Таким чином, бiлiнгова система є найрацiональнiшим вирiшенням проблем органiзацiї облiку розрахункiв iз споживачами та за допомогою якої можна прийняти рiшення задач автоматизацiї процесу
облiку, що в кiнцевому покращить фiнансовий стан та допоможе
пiдвищити дiлову репутацiю пiдприємств водопостачання i водовiдведення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Лавренко В.О., Боднар Я.О.
Науковий керівник – Чередниченко О.Ю., канд. екон. наук, доцент
Проблема забезпечення та зміцнення фінансово-економічної безпеки банківської системи не є новою для економічної науки. Вона не
породжена сьогоденням, а має корені й у минулому. Наразі питання
фінансово-економічної безпеки набули загальнонаціонального значення і підвищили актуальність та значущість не лише для банківської
системи, а й для фінансово-економічної безпеки країни загалом.
У сучасних наукових дослідженнях ця проблема розробляється
або вужче, тільки щодо безпеки окремих банків (зокрема, безпеки як
грошово-кредитної установи, кадрової безпеки, здійснення банківських операцій, силової безпеки), або ширше – у контексті загального
дослідження фінансової та економічної безпеки банківських установ
як одного з основних чинників забезпечення фінансової стабільності
країни. Це значною мірою зумовлено специфікою розвитку вітчизняних банків. Зокрема нетривалим періодом їхньої діяльності і відповідно незначними обсягами власного капіталу порівняно з розвиненими
країнами, а також необхідністю працювати в умовах підвищеного ризику, що пов’язано з економічною та політичною нестабільністю у
державі. Питання організації комплексної та єдиної системи безпеки,
що здатна протидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам є актуальною
не тільки безпосередньо для банків, а також для всіх учасників ринкових відносин. Безумовно, в першу чергу зазначеній проблемі приділяють увагу власники банку, його акціонери, які турбуються за розвиток
власного бізнесу та несуть за нього матеріальну, моральну та соціальну відповідальність, якщо, звичайно, банку первісно не відведена роль
кримінальної організації. Банківська безпека турбує також і клієнтів
банку, які обслуговуються в цій банківський установі та зацікавлені в
її стабільності, а також фізичних осіб, які є вкладниками, позичальниками і користувачами будь-яких банківських послуг (пластикові картки, комірки сховища).
Дана проблема актуальна й для партнерів по бізнесу. Але особливо вона турбує банківський персонал, який з не завжди зрозумілих
причин сприймає дану проблему частіше як якусь далеку, що знаходиться поза банком і не відноситься безпосередньо до нього. Тому ми
вважаємо, що банківська безпека повинна ґрунтуватися на таких основних складових, як: безпека банку як організації; безпеці банківського
персоналу; безпеці банківських операцій. Саме тому, що фінансово165

економічна безпека сучасного комерційного банку являє собою одну з
головних складових його успішного функціонування і розвитку, сучасні банки мають приділяти значну увагу вирішенню проблеми безпечного ведення власної діяльності задля збереження ділової репутації
та отримання прибутків.
Ознайомлення з науковими дослідженнями В. Срібного показало,
що забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи
обумовлене взаємодією інтересів банківських установ та суб’єктів ринкової економіки і, залежить від таких основних чинників: 1) економічної стабільності держави та її рівня залежності від зовнішніх дій інших країн; 2) ступеня залежності банківської системи від внутрішніх і
зовнішніх джерел фінансування, зокрема рефінансування і кредитування іноземними банками; 3) ступеня концентрації активів банківської системи в інших державах або галузях реального сектора економіки; 4) структури власності у банківській сфері.
Ми повністю погоджуємось з дослідником, але вважаємо що фінансово-економічна безпека комерційного банку має багатофункціональний і комплексний характер, та охоплює його безпеку як організації (грошово-кредитної установи), безпеку дій банківського персоналу,
безпеку здійснення банківських операцій, захист інформації, фінансову безпеку та його конкурентоспроможність на ринку банківських послуг. Поняття фінансово-економічної безпеки банку може стосуватися
як особистої безпеки його працівника, так і всього колективу установи.
Це поняття є інтегрованим в усі види діяльності банку і потребує постійного контролю з боку державних органів влади і самої банківської
установи. Тому ми пропонуємо визначити фінансово-економічну безпеку комерційного банку як стан фінансової стабільності й безпеки
функціонування, що здатний захистити інтереси власників, керівництва, клієнтів, партнерів від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Процес гарантування фінансово-економічної безпеки банку здійснюється на основі взаємозв’язку стратегічних і тактичних заходів, на
реалізацію яких зосереджує зусилля служба безпеки банку. На сучасному етапі у галузі банківської безпеки існує ще багато питань, які
потребують не тільки істотного вдосконалення на державному рівні,
але й просто переосмислення та перегляду в самих комерційних банках. Таким чином, проведене дослідження проблем організації та аналізу фінансово-економічної безпеки банківських установ дозволило
встановити, що безпека банківської системи є однією із нагальних та
багатогранних проблем, що стоїть не лише перед комерційним банком,
а й державою, оскільки робота банків має винятковий вплив на соціально-економічний розвиток, добробут населення, ефективність роботи
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підприємств та, як наслідок, фінансову безпеку держави. Своєрідність
ситуації полягає в тому, що держава взяла на себе головну функцію
кримінально-правового та адміністративного контролю у запобіганні
протиправних дій в банківській сфері.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА
СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Луб А.І.
Науковий керівник – Литовченко О.Ю., канд. екон. наук, доцент
Фінансово-економічна безпека регіону є досить складною системою, яка вибудовується із окремих ланок прямого і непрямого впливу,
які в свою чергу і формують її загальний вид. Сама фінансовоекономічна безпека регіону включає в себе всі відмінності притаманні
кожній частині регіону - тобто для кожного компонента вона відрізняється, але має спільні риси і доповнює кожну з них. Кожна система має
вид відносно самостійності по відношенню до інших систем інших
підприємств, у той же час, по відношенню, наприклад, до адміністративно-територіального поділу, має вигляд складової загальної системи
фінансово-економічної безпеки району, області, держави. Таким чином, економічна безпека регіону має забезпечуватися шляхом підвищення ефективності економіки, розширення повноважень місцевих
урядовців та економічною самостійністю. Нова концепція забезпечення безпеки регіону має на меті розширити економічні можливості і
відповідальність влади. Саме тому регулювання та забезпечення фінансово-економічної безпеки і є головним завданням управління державою.
Фінансово-економічна безпека – важлива складова розвитку кожного регіону, забезпечення якої дасть змогу розвитку і подальшого
виходу з кризи. Забезпечення якої є однією із пріоритетних завдань
для усіх регіонів і є однією із основних завдань всіх суб’єктів господарювання, які в сумі і формують рівень безпеки.
Проведений аналіз коефіцієнтів валового регіонального продукту
на душу населення та об’єму інвестицій на душу населення за період
2011-2015 роки продемонстрував спад коефіцієнтів, що демонструє
спад в виробництві Олександрвіського району та спад інвестицій, які
надходять до бюджету району. В результаті показники фінансової
стійкості та залежності теж продемонстрували нестабільну динаміку,
які в результаті в 2015 року дала низькі показники, але не критичні.
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Важливо звернути на це увагу, адже дана тенденція буде зберігатись
поки військові дії на Сході країни не будуть припинені.
На даний момент Донецький регіон має великі проблеми з фінансовою стабільністю та залежністю рішенням цієї проблеми є розроблення та впровадження механізму забезпечення фінансової безпеки
регіонів.
Показник таксономії тільки підтверджує погане становище в Донецькому регіоні. Користуючись SWOT-аналізом, який демонструє
сильні, слабкі сторони та загрози для Донецького регіону сформована
стратегія, яка дозволить, користуючись сильними сторонами зменшити
вплив слабких сторін на стан фінансової безпеки регіону, а також підвищити можливість подальшого розвитку регіону та його безпеки.
Нажаль основною проблемою, яка погіршує стан фінансової безпеки
була і залишається проведення бойових дій на Сході країни, які майже
паралізували життя всього регіону. Пріоритетним напрямом повинно
стати припинення бойових дій, та повернення мирного життя в регіоні.
Найважливішою функцією державної влади є стратегічне планування, яке повинне здійснюватися за допомогою розробки й ухвалення
державних програм, що визначають найбільш важливі і в той же час
досяжні цілі соціально-економічного розвитку, як країни, так й окремих регіонів. Державні та регіональні органи управління для подолання значного кола проблем в економічному розвитку регіонів постійно
знаходяться в пошуку нових методів і підходів до управління і планування територій. Досягти головної мети господарського розвитку їм
дозволяє застосування комплексного набору правил і дій, що являє
собою стратегічне планування.
До основних характеристик стратегічного плану соціальноекономічного розвитку регіону відносять: виокремлення сильних та
слабких сторін регіональної економіки, прагнення підсилити, розвинути, сформувати конкурентні переваги регіону з орієнтиром, насамперед на створення кращих умов життя населення; визначення ідеї й
принципів, які орієнтують виробників товарів і послуг, інвесторів, адміністрацію й населення, на майбутній розвиток території. Отже, в
сучасних умовах господарювання стратегічне планування набуває особливого значення для забезпечення ефективного управління розвитком
регіону.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ НА КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»
Марченко В.А.
Науковий керівник – Шкурко О.В., канд. екон. наук, доцент
Стан справ на більшості підприємств ЖКГ залишається дуже
складним. Значна частина з них перебуває у стані виживання, а інші
значно завищують тарифи, які не відповідають якості наданих послуг,
і тим самим сприяють виникненню дебіторської та кредиторської заборгованості.
За даними Державної служби статистики України, у серпні
2016 р. Населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги
2,9 млрд. грн. Або лише 74,9% нарахованих за цей період сум, а за
електроенергію – 1,5 млрд. грн., що відповідно становить 95,5% нарахованих сум. Загалом, з початку 2016 заборгованість населення з оплати послуг ЖКГ та електроенергії зросла на 3,5 млрд. грн. Або на 39,3%
і на початок вересня 2016 р. Сягнула 12,4 млрд. грн., у тому числі: за
централізоване опалення та гаряче водопостачання – 4,8 млрд. грн., за
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.
грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,8 млрд.
грн., за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд. грн., за електроенергію – 2,9 млрд. грн.
Середній термін заборгованості населення за всі послуги складає
майже 3 місяці, що підкреслює фінансову неспроможність громадян
своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за спожиті енергоресурси та житлово-комунальні послуги. Заборгованість населення України з оплати послуг ЖКГ у листопаді 2016 року збільшилася на 16,7% у
порівнянні з жовтнем. Вона складає 16,02 млрд грн., про це свідчать
дані у Державній службі статистики. У цілому в листопаді 2016 року
українці сплатили за послуги ЖКГ 5,73 млрд гривень, що склало 64,6%
нарахованої за цей місяць суми. Найвищий рівень оплати в листопаді
2016 року зафіксували в Тернопільській (110,6% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) і Чернігівській (104,9%) областях,
найнижчий – в Сумській (21,6%), Луганській (45%) і Одеській (49,4%)
областях.
При розрахунку тарифу до нього включається і заборгованість
недобросовісних платників, а також безнадійна заборгованість. Тим
самим підприємства ЖКГ, з одного боку, отримують кошти від держави у вигляді фінансування пільг і субсидій, а з другого, - ці ж кошти
включають у склад тарифів, які оплачують громадяни. Отже, можна
зробити висновки, що весь тягар оплати житлово-комунальних послуг
лягає на плечі добросовісних платників.
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Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як
юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові
кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до
вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства
подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської
та кредиторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально.
Найбільш трудомістка і проблемна ділянка в обліку підприємств
ЖКГ є облік розрахунків з споживачами житлово-комунальних послуг.
Основні проблеми, які виникають в обліку розрахунків за надані житлово-комунальні послуги, пов’язані з:
- великою кількістю споживачів послугами, що обумовлює трудомісткість аналітичного обліку; частину заборгованості населення,
що є найбільшим користувачем послуг і має низьку платоспроможність, сплачує бюджет у вигляді відшкодування через надані пільги й
призначені субсидії;
- постійне недоотримання платежів як від населення, так і з бюджету при недостатності встановленого тарифу для покриття витрат;
- визначення податкового зобов’язання з ПДВ за касовим методом при розрахунках з населенням і з бюджетом, тобто на дату надходження й зарахування грошових коштів;
- надходження із запізненням відшкодування нарахованих субсидій і пільг;
- визнання валового доходу при розрахунках з бюджетом за датою надходження коштів, а при розрахунках з населенням і з підприємствами – за першою подією: або за датою оформлення документів,
пов’язаних з наданням послуг, або за датою зарахування грошових
коштів на банківський рахунок платника податку, або надходження їх
до каси підприємства.
ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ
ПАТ «ТРЕСТ «ЖИТЛОБУД-1»
Романьков Д.Є.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
Сектор тіньової економіки в Україні за період незалежності продовжує невпинно зростати, що свідчить про низьку дієвість запропо170

нованих урядовими структурами заходів щодо зниження її рівня. На
нашу думку та виходячи із сформованої ситуації, профілюючим урядовим інституціям доцільно напрацювати та впровадити комплекс
більш-дієвих розробок щодо визначення і ліквідації першоджерел породження тіньової економічної діяльності.
Головною метою тіньової економічної діяльності є отримання
прибутків, які неможливо отримати в суворій відповідності з чинним
законодавством країни. Їх отримання і є формою вирішення протиріч
між інтересами держави та окремих суб'єктів ринку, що не мають можливості легальної економічної діяльності або не бажають це робити в
діючому законодавчому полі. Масштаби тіньової економіки є досить
великими. За результатами досліджень Ф. Шнайдера усереднення обсягів тіньового сектора розвинутих країн світу дає значення близько
20 % ВВП. Ф Шнайдер оцінює розмір тіньової економіки в Європі у
2013 р. в межах 2,15 трлн євро, що становить 18,5 % від усієї економічної діяльності ЄС. Майже дві третини європейської тіньової економіки зосереджено в п’яти найбільших європейських країнах – Німеччині,
Франції, Італії, Іспанії і Великобританії. В Австрії та Швейцарії тіньова економіка дорівнює приблизно 7-8 % офіційного ВВП цих країн.
Високим порівняно із середнім по ЄС залишається розмір тіньової
економіки у Греції – 24 % ВВП. У Болгарії, Хорватії, Литві та Естонії
тіньова економіка сягає 30 % розміру офіційної економіки
Будівельний бізнес – один з найбільш корумпованих у світі. Такий висновок був зроблений за результатами дослідження компанії
аудиторської Grant Thornton. Загальна сума хабарів, які доводиться
виплачувати підрядникам і девелоперам, може дорівнювати 860 млрд
доларів на рік (в сукупності по всіх країнах). При цьому є тенденція до
подальшого зростання цієї цифри: вона може вирости вдвічі за наступні 10-12 років. Більше 3% всіх шахрайських випадків в світовому бізнесі відбувається саме в будівельному секторі. У дослідженні враховувалися дані по ринках США, Канади, Великобританії, Індії та Австралії. У країні, як і в Канаді, Великобританії та США, корупція тісно межує з крадіжками, ухиленням від сплати податків, завищенням цін,
змовою між постачальниками і підрядниками при проведенні тендерів
на будівництво і ремонт. Хабарі доводиться платити чиновникам при
узгодженні проекту (розмір доходить до половини від вартості самого
проекту), правоохоронним органам, організаціям, які надають послуги
з постачання електрикою і видає дозвільну документацію.
У незавершеного будівництва чотири проблеми: афера, корупція,
криза і шахрайство.
Афера. На думку заступника голови Комітету Верховної Ради з
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питань містобудування, ЖКГ та регіональної політики Ігоря Лисова:
«Недобудови через афери – не таке вже масове явище, поодинокі випадки.
Корупція – термін, що позначає використання посадовою особою
своїх владних повноважень, довірених йому прав і можливостей з метою особистої вигоди. Багато видів корупції аналогічні шахрайству і
відносяться до категорії злочинів проти державної влади. Ця стаття
закону може бути застосована не тільки до будівельників, скільки до
чиновників різних рівнів. Саме вони допускають до будівельних майданчиків і мереж життєзабезпечення. І тут будівельник підносить себе,
як жертву. На думку забудовників від 3 до 10 відсотків від вартості
будівельних робіт йде на «рішення» саме цих питань. Нерідко міські
влада сама постфактум і з явними порушеннями змушена допомагати
будівельникам виходити зі скрутного становища.
Криза. «Масова заморозка» будівництва - аж ніяк не винахід новітньої історії. Всяка серйозна криза, в першу чергу, б'є по довгостроковим проектам. Крім того, на кризу зручно списуються всі інші проблеми, в яких винні самі забудовники: невиправдано високий відсоток
кредитних коштів, вкладених в будівництво будинку і початок будівництва без достатнього фінансування. Перерахованих вище причин
достатньо, щоб при нестабільній фінансовій ситуації будівельний ринок завмер. У більшості випадків недобудови з'являються через переоцінку своїх можливостей і низької правової грамотності населення »висловився президент Асоціації допомоги постраждалим інвесторам
Олексій Гончарук.
Шахрайство. Шахрайство – розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. Припустимо, відбувається успішний продаж квартир. З'являється
надлишковий ресурс і гроші акумулюються на «стабілізаційних» рахунках.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ТРЕСТ «ЖИТЛОБУД-1
Ткаченко А.В.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що антикорупційний менеджмент сприяє усуненню існуючих недоліків в антикорупційній системі, забезпечує дотримання та належне здійснення кожним суб’єктом системи своїх обов’язків в системі менеджменту протидії корупції.
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В рамках дослідження корупція розглядається як використання
людиною, наданих їй службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди
Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у
межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.
Подальші дослідження проводилися на прикладі підприємства
ПАТ «Трест Житлобуд – 1» одна з найбільших українських компаній
в 2015 році зафіксовано що компанія побудувала 65% житла в Харкові.
Підприємство працює 69 років.
Due Diligence (в перекладі з англійської означає забезпечення належної сумлінності) – це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, що включає в себе інвестиційні ризики,
незалежну оцінку об'єкта інвестування і безліч інших факторів, в першу чергу Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності
і комерційної привабливості планованої угоди або інвестиційного проекту. Повнота інформації, що надається при даному виді перевірки
дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити всі
переваги і недоліки співпраці. Можна виділити декілька видів «Due
Diligence»: операційний; технічний, маркетинговий, екологічний, правовий, фінансовий, податковий
На основі даних Звітів про фінансові результати Товариства проаналізовано динаміку основних показників діяльності ПАТ «Трест
«Житлобуд-1» за період 2013- 2016 року. Отримані дані свідчать, що
виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових
платежів) зростає істотними темпами протягом досліджуваного періоду, хоча темпи зростання мають тенденцію до зниження. При цьому
собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг збільшувалася,
за винятком 2015 року, більш високими темпами. Валовий прибуток
також істотно збільшувалася в 2012-2013 роках, проте в 2014 і 2015
роках обсяги валового прибутку в порівнянні з попередніми роками
стали падати. Темпи зростання комерційних витрат повторювали траєкторію показника валового прибутку, проте їх скорочення в 2014-2015
роках було більш інтенсивним. У результаті прибуток від продажів
істотно збільшувалася протягом досліджуваного періоду. Компанія
взагалі, намагаються пристосуватися до існуючої ситуації, а не протистояти їй. З боку компаній відбувається пасивна реакція на корупцію.
Для підвищення ефективності антикорупційної безпеки пропонується впровадження внутрішньої корпоративної політики на рівні компанії, запровадження системи внутрішнього контролю, спеціальної
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посади в компанії з протидії корупції розробити більш надійну антикорупційну програму.
- розробити і запровадити програми протидії шахрайству (оцінка
корупційних ризиків, механізми контролю за діяльністю організації);
- сформувати корпоративну культуру, яка б сприяла боротьбі з
корупцією (включаючи позицію вищого керівництва, публічні заяви
тощо)
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ НА РІВЕНЬ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Цикало В.В., Присада Т.С.
Науковий керівник – Кадничанський М.В., канд. екон. наук, доцент
Одним із напрямків наповнюваності бюджету за рахунок різних
платежів є розробка системи контролюючих заходів, в основу яких
повинні бути покладені способи податкового контролю, що дозволить
податковим органам контролювати рівень сплати податків та зборів з
боку платників.
Комплексний податковий контроль на регіональному рівні усуває
існуючі недоліки в податковій системі, забезпечує дотримання та належне здійснення кожним суб’єктом податкової системи своїх
обов’язків. Саме тому дослідження оцінки впливу податкового контролю на фінансову безпеку регіону та його вдосконалення є актуальним. Забезпечення фінансово-економічної безпеки регіонів передбачає
використання методів та засобів, при цьому їх поєднання необхідне
для створення надійної системи безпеки. Зрозуміло, що територіальні
одиниці є різних розмірів, володіють неоднаковими організаційними
та фінансовими можливостями.
Фінансова-економічна безпека регіону являє собою стан економічного розвитку регіону, що характеризується необхідними фінансовими ресурсами для задоволення потреб населення регіону, виконання
своїх функціональних зобов'язань усіма ланками фінансової системи
стосовно захисту його фінансових інтересів, попередження фінансових
загроз та небезпек, подолання фінансової кризи та забезпечення ефективного функціонування економіки регіону в цілому.
Податковий контроль як одна з основних функцій держави, сприяє успішній реалізації податкової політики, підвищенню рівня збирання податків в бюджетну систему, допомагає розкрити порушення податкової дисципліни. Ефективність здійснення податкового контролю
багато в чому визначає рівень фінансової безпеки, достатність коштів в
бюджеті дає можливість органам влади і управління здійснювати захо174

ди щодо нейтралізації погроз безпеці. Для здійснення податкового контролю функціонує ряд спеціалізованих органів, сферою діяльності
яких є оподаткування.
Податковий кодекс України визначає способи здійснення податкового контролю. Це ведення обліку платників податку, інформаційноаналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, перевірки та звірки. Відповідно до Податкового кодексу органи
державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні
перевірки.
Для багатьох платників податків економія на податкових платежах стала джерелом додаткового фінансування і чинником, що підвищує конкурентоспроможність їх продукції. Схеми і методи скоєння
податкових злочинів набувають все більш складного для їх виявлення і
припинення характеру. Найчастіше на території регіонів здійснюються
податкові правопорушення, пов'язані з незаконним відшкодуванням
ПДВ з бюджету, використанням конвертаційних центрів, наданням
«нульових» балансів, не віддзеркаленням фінансово-господарських
операцій в бухгалтерському обліку, приховуванням факту фінансовогосподарської діяльності, порушенням черговості платежів. Вони нерідко зв'язані зі скоєнням тяжких злочинів і відмиванням доходів від
злочинної діяльності. У зв'язку з вищевикладеним виявляється необхідність підвищення ефективності податкового контролю для забезпечення фінансової і економічної безпеки.
Одним зі способів підвищення ефективності є подальше скорочення кількості податків, а також існуючих податкових пільг. Причому
з податкового законодавства необхідно виключити пільги, які можуть
застосовувати тільки обмежений круг платників податків у зв'язку з
якими-небудь особовими характеристиками і які використовуються в
схемах ухилення від сплати податків. Уникнути використання схем
незаконного відшкодування ПДВ з бюджету, зокрема, можливо при
введенні нової системи адміністрування ПДВ шляхом автоматичного
відшкодування ПДВ без впливу людського фактора.
Дана система, з одного боку, спростить повернення ПДВ добросовісним експортерам і, з іншого – зведе до мінімуму зацікавленість
недобросовісних платників податків у використанні підставних фірм.
При цьому буде виключена вірогідність повернення ПДВ при його
фактичній відсутності в бюджеті і з'явиться гарантія стягнення податку
і його надходження до бюджету. Оскільки ухилення від сплати податків зумовлені економічними причинами, діяльність контролюючих
органів з виведення господарюючих суб'єктів з тіньового сектора по175

винна бути заснована на економічних мотивах. Необхідне створення
таких умов, щоб ризики при здійсненні діяльності в рамках тіньової
економіки були високими і не покривалися прибутком від ухилення
від сплати податків, а максимальна норма прибутку досягалася тільки
у легальному секторі економіки. Висновки. Вище викладене свідчить
про залежність обсягу податкових надходжень до бюджету, які забезпечують економічну безпеку регіону, від податкового контролю.
Налагоджений податковий контроль забезпечує своєчасне нарахування та сплату податків, запобігає уникненню платників податків
від їхньої сплати, сприяє усуненню криміногенних ризиків в оподаткуванні. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення
показника збирання податків, розмірів податкового навантаження та
його впливу на економічну безпеку господарюючого суб’єкта.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ НА ПРИКЛАДІ
ПАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Чухлата Н.В., Воскресенський С.Ю.
Науковий керівник – Момот Т.В., д-р екон. наук, професор
В Україні, як і в усьому світі, корупцію віднесено до головних
політичних, економічних і соціальних проблем. Корупція є явищем,
яке тісно переплелося між усіма сферами життєдіяльності держави та
суспільства. Впродовж останніх років ситуація в Україні стала критичною, що практично унеможливило ведення бізнесу та здійснення господарської діяльності.
Корупція неминуче веде до зменшувалася ділового клімату на підприємств, вона може приймати різні форми, які можуть включати
хабарництво, розкрадання та вимагання. Корупція є однією з найстрашніших ворогів бізнесу, тому що це може призвести до далекосяжних
наслідків, в тому числі повного закриття компанії.
Збільшення масштабів корупційних проявів у всіх сферах життя
держави і суспільства та відсутність уніфікованих комплексних нормативно закріплених механізмів діяльності по подоланню корупції, обумовили виникнення нового етапу міжнародної взаємодії, що проявився
у розробці модельного законодавства щодо проведення антикорупційного моніторингу з метою доповнення діючої системи внутрішньодержавної антикорупційної політики.
Антикорупційна політика – це розробка, здійснення послідовних
заходів держави і суспільства з метою усунення (мінімізації) причин і
умов, що породжують і живлять корупцію. Розробка антикорупційної
політики починається із з'ясування її основних напрямів. Ці напрямки
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притаманні практично будь-якій державі, навіть такому, де рівень корупції в даний час не є загрозливим. Інша справа – зміст конкретних
заходів, що укладаються в кожне з напрямків (блоків). Зміст напрямів
антикорупційної політики має коригуватися не тільки по мірі здійснення окремих заходів, але і з урахуванням результатів глибинних досліджень корупції, заснованих на науковому підході, зокрема, після
більш ретельного вивчення причин корупції; «ділянок» державного і
суспільного організму, найбільш уражених корупцією; мотивації корупційної поведінки; більш точної оцінки прямих і непрямих економічних втрат та інше.
Моніторинг корупції проводиться з метою забезпечення розробки
й реалізації антикорупційних програм через спостереження та облік
корупційних правопорушень й осіб, що їх вчинили, аналізу документів, проведення опитувань і експериментів, обробки, оцінки й інтерпретації даних про показники корупційної ураженості. Моніторинг
корупційних злочинів і злочинів, пов’язаних з корупційними, корупціогенними факторами, а також заходів реалізації антикорупційної кримінальної політики має обов’язковий характер і здійснюється
суб’єктами антикорупційної кримінальної політики.
У міжнародному середовищі вже давно йде дискусія про необхідність запровадження антикорупційного моніторингу у країнах з
високим рівнем корупції, однією з таких країн є Україна, що за рейтингом міжнародної організації Transparency Іnternatіonal і за умовним
загальносвітовим ранжуванням займає 130 місце з 168 охоплених дослідженням країн. Transparency International щорічно складає рейтинг
країн згідно з індексом сприйняття корупції. Індекс складається на
основі обліку різних форм корупційної діяльності, включаючи хабара
посадовим особам, участь чиновників у розподілі прибутків від виконання державних замовлень, несумлінне використання бюджетних
коштів. Оцінюється також антикорупційна діяльність уряду.
Об’єктом дослідження магістерської роботи було обрано ПАТ
«Трест Житлобуд-1», яке є найбільшою будівельною організацією м.
Харкова. Дані про фінансовий результат АТ «Трест Житлобуд-1» свідчать про те, що у 2015 році підприємство було найбільш прибутковим
серед порівняних 2013-2015 років. В цілому, за 2013-2015 рр. рівень
фінансової безпеки ПАТ «Трест Житлобуд-1» перевищує пороговий
(який дорівнює 15). Лише показники фінансової стійкості за період
який аналізується має відхилення від граничних значень, це обумовлено специфікою ПАТ «Трест Житлобуд-1». Підприємство діє по облігаційній схемі забудови, тобто зведення житлових комплексів в основному фінансується майбутніми власниками квартир. Придбати житло в
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новому будинку, що будується, відповідно до чинного законодавства,
можливо за рахунок участі у фондах фінансування будівництва або
шляхом придбання цільових облігацій Облігаційні позики – як альтернативний метод залучення джерел коштів для фінансування та реалізації будівельних проектів.
Облігаційна схема дозволяє вивести фінансові потоки з реального
виробництва в сферу цінних паперів отримати повністю гнучку систему управління фінансуванням та оподаткуванням.
Для інвестування та фінансування житлового будівництва підприємства-забудовники можуть випускати безпроцентні (цільові) облігації, за якими базовим товаром виступає одиниця нерухомості – метрична одиниця площі приміщення.
Інформаційно-аналітичне забезпечення є однією з обов'язкових
складових організації системи управління будь-якої функціональної
системи, в тому числі і підприємств будівельної галузі.
Окрім фінансової та економічної складових безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі важливим є забезпечення постійного моніторингу, діагностики та прогнозування функціональних
складових безпеки, які мають чітку взаємозалежність і обумовленість.
Специфіка будівельної організації зумовлює необхідність детального контролю та моніторингу головних етапів будівельно-монтажних
робіт, на яких є ризики прояву корупції.
Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до
чинних законодавчих і нормативно-правових актів та нормативних
документів.
Для впровадження на підприємстві антикорупційного моніторингу необхідно дотримуватися наступних дії:
1. Поставити в обов'язки співробітників організації знати і виконувати основи і вимоги чинної антикорупційної політики, базові норми відповідного законодавства та згідно процедури щодо недопущення
даних правопорушень.
2. Оптимізувати ризик виникнення корупційної діяльності самого
підприємства і його співробітників незалежно від займаної ними посади.
3. Розвинути у працівників, контрагентів та інших осіб єдине усвідомлення політики підприємства із запереченням будь-яких форм і
проявів корупції.
Проведення регулярного моніторингу та контролю на основних
етапах будівництві зменшить корупційні прояви, та збільшить рівень
фінансово-економічної безпеки. Що призведе до збільшення обсягів
будівницта та приросту доходу ПАТ «Трест Житлобуд-1»
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Печко Н.Г.
Науковий керівник – Світлична В.Ю., канд. екон. наук, доцент
Питанням категоріального визначення, управління й оцінки ризиків присвячено достатньо велика кількість робіт вітчизняних та зарубіжних економістів і фахівців в галузі менеджменту. Серед них можна виділити праці: Вітлінського В.В., Конорева В.В., Шевчук Л.Т.
В той же час дослідження сучасного стану наукових досліджень
даного питання свідчить про багатоваріантність та найчастіше – полярність трактовок економічного змісту категорії «ризик», а також недостатність розробок методичних положень з вибору методу оцінки даного економічного явища.
Побудова ефективної системи ризик-менеджменту на підприємствах регіону багато в чому ґрунтується саме на застосуванні кількісної
оцінки ризику, так і визначенні сутності економічного ризику діяльності господарюючих суб'єктів.
Можна виділити такі основні моменти, що є невід’ємними характеристиками категорії «ризик»: економічний характер даного явища;
об'єктивність існування; випадковий, імовірнісний характер, наявність
невизначеності; суб'єктивність сприйняття ризику людиною; наявність
альтернативних рішень; виникнення можливих відхилень від поставленої мети.
Щодо природи регіональних ризиків, вважаємо цікавою та такою,
що заслуговує на увагу, точку зору Конорева В. В. У своєму дослідженні він зазначає: «Природа регіонального ризику двоїста. Регіональний ризик відноситься до систематичних ризиків в межах регіональної економіки та є несистематическим в рамках світової економіки і
економіки країни. Це означає, що регіональний ризик не може бути
зменшений за рахунок збільшення числа об'єктів вкладень в масштабах мезоекономіки».
Управління ризиками представляє собою процес виявлення і оцінки ризиків, а також вибір методів та інструментів управління з метою
його оптимізації. Іншими словами, це вміння використовувати в
управлінській діяльності різноманітні підходи, процеси, заходи, які
дають можливість в певній мірі прогнозувати можливість настання
ризикових подій і намагатися знизити ступень ризику до припустимого рівня.
Базуючись на результатах досліджень вважаємо, що процес
управління регіональним ризиком – це поетапна діяльність, що вклю179

чає діагностику підприємств, вироблення і прийняття рішень із стратегії управління ризиками, розробку механізмів мінімізації та усунення
ризиків, бюджетування системи управління ризиками. А основними
етапами управління ризиками регіону виступають наступні:
– діагностика підприємств регіону: визначення небезпечних і вузьких місць підприємств регіону в технологічному, географічному,
фінансовому, соціальному аспектах; ранжування ризиків, визначення
пріоритетів; виділення критичних ризиків;
– вироблення і прийняття рішень із стратегії управління ризиками регіону;
– розробка механізму мінімізації та усунення ризиків: застосування одного чи декількох, комбінації методів диверсифікації, лімітування, страхування ризиків, стримання або передачі ризиків;
– бюджетування системи управління ризиком: прогнозування
економічних вигод від функціонування системи управління ризиками;
прогнозування витрат на функціонування системи управління ризиками; створення системи резервів.
Об`єктивність та багатогранність ризику у діяльності підприємств регіону в сучасних умовах потребує необхідності урахування
його при розробці економічної стратегії їх діяльності. Створення системи управління та оцінки ризику у динаміці забезпечить сталий розвиток підприємств регіону та їх гнучкість у сучасному динамічному
середовищі.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ПРИКЛАДІ АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1
Іщенко В.Є., Гаргацева Г.Ш.
Науковий керівник – Кадничанський М.В., канд. екон. наук, доцент
Із появою акціонерної форми власності (середина ХІХ-ХХ ст.),
коли індивідуальних капіталів, навіть досить потужних, було недостатньо для здійснення таких масштабних проектів: як будівництво залізниць, каналів, освоєння нових регіонів тощо. Не допомагала при їх
реалізації можливість використання позичкового капіталу у вигляді
банківських кредитів. По-перше, банківський кредит надається окремому підприємцю-капіталісту в розмірах, котрі не перевищують вартості його власного майна, адже повернення позики необхідно гарантувати. По-друге, такий кредит надається на обмежений термін. Тому
для розв'язання суперечностей цього етапу розвитку продуктивних сил
виникли акціонерні товариства як своєрідна форма централізації капі180

талів.
Акціонерний капітал – економічна форма реалізації акціонерної
власності, тобто сукупність виробничих, економічних відносин між
акціонерним товариством, його акціонерами і найманими працівниками щодо володіння, розпорядження і використання грошей, засобів
виробництва та іншого майна акціонерного товариства з метою одержання додаткової вартості у формі прибутку акціонерного товариства,
дивідендів та інших доходів акціонерів.
Дослідження теорій структури капіталу дали змогу зробити висновок, що під час прийняття управлінських рішень або розроблення
фінансової політики підприємствам необхідно вибирати таку структуру капіталу, яка б за найнижчої ціни збільшувала ринкову вартість підприємства. Це, своєю чергою, забезпечить зростання доходів підприємства, надійну виплату дивідендів акціонерам із зростанням ціни акції на ринку.
Щодо теоретичних засад управління акціонерним капіталом, то
для того, щоб удосконалити організацію співпраці між великими акціонерами та керівництвом промислового підприємствами пропонується
дотримуватися наступних позицій: керівництво повинно відігравати
провідну роль в розвитку промислового підприємства; організовувати
роботу керівного персоналу промислового підприємства потрібно з
урахуванням значних змін і будувати відповідно до ринкових умов
господарювання.
З відомостей про АТ «Трест Житлобуд – 1» можна побачити, що
за час існування компанії було реалізовано 93 проекти в ринкових
умовах, реконструюється та будуються 8 об’єктів культури, та 65%
ринку житла Харкова було побудовано за 2015 рік, а це приблизно
25 будинків на рік. Дані про фінансовий результат АТ «Трест Житлобуд–1» свідчать про те, що у 2015 році підприємство було найбільш
прибутковим серед порівняних 2013-2015 років. Хоча для даного підприємства можна запропонувати наступні заходи для збільшення прибутку: проведення ефективної кадрової політики; провести внутрішньо–фірмове планування прибутку; впровадити систему яка сприяє
участі працівників у прибутках підприємства.
Проведене дослідження формування механізму обліковоаналітичного забезпечення управління акціонерним капіталом на АТ
«Трест «Житлобуд–1» можна зробити низку висновків теоретикометодичного й науково-практичного характеру:
 Під власним капіталом акціонерного товариства пропонується розуміти сукупність елементів, що утворюють систему фінансування активів суб’єкта господарювання, функціонування котрої визнача181

ється рівнем розвитку економічних відносин, відносинами власності і
конкурентним середовищем та характеризується ознаками самозростаючої вартості за рахунок руху у часі.
 Для повного висвітлення інформації про фактичну господарську операцію щодо виникнення нових прав власності (засновників і
учасників) пропонується ввести додатковий субрахунок 673 «Розрахунки за внесками до незареєстрованого статутного капіталу», рахунки
третього порядку 673 «Розрахунки за простими акціями», 673 «Розрахунки за привілейованими акціями».
 Доведено, що бухгалтерське проведення Дебет 68 «Розрахунки за іншими операціями» Кредит 46 «Неоплачений капітал» не відображає економічного змісту операції щодо сформованого оплаченого
капіталу на дату реєстрації товариства. На дату реєстрації товариства
необхідно фіксувати суму внесеного зареєстрованого оплаченого статутного капіталу (Кредит рахунку 40 «Статутний капітал»), а не технічну зміну неоплаченого капіталу.
 У загальній методиці обліку реінвестиція, тобто спрямування
акціонерами нарахованих дивідендів на придбання акцій додаткового
випуску, відображається за дебетом субрахунку 671 "Розрахунки по
нарахованих дивідендах" та кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал". Таке відображення недоцільне, оскільки не відповідає економічному змісту господарської операції: реінвестиція дивідендів на збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є оплаченим статутним капіталом, а фігурує неоплачений капітал.
З метою усунення розбіжностей між бухгалтерською і ринковою
інформацією про цінність підприємства запропоновано розраховувати
стратегічний показник економічної доданої вартості, котрий дозволяє
оцінити справедливу вартість акціонерного капіталу.
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Запара А.П.
Науковий керівник – Світлична В.Ю., канд. екон. наук, доцент
Управління персоналом на кожному підприємстві набуває все більшого значення як чинник підвищення конкурентоспроможності,
стратегічного та тактичного їх розвитку. А ефективна реалізація основних напрямів кадрової безпеки значним чином впливає на забезпечення економічної безпеки підприємства. Дослідження питань сутності
кадрової безпеки викладено в численних роботах таких дослідників,
як: Галаз Р.І., Зубок М.І., Кавун С.В. та ін.
Із метою ефективного функціонування, досягнення захисту від
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численних загроз з причин несанкціонованих дій з боку персоналу керівництво будь-якого підприємства намагається будувати власну, специфічну його діяльності політику кадрової безпеки. Останню можна
порівняти із стратегічним планом розвитку підприємства, тільки сконцентрованим на питаннях цілей, задач та напрямів реалізації дій у сфері саме кадрової безпеки. Водночас заходи політики кадрової безпеки
повинні мати системний характер і цілеспрямовано впливати на здатність підприємства реалізувати свої можливості щодо досягнення економічного стійкості і ефективного розвитку.
На думку авторів, політика кадрової безпеки представляє собою
систему головних цілей, напрямів, форм, завдань, методів, принципів
та критеріїв управління кадрами, що спрямовані на підвищення ефективності використання їх трудового потенціалу, мінімізації загроз від
несанкціонованих дій з боку персоналу, а також забезпечує сталий
стратегічний та тактичний розвитку підприємства в цілому.
Не можна стверджувати, що політика кадрової безпеки грає роль
нормативу чи інструкції для конкретного підприємства, в той же час
ця політика характеризує шляхи забезпечення ефективного управління
персоналом та основні заплановані перспективні заходи із його здійснення. І хоча політика кадрової безпеки не відповідає на запитання, як
саме повинні досягатися цілі безпеки кадрової роботи, керівництво
підприємства чітко усвідомлює, що саме потрібно захистити, а отже,
забезпечує необхідне управління процесом. Іншими словами, політика
кадрової безпеки описує те, що повинно бути захищеним і які обмеження накладаються на управління.
В процесі розробки основних напрямів політики кадрової безпеки
вагомим кроком виступає постановка основних цілей її реалізації, іншими словами, стратегічного розуміння, заради чого керівництво підприємство здійснює всі ці кроки.
Розробка політики кадрової безпеки може включати заходи, згруповані за складовими частинами кадрової безпеки. До останніх, за точкою зору, зокрема належать: безпека життєдіяльності, соціальномотиваційна, професійна та антиконфліктна безпека.
На нашу думку, основними напрямами реалізації дій у сфері кадрової безпеки повинні виступати сім наступних, найбільш вагомих і
фундаментальних для даного процесу: мотивація персоналу, формування безпечної поведінки працівників, забезпечення адекватних умов
праці персоналу, психологічна підтримка персоналу, управління професійним розвитком персоналу, стратегічне кадрове планування, контроль роботи і поведінки персоналу.
Ефективна реалізація політики кадрової безпеки підприємства
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безпосередньо впливає на економічну стійкість та ефективність розвитку підприємства, а також може гарантувати високий потенціал його розвитку в майбутньому.
Важливим аспектом при цьому виступає розуміння, що забезпечення політки кадрової безпеки підприємства не є прерогативою служби чи підрозділу безпеки підприємства, воно має бути результатом
роботи всього його колективу. Виважена та економічно та соціально
доцільна політика кадрової безпеки відіграє суттєву роль у комплексній системі економічної безпеки підприємства, мінімізуючи кадрові
ризики та їх негативний вплив на фінансову складову діяльності підприємства.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
Борзов О.В.
Науковий керівник – Світлична В.Ю., канд. екон. наук, доцент
Загострення проблем володіння енергетичними ресурсами актуалізують питання розробки ефективних заходів забезпечення енергетичної безпеки та мінімізації ризиків і загроз цих процесів.
Актуальність досліджуваних питань з енергетичної безпеки підтверджується численними науковими дослідженнями таких вчених і
експертів в області енергетичних питань, як: В.О. Бараннік, Г.В. Бондаренко, Ю. Дзядикевич та ін. Проте, сучасний стан енергетичної безпеки країн світу вимагає пошуку нових підходів до визначення її змісту та вироблення основних заходів її забезпечення.
На думку авторів, найбільш доцільним сутність категорії «енергетична безпека» розуміти, як стан захищеності економіки, суспільства, держави, регіону від існуючих і потенційних дестабілізуючих загроз і ризиків енергетичного характеру шляхом сталого функціонування енергетичного комплексу, диверсифікації джерел енергоресурсів і
впровадження інноваційних технологій розвитку нетрадиційної енергетики.
Законодавче забезпечення державної політики з енергетичної
безпеки представлено наступними нормативно-правовими актами:
Стратегією національної безпеки України, Енергетичною стратегією
України на період до 2030 р, Законом України «Про електроенергетику», Законом України «Про нафту і газ», Законом України «Про трубопровідний транспорті», Законом України« Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та ін.
Важливим аспектом аналізу загроз енергетичній безпеці є іден184

тифікація наявних і потенційних загроз і ризиків. Іншими словами,
встановлення місця, часу, частоти, форми і особливостей їх прояву, а
також оцінка наближення їх величини до критичного рівня. У кількісному вираженні це інформаційно-аналітичний матеріал можна уявити
системою показників, так званих індикаторів енергетичної безпеки.
Порівнюючи фактичне значення індикаторів з нормативним (критичним) рівнем отримуємо можливість регулювати управлінські дії щодо
забезпечення належного рівня енергетичної безпеки.
Загострення і глобалізація ризикових факторів функціонування
енергетичного комплексу країни обумовлює необхідність раціонального управління ними та зниження ступеня ризику до допустимого. А це,
в свою чергу, дозволить ефективно здійснювати заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки країни. Ґрунтуючись на результатах досліджень основними заходами забезпечення енергетичної безпеки виступають:
1) розробка, реалізація прозорої, ефективної нормативно-правової
бази функціонування всіх галузей енергетики (координація та контроль за діяльністю державних енергетичних систем, атомної енергетики, природних монополій)
2) посилення боротьби з тіньовою економікою;
3) гарантованість і контроль з боку державних органів виконавчої
влади та місцевих органів самоврядування щодо надійного енергозабезпечення всіх галузей економіки;
4) створення загальнодержавного фонду енергозбереження;
5) строгий облік і контроль за енергоспоживанням в економіці.
Розглянуті питання підтверджують необхідність організації в нашій державі консолідованих дій з мінімізації ризиків і загроз функціонування енергетичного сектора України, а також розробки єдиних методичних критеріїв оцінки стану енергетичної безпеки. Оцінка дозволить визначити пріоритетність певних варіантів розвитку енергетики з
позицій забезпечення енергетичної безпеки. У свою чергу, забезпечення енергетичної безпеки сприятиме: досягненню інтенсивного економічного зростання, зміцненню конкурентоспроможності країни, підвищенню енергоефективності економіки та рівня життя населення, а
також мінімізації негативного впливу енергетичного сектора на навколишнє середовище.
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ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНІСТІ ПРИ
РОЗРАХУНКАХ З ЗАМОВНИКАМИ
Сидоренко О.В.
Науковий керівник – Кравцова С.В., ст. викладач
Через сучасний нестабільний економічний стан країни в цілому
та проблему недостатності власних коштів на підприємстві, останнім
зазвичай необхідно залучати додаткові активи в оборот для можливості здійснення розрахунків з юридичними та фізичними особами. Адже
у процесі своєї діяльності підприємства не завжди мають можливість
здійснювати розрахунки з юридичними і фізичними особами одночасно з отриманням від них виконаних робіт чи послуг, через що виникають певні зобов'язання перед постачальниками чи іншими контрагентами господарських відносин. Одним із джерел залучення є кредиторська заборгованість, яка представляє собою різновид комерційного
кредиту, що виступає важливим фактором для стабілізації фінансового
стану підприємства.
При обліку кредиторської заборгованості, у якості нормативноправової бази слід використовувати Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV,
а також П(С)БО 11 «Зобов'язання». Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
Кредиторська заборгованість складається із таких заборгованостей: перед постачальниками за одержані від них ТМЦ, перед бюджетом за податковими платежами. Також сюди відносяться заборгованості з оплати праці і страхування та аванси покупців у рахунок майбутніх відвантажень тощо. Для контролю та аналізу слід поділяти кредиторську заборгованість, залежно від умов виникнення, на допустиму і
невиправдану.
Під допустимою слід вважати заборгованість постачальникам за
акцептованими платіжними вимогами, непрострочену заборгованість
перед бюджетом, та з позабюджетних платежів, зі страхування та інших поточних зобов'язань.
До невиправданої кредиторської заборгованості відносять усі види простроченої заборгованості підприємства, що виникли перед постачальниками, бюджетом, учасниками, банками та іншими контрагентами господарських відносин. Така заборгованість може виникати у
зв'язку з несвоєчасним оформленням і поданням розрахунковоплатіжних документів, допущеними помилками у розрахунках, або як
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наслідок скрутного фінансового стану, при відсутності коштів для платежів. Підприємства зобов'язані своєчасно розраховуватися за своїми
зобов'язаннями, а при несвоєчасних розрахунках мають сплачувати
штрафи і неустойки.
Для аналізу кредиторської заборгованості необхідно вивчити її
загалом, а потім – за окремими видами і кредиторами. На основі даних
аналітичного обліку розрахунків з кредиторами та балансу підприємства виявляють зміни, що відбулися в складі і обсязі кредиторської заборгованості, причини та час їх утворення а також реальність і характер боргів. Аналіз стану поточних розрахунків з кредиторами завершують вивченням співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості підприємства. Для цього за даними бухгалтерського балансу
складають аналітичну таблицю, за результатами якої можна зробити
висновки щодо загальної ситуації на підприємстві. Якщо дебіторська
заборгованість є вищою за кредиторську, це означає, що підприємство
має можливість не тільки сплачувати рахунки постачальникам з виплат покупців, але й використовувати грошу постачальників на інші
власні потреби. Проте, необхідно враховувати, що за винятком взаємозаліку, дебіторською заборгованістю неможливо погасити кредиторську. Окрім цього, кредиторська заборгованість не може вважатися джерелом покриття дебіторської заборгованості, оскільки законодавством
заборонено взаємне кредитування.
Для поліпшення стану розрахунків з кредиторами важливе значення має складання та впровадження таких управлінських впливів,
що будуть сприяти прискоренню оборотності коштів, вкладених у розрахунки, недопущенню виникнення прострочених боргів та допомагати оптимізації обсягу та структури заборгованості.
ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ ЖКГ ТА ШЛЯХИ
ЇХ ВИРІШЕННЯ
Протасенко А.І.
Науковий керівник – Кравцова С.В., ст. викладач
Кризовий стан житлово-комунального господарства сьогодні є
однією з актуальних проблем держави.
Основними проблемами ЖКГ є:
- непрозорість системи державного фінансування робіт,
пов’язаних з обслуговуванням і модернізацією всього житлового фонду;
- недостатнє державне фінансування ЖКГ;
- недосконалість порядку формування тарифів, непрозорість фо187

рмування цін, тарифів за послуги в сфері ЖКГ;
- відсутність державного контролю за обґрунтованістю і достовірністю підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги;
невідповідність розмірів платежів за житлово-комунальні послуги фактичними витратами на утримання житла;
- низький рівень якості в наданні житлово-комунальних послуг;
- зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій в
сфері ЖКГ і, як наслідок, значні витрати і низька енергоефективність;
- відсутність обліку аварійних і старих будівель;
- відсутність чіткого планування ліквідації та капітального ремонту старих будівель;
- відсутність конкурсного відбору організацій на виконання робіт
по наданню житлово-комунальних послуг населенню;
- знос більшості елементів інфраструктури – міських мереж електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення, міських доріг і тротуарів, сотні кілометрів трубопроводів, дорожнього покриття і велике число об’єктів комунального призначення, на ремонт або заміну яких
потрібні значні кошти.
Це тільки основні проблеми житлово-комунального господарства.
Для модернізації ЖКГ необхідно прийняття органами державної
влади та органами місцевого самоврядування в сфері ЖКГ наступних
заходів:
- державне регулювання і контроль за діяльністю природних монополій на всьому ринку ЖКГ;
- проведення незалежного аудиту діяльності підприємств ЖКГ;
- надання пільг та зниження відсоткової ставки за кредитами
компаніям, що працюють в сфері ЖКГ;
- впровадження комплексної реконструкції застарілого житлового
фонду з залученням інвесторів-забудовників на конкурсній основі;
- розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо вдосконалення розвитку і реформування ЖКГ;
- забезпечення сучасного науково-технологічного рівня проектування і впровадження складних проектів і програм в окремих галузях
ЖКГ;
- підвищення ролі органів місцевого самоврядування в забезпеченні населення та інших споживачів якісними послугами, а також
підвищення відповідальності підприємств всіх форм власності, які
працюють на ринку житлово-комунальних послуг;
- оснащеність необхідною технікою, розробка нових технологій в
сфері ЖКГ;
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- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших
ресурсів, радикальне зниження енергоємності виробництва в сфері
ЖКГ;
- забезпечення належної оплати праці, гарантування соціальних
стандартів працівникам житлово-комунальної сфери з метою залучення висококваліфікованих фахівців для роботи в сфері ЖКГ;
Модернізація ЖКГ дозволить забезпечити підвищення ефективності функціонування і відновлення житлово-комунальної інфраструктури.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАРОСТАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ УПРАВЛЯЮЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЖКГ
Сєрік Т.О.
Науковий керівник – Гавриличенко Є.В., канд. екон. наук
Фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства України – це комплексний показник діяльності, що формується під
впливом багатьох факторів. Особлива роль серед них належить системі
управління дебіторською заборгованістю.
Основний негативний чинник дебіторської заборгованості – це
вилучення з господарського обороту грошових та інших власних платіжних засобів. Цей процес може стати причиною браку коштів, необхідних підприємству для розрахунків з працівниками, бюджетом.
Однією з головних причин зростання обсягів дебіторської заборгованості у житлово-комунальному секторі є низька платоспроможність споживачів послуг. через неспроможність споживача по оплаті
відпущених комунальних ресурсів, регулярне зростання тарифів, а так
само перехід на 100 % оплату власниками спожитих ними ресурсів.
На деяких підприємствах розмір дебіторської заборгованості сягає 50% від загальної суми активів підприємства. Тому питання управління дебіторською заборгованістю на підприємствах житловокомунального господарства є актуальною.
Можна сказати, що до дебіторської заборгованості причетні відразу 3 агенти: це перш за все, власники житлових і нежитлових приміщень, управляюча житлова організація і постачальник комунальної
послуги. Зазвичай управляюча компанія виступає лише посередником
між власником (споживачем КП) та постачальником (виробником і
продавцем КП).
Одним з центральних завдань управляючої компанії є робота з
дебіторською заборгованістю власників приміщень, необхідно чітко
відстежувати і аналізувати стан заборгованості за видами: поточна
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заборгованість - за поточний місяць; прострочена - заборгованість від
1 до 3-х місяців; безнадійна - понад півроку, або виникла при зміні
власника.
Громадяни зобов'язані своєчасно та повністю вносити плату за
житлове приміщення і комунальні послуги. Цей обов'язок виникає у
власника з моменту виникнення права власності.
Боржниками часто бувають споживачі які входять до контингенту з низьким рівнем доходу, незадоволені черговим підвищенням тарифів, або власники з високим рівнем доходу, які просто не хочуть
оплачувати рахунки вчасно.
У свою чергу, керуючі компанії стають заручниками ситуації кошти, зібрані на утримання та поточні ремонти житлового фонду,
доводиться віддавати постачальнику послуги, щоб не порушити умови
договорів за ресурсопостачання.
Таким чином, можуть порушуватися графіки проведення інших
заходів з утримання житлового фонду - відкладатися планові ремонти,
зриватися плани з проведення технічного обслуговування інженерних
систем будинку, підготовки до опалювального сезону, виникають конфлікти з контролюючими органами щодо дебіторської заборгованості,
з постачальниками ресурсів з приводу порушення договірних зобов'язань.
Ускладнення ситуації з неоплаченими рахунками є тим, що в
Україні, на даний момент, немає ефективної та оперативної системи
виконання рішень судів та існують певні складнощі, які повинні сприяти ефективному поверненню проблемної заборгованості.
З огляду на вищевикладене керуючі організації повинні використовувати комплекс заходів з недопущення дебіторської заборгованості.
Серед них можна назвати наступні:
1. Контроль і аналіз стану дебіторської заборгованості – процедури щомісячного відстеження боргів, складання реєстрів боржників із
залишками сум, підключення юридичної служби для проведення роботи з досудового врегулювання.
2. Оповіщення боржників - проведення за допомогою телефонних
дзвінків або вивішування списків боржників на видному місці, сповіщення в індивідуальному порядку в письмовому вигляді.
3. Проведення особистих бесід з боржниками – запрошення боржників за на зустрічі, в ході яких проводити створення графіків погашення заборгованості, що утворилася.
Таким чином, керуючим компаніям для підвищення ефективності
діяльності необхідно розробляти та впроваджувати всі існуючи заходи
із зниження, а головне недопущення виникнення дебіторської заборго190

ваності.
ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Шапарь К.В.
Науковий керівник – Гавриличенко Є.В., канд. екон. наук
Підвищення ефективності діяльності підприємств житловокомунального господарства вже тривалий час є однією із актуальних
проблем в Україні. В сучасних умовах для підприємств житловокомунального господарства необхідним є здійснення комплексу заходів щодо підвищення результативності їхньої діяльності, серед яких
провідну роль відіграють заходи з удосконалення систем управління.
Серед заходів з підвищення ефективності управління підприємств ЖКГ в науковій літературі пропонуються такі, як: зменшення
витрат на виробництво та продаж послуг; зменшення витрат на обробку платежів та інформаційні сервіси для споживача; точний облік послуг, проектне управління та фінансування; ефективний документообіг, оптимізація бухгалтерського обліку; фінансоване планування й
бюджетування, ресурсне планування усередині організації.
З огляду перелічене, одним із найкращих інструментів оптимізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства виступає запровадження ефективної системи внутрішнього контролю. Тому
виникає нагальна потреба у запровадженні або удосконаленні адекватного внутрішнього контролю і проведення внутрішнього аудиту.
Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів визначено, що
внутрішній аудит є діяльністю щодо надання незалежних і
об’єктивних консультацій і гарантій, спрямованих на вдосконалення
діяльності підприємства і створення доданої вартості. Внутрішній аудит сприяє досягненню підприємством поставлених цілей за допомогою забезпечення системного і продуманого підходу до оцінки і оптимізації таких процесів, як управління ризиками, контроль і керівництво
організацією.
Сьогодні в Україні спостерігається недооцінка ролі внутрішнього
аудиту та він майже не застосовується практично. Більш того, внутрішній аудит в українській практиці не достатньо відпрацьований теоретично. У той же час за даними досліджень Міжнародного інституту
внутрішнього аудиту, близько 55% керівників служб внутрішнього
аудиту провідних підприємств в економічно розвинених країнах підзвітні аудиторському комітету, який діє при раді директорів компанії,
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близько 22% – виконавчому керівництву і майже 25% – фінансовому
директору або контролеру.
Стосовно підприємств житлово-комунального господарства
України, розвитку та впровадженню функцій внутрішнього аудиту
гальмують декілька проблем. По-перше, в побудові системи внутрішнього аудиту вітчизняні підприємства не зацікавлені через високий
рівень корумпованості галузі. Тому існуючі системи внутрішнього
аудиту носять суто формальний характер: менеджмент зацікавлений
підтримувати неефективні процеси та не запобігає зловживанням. Подруге, впровадження ефективної системи внутрішнього аудиту потребує значних витрат, а також залучення висококваліфікованих кадрів.
По-третє, недосконала законодавчо-нормативна база не регламентує
створення служб внутрішнього аудиту на підприємствах ЖКГ.
До основних переваг при впровадженні системи внутрішнього
аудиту на підприємстві є:
 підвищення ефективності і «прозорості» фінансовогосподарської діяльності;
 оцінка ефективності використання ресурсів підприємства;
 виявлення резервів підприємства (у розрізі засобів та їхніх
джерел);
 підвищення ефективності системи внутрішнього контролю,
корпоративного управління і управління ризиками;
 надання рекомендацій відносно вдосконалення систем бухгалтерського, податкового та оперативного обліку;
 підвищення інвестиційної привабливості підприємства для
зовнішніх інвесторів;
 попередження порушень.
Таким чином, впровадження системи внутрішнього аудиту на підприємствах ЖКГ дає можливість значно підвищити ефективність
процесів управління, та в кінцевому випадку досягти покращення результативності діяльності.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Фісько А.А.
Науковий керівник – Гавриличенко Є.В., канд. екон. наук
Виробнича діяльність будівельних підприємств забезпечується
значними обсягами основних засобів, процес експлуатації яких супроводжується специфічними особливостями галузі, що знаходить своє
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відображення в обліковій системі у частині інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.
Необоротні активи будівельного підприємства, яке відрізняється
специфічними особливостями функціонування, в методичному аспекті
є однією з найскладніших ділянок обліку. Тому особливо актуальною
проблемою для підприємства будівельної галузі є створення обліковоаналітичного забезпечення управління, яке комплексно розкриває інформацію.
Процес формування обліково-аналітичної інформації передбачає
декілька етапів, від якісного виконання яких залежить результативність інформації на виході, а саме:
- виявлення, накопичення та реєстрація облікової інформації у
первинних документах;
- узагальнення масиву первинної облікової інформації шляхом
складання внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства;
- здійснення аналітичної обробки сукупності облікових даних.
На методику й організацію обліково-аналітичного забезпечення
прийняття управлінських рішень щодо управління необоротними активами мають значний вплив особливості фінансово-господарської
діяльності видів економічної діяльності.
Серед основних галузевих особливостей будівельних підприємств, які необхідно враховувати при побудові обліково-аналітичного
забезпечення управління необоротними активами підприємства, слід
виділити: мобільність активних основних засобів, що зумовлено розташуванням об’єктів будівництва в різних місцевостях, а не в одному
виробничому цеху; вплив кліматичних умовах на знос основних засобів, які експлуатуються на відкритих будівельних майданчиках; залучення окремих основних засобів (наприклад, будівельних кранів) від
сторонніх організацій тощо.
В умовах динамічного розвитку економічних процесів обліковоаналітичне забезпечення повинне бути спрямоване не тільки на досягнення тактичних цілей, а насамперед – стратегічних.
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління
необоротними активами підприємства будівельної галузі пропонується
проводити на основні аналізу організації системи обліку й аналізу необоротних активів, що дає можливість сформувати основні напрями.
Серед них можна виділити:
 удосконалення амортизаційної плотики підприємства з метою прискорення темпів накопичення резервних коштів щодо оновлення і поліпшення стану основних засобів.
 створення або удосконалення функцій обліково-аналітичного
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відділу з метою реалізації обліково-аналітичного забезпечення процесів управління, у тому числі й необоротними активами.
 удосконалення аналітичної системи за рахунок розширення
показників аналізу ефективності використання основних засобів підприємства з метою більш детального дослідження необоротних активів
підприємства, а також прийняття більш обґрунтованих управлінських
рішень.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Кацура І.С.
Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент
Бюджетні організації є звичайними суб’єктами різних, за напрямками, сфер діяльності. Бухгалтерський облік бюджетних організацій є
важливим елементом в інфраструктурі ринкової економіки. Тому, для
гарного функціонування бюджетної сфери потрібно вдосконалювати
системи обліку, враховуючи нові процеси і явища.
В обліку державного сектора наявні такі проблеми, як: 1) відсутність розроблення єдиних підходів для удосконалення системи обліку
за вимогами міжнародних стандартів; 2) не уніфікована організація та
інформаційне забезпечення обліку; 3) не розроблені питання,щодо переходу до єдиних методологічних засад.
Метою модернізації обліку є вдосконалення законодавчонормативної бази та його адаптація до вимог міжнародної практики.
Важливим підходом у реформуванні є використання управлінського обліку, який допоможе адаптуватися до сучасних господарських
умов та посилить контроль за ефективність використання коштів бюджету.
Одним з напрямків удосконалення обліку в бюджетних організація є оновлення нормативної бази з обліку. А також, застосування міжнародних стандартів, які містять в собі концептуальні положення,
методологічні підходи щодо розкриття інформації та оцінки, які в
свою чергу доповнять відповідні стандарти враховуючи соціальноекономічний розвиток певної країни. Фінансова звітність складена за
міжнародними стандартами має відображати інформацію, щодо результатів діяльності та грошових потоків організації, та відображати
ефективність використання виділених йому ресурсів.
Треба звернути увагу на удосконалення плану рахунків для бюджетних установ, він повинен бути узгоджений з бюджетною класифікацією, формувати національні рахунки та базуватися на методі нара194

хувань.
Необхідно впровадити систему управління бюджетним обліком
та звітністю, яка побудована за методом нарахування, цей принцип
ґрунтується на тому, що витрати відображаються у мірі їх виникнення,
а не в міру їх фактичного виникнення або виплата авансу. Це дозволить контролювати результативність використання коштів бюджету
після завершення програми та допоможе оцінити зобов’язання та активи органів державної влади
В бюджетних установах на сьогоднішній день застосовується меморіально-ордерна форма обліку, яка потребує певного удосконалення, бо має такі недоліки, як трудомісткість та непристосованість облікових регістрів до систем звітних показників. А це, в свою чергу, призводить до необхідності виконання додаткових вибірок, розрахунків та
групувань при складанні звітності. Тому потрібно розробити меморіально-ордерну форму так, щоб вона характеризувалася достовірністю
та оперативністю механізму формування показників.
Отже, бухгалтерський облік в державному секторі потребує вдосконалення методичного забезпечення, шляхом його гармонізації із міжнародними стандартами, удосконалення складання звітності та формування єдиної законодавчо-нормативної бази.
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Баличева І.О.
Науковий керівник – Кравцова С.В., ст. викладач
Головною метою бухгалтерського обліку на сільськогосподарській агрофірмі є аналіз, інтерпретація та використання економічної інформації для виявлення тенденцій розвитку підприємства, вибору варіанту та прийняття управлінських рішень.
Облікова інформація використовується на наступних рівнях
управління: внутрішньогосподарському (у виробничих підрозділах дані первинного та зведеного обліку), загальногосподарському (по
господарству в цілому – дані поточного бухгалтерського обліку, включаючи дані звітності) та зовнішньому рівні управління сільськогосподарським виробництвом (використовується в основному квартальна та
річна бухгалтерська звітність).
Бухгалтерський облік відповідно до законодавства України дозволяє сільськогосподарським підприємствам вирішити такі завдання:
- формувати повну та достовірну інформацію про діяльність підприємства та його майновий стан;
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- надавати інформацію для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій,
наявністю та рухом майна та зобов'язань, використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів відповідно до затверджених
норм, нормативами та кошторисами;
- запобігати негативним явищам в господарсько-фінансової діяльності підприємства;
- виявляти та мобілізувати внутрішньогосподарські резерви забезпечення фінансової стійкості підприємства;
- здійснювати оцінку фактичного використання виявлених резервів.
Виділяють наступні основні особливості бухгалтерського обліку
на сільськогосподарській агрофірмі:
1. Головним засобом виробництва в сільському господарстві є
земля, тому необхідний бухгалтерський облік земельних угідь та фінансових вкладень в них. При організації та веденні обліку земель в
сільському господарстві земельні угіддя відображають в натуральних
показниках (гектарах), в грошовому вираженні показують додаткові (в
якості капітальних) вкладення та покупні землі.
2. Специфіка бухгалтерського обліку в агропромисловому секторі
обумовлена неоднаковою природою галузей сільського господарства
(рослинництво, тваринництво, допоміжне виробництво та т.д.) та відповідно відбуваються в них змінами (посів, оприбуткування врожаю,
приріст живої маси, приплід тощо.).
3. У сільському господарстві через дії кліматичних чинників виробництво сезонне (в першу чергу це стосується рослинництва). Бухгалтерський облік покликаний відображати сезонність робіт та витрат,
яка, в свою чергу, впливає на бухгалтерський облік (наприклад, в період збирання та основних сільськогосподарських робіт обсяг облікових
робіт зростає, а в період сезонного зменшення обсягу робіт скорочується).
4. Найчастіше від однієї культури або одного виду худоби отримують кілька видів продукції. Це призводить до необхідності розмежування витрат в бухгалтерському обліку.
5. Виробництво сільськогосподарської продукції ¾ тривалий
процес, іноді воно займає більше одного календарного року. За деякими сільськогосподарським культурам та тваринам витрати здійснюються в поточному звітному році, а продукцію отримують тільки в
наступному звітному році (озимі зернові культури, відгодівлю молодняка великої рогатої худоби та ін.). З цієї причини в обліку витрати
розмежовують за виробничими циклами, що не збігається з календар196

ним роком: витрати минулих років під врожай поточного року, витрати поточного року під урожай майбутніх років та вартості поточного
року під урожай цього ж року.
6. Частина продукції власного виробництва надходить на внутрішньогосподарське споживання (внутрішній оборот): продукція рослинництва ¾ на насіння, корм худобі, в переробку; продукція тваринництва ¾ на добрива в рослинництві, корм худобі. У зв'язку з цим необхідно чітке відображення руху продукції на всіх етапах внутрішньогосподарського обороту.
7. В аграрному виробництві використовується різноманітна сільськогосподарська техніка, що вимагає достовірного бухгалтерського
обліку всіх мобільних машин та механізмів.
Таким чином, система бухгалтерського обліку сільськогосподарської агрофірми знаходиться в залежності від організаційно-правової
форми, організації аграрного виробництва та спеціалізації господарства, але при цьому їй притаманні загальні риси, характерні для обліку в
будь-якій галузі народного господарства: облік будується за єдиним
уніфікованим Плану рахунків, застосовуються типові регістри бухгалтерського обліку та форми, а також методи організації облікових робіт.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Наліваєва Т.А.
Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент
В сучасному світі існування будь-якого підприємства не можливе
без встановлення відносин з партнерами, тобто покупцями та постачальниками. На сьогоднішній день під час досить не стійкого фінансового становища в країні, виникає проблема того що підприємства не можуть стягнути борги зі своїх контрагентів за різних на це причин. До
погіршення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
може призвести значне зростання дебіторської заборгованості, яке викликане низькою платоспроможністю контрагентів. В свою чергу ця
ситуація позбавляє підприємство інвестиційної привабливості, а в деяких випадках може призвести й до банкрутства підприємства.
Ефективне управління дебіторською заборгованістю певною частиною залежить від інформаційного забезпечення та його якості. Інформаційне забезпечення процесу управління ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. І вже безпосередньо в процесі здійснення господарської діяльності важливою є інформація щодо об'єктивності та повноти відображення дебіторської заборгованості.
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Дебіторська заборгованість є однією з найважливіших складових
оборотного капіталу, який є результатом надання послуг чи робіт, або
реалізації товарів (готової продукції).
Як актив дебіторська заборгованість має 3 важливі характеристики:
 є ресурсом, яким безпосередньо управляє господарюючий
суб’єкт;
 втілює майбутню вигоду, що забезпечить приріст коштів;
 права на потенційні послуги або вигоди мають бути законними та мати юридичне підтвердження можливості їх одержання.
Тобто під дебіторською заборгованістю треба розуміти тимчасове
відволікання ресурсів та коштів з обороту підприємства за результатами фінансово-господарських відносин із контрагентами. А відповідно
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість» визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.
Залежно від строків погашення дебіторську заборгованість прийнято розділяти на короткострокову, яка буде погашена з моменту виникнення та протягом 12 місяців, і довгострокову термін погашення
якої становить більше 12 місяців з моменту її виникнення.
Відповідно від характеру утворення дебіторської заборгованості
можна розділити на нормальну та невиправдану. Нормальна заборгованість підприємства може бути викликана тим, як виконувалась виробнича програма підприємства та діючими формами розрахунків, а невиправдана заборгованість виникає в результаті того, що було порушення фінансової та розрахункової дисципліни,а також має місце недоліки в веденні бухгалтерського обліку.
Дебіторська заборгованість має неоднозначне значення зі сторони управління, з однієї сторони «нормальне» зростання дебіторської
заборгованості говорить про підвищення ліквідності та зростання потенційних доходів, а з іншого боку - не будь-який розмір дебіторської
заборгованості може бути прийнятним для підприємства, оскільки невиправдане збільшення дебіторської заборгованості також може привести до зменшення ліквідності.
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ПРЕКАРІАТ ЯК ФЕНОМЕН ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ У
ВЕЛИКИХ МІСТАХ
Власова Д.М.
Науковий керівник – Решетило В.П., д-р екон. наук, професор
Великі міста є локомотивом соціально-економічних перетворень і
водночас епіцентром великих економічних і політичних потрясінь,
зокрема, у сфері соціально-трудових відносин. Прискорення мобільності робочої сили і водночас зростаюча прірва соціальної нерівності
проявляє себе у феномені прекаріату. Аналіз цього явища набуває все
більшої актуальності та є метою даної роботи. Комплексний підхід
дозволятиме уникнути однобічності при оцінюванні наслідків зазначених процесів.
Прекаріат (від лат. precarium – нестабільний, негарантований і
«пролетаріат») – соціальний клас працівників з тимчасової або частковою зайнятістю. Для прекаріату характерні: нестійке соціальне становище, слабка соціальна захищеність, відсутність багатьох соціальних
гарантій, нестабільний дохід. Трудові відносини між працівниками і
роботодавцем носять назву прекарізація.
Прекаріат уособлює відчуження не тільки від результатів праці,
але і від всього суспільства значних соціальних груп, які відчувають
особливо витончені форми експлуатації їх праці, їх знань, їх кваліфікації, а в кінцевому рахунку і якості життя. Крім того, четверта промислова революція докорінно змінює ланцюжок створення додаткової
вартості і спричиняє зникнення цілих галузей.
Сучасний прекаріат – це, по-перше, частина працездатного населення, обмежена і позбавлена тих прав, якими володіють постійно
співробітники, що мають гарантовану зайнятість.
По-друге, прекаріат складається з людей, які працюють неповний
робочий день або сезонно.
По-третє, це ситуація, коли працівників переводять на неповну
зайнятість з неадекватним підвищенням інтенсивності праці.
По-четверте, це частина мігрантів, права яких ущемлені, з низкою оплатою праці та відсутністю гарантій щодо багатьох соціальних
благ.
По-п’яте, прекаріат поповнюють стажери частина студентства,
які претендують на те, щоб зайняти в суспільстві і професії стійке положення. Ця частина молоді перебуває в стані невизначеності, погоджуючись на випадкові і непостійні види зайнятості, часто нижче своїх можливостей і виправданих претензій на гідне місце в житті.
Для подолання прекаріату потрібно:
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1. Удосконалення трудового законодавства з метою впровадження принципів гідної праці, заохочення роботодавців до створення постійних робочих місць; внесення змін у трудове законодавство, які
дозволять розширити права тимчасових працівників. Недоліки: ризики
втрати конкурентоздатності для національної економіки на міжнародній арені поряд з тими країнами, де такі принципи не впроваджуються.
2. Розробка спеціального індексу соціальності праці за допомогою економічних статистичних даних і соціологічних досліджень, який
би демонстрував міру експлуатації працівників, застосовану для виробництва конкретного товару чи послуги на усіх стадіях технологічного
процесу. У перспективі цей індекс можна використовувати для публічного тиску на антисоціальних роботодавців, погрожуючи погіршити
їхній імідж або навіть бойкотувати їхні товари. Недоліки: слабко пророблена тема соціальної відповідальності; закріпленість багатьох технологічних процесів виробництва вітчизняних товарів на підприємствах поза Україною, соціальність яких, скоріш за все, неможливо дослідити.
3. Гарантований базовий дохід, тобто надання можливості усім
громадянам отримувати деяку мінімальну фінансову допомогу від
держави незалежно від умов, в яких вони опинилися. Недоліки: складнощі з урахуванням нелегальних мігрантів та інших аналогічних категорій населення; невизначеність трудових мотивацій для людей, яким
гарантовано мінімальний дохід.
4. Соціальні програми – впровадження державою соціальних заходів з безкоштовного забезпечення базових людських потреб (харчування, житло, медицина тощо) без жодних обмежень для їх користувачів. Вони протиставляються адресним соціальним програмам, які
спрямовані для допомоги найбільш уразливим категоріям населення.
Недоліки: необхідність виділення досить значних ресурсів для реалізації цих програм; невизначеність трудових мотивацій для людей, яким
гарантоване забезпечення базових потреб.
1. Бізюков П. Диктатура прекаріата: [Електронний ресурс] / П. Бізюков. – Режим
доступу: https://www.gazeta.ru/comments/2014/04/29_x_6013393.shtml.
2. Кремень В. Прекаріат: крик «червоного півня» [Електронний ресурс] / В. Кремень, В Ткаченко. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/science/prekariat-krik-chervonogopivnya-_.html.
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БРЕНДИНГ МІСТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Шульга К.Р.
Науковий керівник – Решетило В.П., д-р екон. наук, професор
Великі міста завжди були і залишаються центрами розвитку цивілізацій. У даний час, в умовах обмеженості економічних ресурсів, все
більше зростає конкурентна боротьба між містами за державні та приватні інвестиції, туристичні потоки, що особливо актуально в умовах євроінтеграційної стратегії України. Тому все більш актуальними стають
дослідження різноманітних методів покращення іміджу міста.
Незважаючи на те, що для України брендинг міст є досить новим
напрямком розвитку маркетингу, першими успіхами на цьому поприщі
вже можуть похвалитися такі міста, як Київ, Львів, Чернігів, Харків,
Вінниця, Кропивницький та ін. Одним з маяків брендингу в Україні є
місто Одеса. Створенням бренду перлини біля моря займалася студія
Артемія Лебедєва. У 2012 році його студія створила «брендбук» міста;
саме його і стали вважати офіційним. Логотип Одеси являє собою якір,
крім якоря в ньому об'єдналися «серце, хвилі, сила і маяк»[1]. У той же
час для більшості регіонів України застосування маркетингових інструментів створення сприятливого образу міста в очах цільових груп
громадськості є нововведенням, які вимагають детального вивчення і
адаптації передового досвіду в галузі брендингу міст до українських
реалій [2].
Створення бренду міста - це комплекс заходів, які спрямовані на
формування певного іміджу міста. У даному випадку брендинг виступає більш складним і багатогранним поняттям, ніж брендинг особистості або продукту, адже цільова аудиторія міста – це і всі городяни, і
туристи, і посадові особи країни, і потенційні інвестори.
Чому бренд міста є таким важливим сьогодні? З початку ХХ століття рівень урбанізації стрімко зріс, що пов'язано з розвитком промисловості і міграцією населення до міських територій. Сьогодні вже
понад 54% жителів Землі живуть саме в місті. З підвищенням рівня
урбанізації виникла потреба в залученні інвестицій у міста для стимуляції їх розвитку. Брендування міста робить його привабливим для
інвесторів, туристів і самих жителів, допомагає розвивати інфраструктуру місцевості і підвищує якість життя мешканців міста (або країни в залежності від масштабів). Створення бренду міста впливає в першу
чергу на самих жителів. Від цього залежить те, ким вони будуть себе
відчувати і стануть підтримувати та залучатися до реалізацію стратегії
позиціонування бренду. Щасливі мешканці працюють як найефектив201

ніші засоби просування. Саме вони, відчуваючи гордість за своє місто,
сприятимуть його розвитку.
Виділяють три основні причини, які гальмують брендинг в містах
України:
1) відсутність впевненості в дієвості маркетингового підходу в
становленні міста: в повному обсязі регіональні керівники вірять, що
за допомогою маркетингових інструментів і комплексного підходу до
формування бренду міста можна зробити місто успішним, інвестиційно привабливим;
2) відсутність практичного досвіду при побудові бренду міста, відсутність або незначна частина науково-методичних і практичних розробок в галузі брендингу міст;
3) великі витрати на розробку бренду і подальший брендинг, яка
є найвагомішою причиною з усіх перерахованих вище.
Вирішенню перших виділених проблем розвитку брендингу в
Україні сприятиме залучення фахівців – маркетологів, економістів, соціологів з передовим досвідом роботи і сучасним способом мислення для
розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста. Варто зазначити, що успішність бренду багато в чому залежить не тільки від вдалої
ідеї і креативних рішень, а й від грамотності управління проектом бренду міста. У формуванні бренду доцільно виділити кілька етапів, які можуть варіюватися залежно від кінцевих цілей і завдань.
Перший етап має включати в себе всебічні маркетингові дослідження як цільової аудиторії, так і сформованих умов і передумов для
формування концепції бренду і його потенціалу. На другому етапі, на
основі аналізу отриманої інформації в результаті маркетингових досліджень, необхідно сформувати цілі та завдання розробки, визначити
ключові цінності, які будуть зрозумілі всім. При цьому діють ті ж
принципи, що і в бізнесі – знайти і посилити регіональні переваги і
постаратися приховати недоліки.
Застосування різноманітних брендингових проектів дозволить
змінити сприйняття міста для цільових аудиторій і залучити нові інвестиції та розвивати місто.
1. Бренд міста: як це робили в інших містах: [Електронний ресурс]. – FrancisMag.
–
Режим
доступу:
http://francis-journal.ru/gorod/brend_
goroda_kak_eto_delali_v_drugih_gorodah/
2. Мельникова О.А. Проблеми та перспективи розвитку брендінгу міст в Україні /
А.О. Мельникова // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 120-125.
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СТАНОВЛЕННЯ «SMART SITIES» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
НАПРЯМОК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Касимова О.В.
Науковий керівник – Островський І.А., канд. екон. наук, доцент
Приведення у відповідність нової конструкції територіального
устрою до європейських стандартів є важливим напрямом посилення
інституційної спроможності України та актуальною темою наукових
досліджень. Метою даної роботи є спроба проаналізувати перспективи
впровадження ідеї інноваційних «розумних спільнот», зокрема, «розумних міст» у розмаїття адміністративно-територіальних утворень. Саме такий інноваційний базис має спиратися на системну методологію,
що враховує суперечливе поєднання прямих і зворотних зв’язків.
Інституційною основою сталого розвитку є розвинута інноваційна
економіка. Україна на цьому шляху зробила перші кроки. Ставка України на інтелект та інновації – це ставка на інформацію і знання як якісно
новий фактор виробництва, на комплексне використання їхніх форм –
інтелектуального капіталу, інтелектуальної власності. І це не випадково
і закономірно, тому що роль інтелектуального капіталу в економіці
швидко зростає; його питома вага у вартості підприємств в країнах Західної Європи сягає 50-60 % [1].
Інноваційний вектор, як свідчить досвід розвинених країн, може
бути досягнуто лише за рахунок широкомасштабних першочергових
рішень стосовно формування інтегрованих, стійких «розумних спільнот» («Smart Communities»), зокрема, в тих галузях, які тісно пов’язані
між собою (виробництво, розподіл та використання електроенергії;
мобільність і транспортування; інформаційно-комунікаційні технології
тощо) й складають єдину систему управління територіальними громадами на основі нормативного регулювання технічних аспектів. Під
сферу впливу технічного регулювання (стандартизації та оцінки відповідності) «Smart Communities» в європейських країнах підпадають міське господарство та планування, якість життя, економіка, освіта, енергія, навколишнє середовище, фінанси, управління, охорона здоров’я,
відпочинок, безпека, тверді відходи, телекомунікації та інновації, транспорт, стічні води, водопостачання, каналізація, реагування на надзвичайні ситуації тощо [2].
«Smart Cities» – це продовження ідеї «Smart Communities». «Smart
Cities» можуть стати сполучною ланкою між утворенням екологічного
майбутнього і подальшим економічним зростанням, а також зростанням зайнятості населення. У «Smart Cities» багато визначень: екологічний, сприятливий для життя, «розумний» і «зелений». Проте, основна
риса – використання інформації та інтелектуальних систем її обробки
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для забезпечення стійкого зв'язку між людиною і знанням, що і стане
рушійною силою для переходу до принципово нового способу споживання енергії. Відрізняє ж «Smart Cities» від «Eco Cities» і «Sustainable
Cities» якраз стратегічне використання нових високотехнологічних
рішень для об'єднання городян і міських технологій на загальній платформі.
«SmartCity» можна визначити як місто, яке витрачає ресурси ефективно, шляхом використання інформації і комунікаційних технологій
в рамках екологічних комплексних рішень. Це підкреслює необхідність підвищувати рівень мобільності і пов'язаності за допомогою об'єднання зусиль і знань між усіма сферами суспільства. У зв'язку із зростанням урбанізації та споживання енергії, одним з головних завдань
«Smart City» є розробка технології, що дозволяє зберігати енергію і
отримувати її з поновлюваних джерел, при цьому знижуючи викиди
вуглекислого газу.
«Smart Сities» повинні забезпечувати себе енергією автономно,
зменшуючи витрати на транспортування енергії з віддалених станцій.
Може бути застосований цілий ряд адаптованості для роботи технологій, заснованих на використанні поновлюваних джерел енергії. Наприклад,
впровадження
невеликих
вітрогенераторів,
мікротеплоенергетичних станцій і теплових насосів. Крім того, повинна бути утворена ціла енергетична мережа, в якій буде відбуватися оборот
інформації, і таким чином за допомогою особливих сполучних технологій буде досягнута велика ефективність використання енергії.
Таким чином, під терміном «Smart Сities» розуміють не тільки
технологічні проекти, а й сучасні віяння дизайну, архітектури, міського планування.
1. Павлюк А. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні: [Електронний ресурс] / А. Павлюк. – Режим доступу:
http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/15-1474017754.pdf.
2. Олійник Д.І. Євроінтеграційні наміри України в контексті технічного регулювання як чинника сталого розвитку територіальних громад: [Електронний ресурс] /
Д.І. Олійник – Режим доступу: http:// www.niss.gov.u/|articles/2337/.

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ
ТА РИЗИКИ
Колесник М.С.
Науковий керівник – Островський І.А., канд. екон. наук, доцент
Концепція бюджетної децентралізації посідає ключове місце в
теорії суспільних фінансів та є актуальною складовою регіональної
політики. Але комплексний аналіз переваг і суперечностей потребує
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узагальнень і нових підходів. Тому метою досліджень має бути врахування ризиків, що супроводжують структурні зрушення у бюджетній
системі держави. Саме комплексний підхід дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки, що виникають у процесі реформування.
У вузькому розумінні бюджетна децентралізація передбачає певну ступінь автономності місцевих органів влади, яка дозволяє їм приймати виважені рішення в бюджетно-податковій сфері. Вдало проведені реформи сприяють нарощенню фінансового потенціалу території,
активізації інвестиційної діяльності, стимулюванню підприємницької
активності, що в підсумку зміцнює економічний потенціал та забезпечує ґрунт для подальшого розвитку. Чи не найважливішим аспектом є
право місцевої влади визначати форми надання суспільної послуги.
Світовий досвід свідчить, що очевидні переваги бюджетної децентралізації супроводжуються чималими ризиками. Ключовим серед
них є домінування локальних інтересів над регіональними чи навіть
загальнонаціональними. За оцінками експертів, надмірна децентралізація бюджетної системи ускладнює реалізацію державою такої функції, як стабілізація та перерозподіл доходів. За умов фінансовоекономічної нестабільності (кризи), цілі державної та місцевої влади
можуть мати різні пріоритети, а це означає, що політика вирівнювання
бюджетної забезпеченості є неефективною, як наслідок – посилення
диференціації регіонального розвитку [1].
У 2015-2016 рр. в Україні здійснено перший етап бюджетної децентралізації: прийнято зміни до Бюджетного та Податкового кодексів
України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових
бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для
їх реалізації. Запроваджено новий механізм бюджетного регулювання
– систему тотального збалансування усіх місцевих бюджетів замінено
системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснюється лише по одному податку – податку на доходи фізичних осіб; решта платежів залишилися в повному розпорядженні місцевих органів влади. Водночас змінами до Податкового кодексу України підвищено фіскальну незалежність органів місцевого
самоврядування щодо місцевих податків та зборів, зокрема, шляхом
надання права самостійного визначення ставок податків та встановлення пільг з їх сплати.
На сьогодні основними проблемами бюджетної децентралізації в
Україні є такі [2]:
1. Невідповідність між обсягом доходів місцевих бюджетів і реальними потребами у фінансуванні поточних видатків.
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2. Домінування поточних видатків місцевих бюджетів над видатками розвитку.
3. Невирішеність питань щодо встановлення критеріїв розподілу
делегованих та власних функцій регіональної та місцевої влади, податкового законодавства в частині визначення системи місцевих податків
і зборів, а також законодавства, що регулює систему місцевого фінансового контролю, закріплення нових принципів публічного фінансового контролю та запровадження громадського публічного фінансового
контролю.
4. Недоступність та низька якість публічних послуг.
5. Невідповідність дій влади потребам та інтересам громадян.
6. Відсутність або низький рівень місцевого економічного розвитку.
7. Неузгодженість дій та конфлікти між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Стан процесу бюджетної децентралізації в Україні свідчить про
неузгодженість та перетин повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, зокрема, у сфері розробки
та ухвалення місцевих бюджетів.
1. Батанов О.В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки: [Електронний ресурс] / О.В. Батанов. – Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.
2. Павлюк А. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні: [Електронний ресурс] / А. Павлюк. – Режим доступу:
http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/15-1474017754.pdf

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Безсонова К.С.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційних технологій, які прийшли в усі
сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних
потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір.
Експерти IT-індустрії підрахували, що за останні 5 років обсяги
світового ринку інформаційно-телекомунікаційних технологій збільшуються в середньому на 10% на рік (при середньому зростанні світової економіки в 3-3,5%). За прогнозами аналітиків Concorde Capital,
високі темпи зростання галузі (10-15% за рік) збережуться протягом
найближчих 3 років. У зв'язку з цим вивчення механізмів становлення
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підприємництва в сфері виробництва інформації та дослідження умов
формування розвитку інноваційної інфраструктури, орієнтованої на
стимулювання розвитку сектора інформаційних технологій стають
актуальними.
Сучасний стратегічний суспільний ефект інформаційнотелекомунікаційних технологій полягає у їх здатності: прискорювати
підвищення рівня продуктивності виробництва, що важливо за умов
дефіциту відповідних чинників; забезпечувати прискорення збільшення обсягів виробництва; прискорювати структурні зрушення, сприяти
перерозподілу ресурсів на перспективних напрямках
суспільноекономічного розвитку; підвищувати статус країни в глобальній економіці та національну конкурентоспроможність.
На сьогоднішній день IКТ-сектор в Україні є одним з тих, що
найбільш інтенсивно розвивається. Навіть незважаючи на економікополітичну ситуацію в країні, Україна дуже сильно інтегрована у світовий IT-ринок, і цей сектор стрімко стає величезним в нашій країні.
Сьогодні в IT-сфері в Україні працюють майже 100000 фахівців, а обсяг ринку становить майже 5 млрд. доларів. Це еквівалентно 3% обсягу
ВВП. При цьому, розвиток сектора ІКТ є одним із пріоритетів для більшості європейських країн. Але за рівнем споживання ПЗ та ІТпослуг Україна знаходиться далеко в аутсайдерах. У розвинених країнах сукупна частка ПЗ і послуг на ринку IT перевищує 60%, в Україні – 15-16%, тобто в чотири рази менше. Фактично, це показник технологічної відсталості України.
Сьогодні найбільші компанії працюють в напрямках виробництва
комп'ютерного обладнання, розробки і дистрибуції програмного забезпечення, надання послуг зі створення складних інформаційних систем
(системна інтеграція), консалтингу і бізнес-консалтінга. Оскільки економіка є цілісною системою, то сектор ІКТ повинен бути включений в
цю систему і пов'язаний з іншими галузями і сферами суспільного
життя. У зв'язку з цим виникає необхідність створення відповідного
економічного середовища, сприятливого для подальшого розвитку
сектора ІКТ, який повинен стати органічною складовою національної
економічної системи та інноваційного розвитку економіки. Це можливо тільки в умовах конкуренції і заохочення підприємців до інноваційної діяльності, що має відбуватися за рахунок держави.
Головною загрозою на шляху розвитку ІКТ-сектора є те, що
Україна погано вписується в інфраструктуру світової економіки, оскільки ситуація в країні, як політична, так і економічна, є нестабільною,
що також стримує розвиток підприємництва в цьому секторі. На державному рівні відсутні стратегічне бачення шляхів розвитку інформа207

ційного бізнесу і розуміння пріоритетності цього напрямку для розвитку економіки країни у цілому. Держава погано володіє інформацією
про стан розвитку бізнесу в інформаційній сфері і не має розробленої
зваженої політики по регулюванню і підтримці розвитку підприємництва в ІКТ-секторі. До того ж Стратегією економічного розвитку України на 2010 - 2020 роки не виділено сектор ІКТ в якості пріоритетного.
Для забезпечення конкурентоспроможності ІТ-сектора важливо
приділяти увагу якості технологічної інфраструктури, наявності та
рівня підготовки ІТ-фахівців, інноваційному та правовому середовищі,
умов для ведення бізнесу та політиці уряду в сфері технологій, які є
ключовими параметрами індексу конкурентоспроможності ІТіндустрії. Проблема, з якістю підготовки ІКТ-фахівців є критично важливою не лише для України, а і для усієї світової економіки. Тому що
зараз, завдяки занадто стрімкому і динамічному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, у цьому питанні накопичилось багато
проблем. Розвиток освіти не встигає за технологічним розвитком галузі. Доведено, що на макрорівні існує 85% кореляції між рівнем
умінь використання ІКТ трудовими ресурсами і ВВП. В той же час,
недостатній рівень кваліфікації працівників галузі ІКТ, є перешкодою
її подальшого розвитку, а також подальшого розвитку ринку ІКТ.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Драчова С.І.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Складовою частиною економіки будь-якої держави, і України в
тому числі є фондовий ринок. Він сприяє обмеженню монополізму,
формує сприятливі умови для конкуренції, а також раціональному розміщенню фінансових ресурсів. Також фондовий ринок є цілісною системою, з набором своїх правил і механізмів, що дозволяють як придбавати, так і продавати цінні папери. Фондовий ринок становить сукупний оборот цінних паперів, важливою особливістю яких є дозвіл
акумулювання та перерозподілу коштів з однієї організаційної структури до іншої. Фондові ринки відрізняються з організації торгівлі цінними паперами: біржові і позабіржові; стихійні і організовані; прості і
подвійні аукціонні ринки; онкольні і безперервні аукціонні ринки; касові та строкові ринки; первинні та вторинні.
Сучасний світовий фондовий ринок розвивається в трьох основних напрямах. По-перше, відбувається подальша автоматизація фондових операцій – самостійні комп’ютерні системи об’єднуються у всесвітню мережу електронної комунікації. По-друге, триває робота над
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створенням нових видів і модифікацій цінних паперів (передусім бездокументарних), у тому числі гібридних і паперів другого та наступних порядків. По-третє, зростає ступінь інтернаціоналізації фондової
діяльності.
Незважаючи на деякі позитивні тенденції на ринку цінних паперів, фондовий ринок України залишається одним з найслабших елементів фінансової системи України (об'єм біржових контрактів з цінними
паперами зменшився майже на 12%.). Основними причинами слабкого
розвитку фондового ринку України є: низький відсоток акцій; слабка
внутрішня підтримка; низька ліквідність.
Характерною особливістю українського ринку цінних паперів є
безумовне переважання первинного ринку. Існує кілька причин такого
стану: небажання інвесторів продавати цінні папери, які вони придбали під час випуску, а ті інвестори, які хотіли б продати свої цінні папери не можуть цього зробити тому, що важко знайти покупця; крупні
інвестори, насамперед інституційні, як правило, купують акції для того, щоб взяти участь в управлінні акціонерним товариством або користуватись пільгами, які емітент може надавати своїм акціонерам (іноді
шляхом акціонерних взаємовідносин намагаються закріпити господарські зв’язки з емітентом).
Велика увага на фондовому ринку приділяється розкриттю інформації з сторони. Інформація повинна бути точною, правильною і змістовною. На жаль в Україні великі труднощі з точністю інформації, так
як найчастіше йде дезінформація, що негативно впливає на розвиток
фондового ринка. По оцінками експертів, можна зробити висновки, що
близько 90% інвесторів не готові вкладати свої гроші у фондовий ринок, так як більшість компаній не стають публічними. В результаті,
вірити в їхню інвестиційну привабливість у потенційних покупців акцій просто немає підстав, тому що інвестори не можуть прорахувати
ризик своїх вкладень. Адже необхідно забезпечить інвесторам достатній доступ до інформації про умови випуску та обігу цінних паперів.
На сучасному етапі розвитку біржової торгівлі в Україні існує ще
багато невирішених проблемних питань, які потребують детального
вивчення. Це, передусім, стосується таких проблем: недостатня пропозиція інструментів фондового ринку з прийнятними для інвесторів характеристиками щодо дохідності, ризиковості, ліквідності та захищеності, а також відносно незначним обсягом інвестиційного капіталу;
низький рівень капіталізації фондового ринку; дуже низький рівень
прозорості фондового ринку: інформація, яка доступна серед учасників ринку про діяльність не завжди повна, актуальна й об’єктивна; недостатня розвиненість ринків базових інструментів та недосконале
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законодавче регулювання в цій сфері, які зумовили фактичну відсутність повноцінного ринку деривативів; відсутність охоплення сегментом ринку похідних фінансових інструментів валютного та товарного
ринків, при тому що формування справедливих цін на важливі для
економіки країни товари, зокрема енергоносії, зерно, метали, продукція хімічної промисловості, дерево тощо неможливе без використання
термінових інструментів.
Фондовий ринок України за ступенем своєї зрілості і ризиків відноситься до ринків, що знаходяться на початкових стадіях свого розвитку. На жаль, багато причин по яким фондовий ринок України розвинений дуже погано, для його зростання необхідно розвивати безпосередньо реальний сектор економіки – підприємництво. Це дієвий
шлях до підвищення реальних інвестицій в економіку України. Якщо
порівнювати з урахуванням світового досвіду, то на Заході фондовий
ринок – саме той майданчик, де компанії і змагаються за кошти інвесторів. І чим більше публічна компанія, чим вище її авторитет, тим вона
в цьому змаганні більш конкурентоспроможна.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Костюк В.Д.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Однією з найважливіших проблем діяльності більшої частини
суб'єктів малого підприємництва є проблема пошуку та отримання
фінансових ресурсів, необхідних для авансування процесу господарювання. Через це особливого значення для розвитку малого бізнесу має
питання державного фінансово-кредитного стимулювання його розвитку.
Сьогодні внутрішніх джерел фінансування (одержаний прибуток,
амортизаційні відрахування, засоби сформованих фондів) для подальшого розвитку підприємств малого бізнесу недостатньо. Особливо гостро постає питання щодо кредитування підприємств, які ще не встигли набути позитивну ділову репутацію і не мають реальних активів,
котрі могли б гарантувати повернення запозичених коштів інвестору.
Дуже гостро стоїть проблема кредитування малих підприємств, їх доступу до фінансових ресурсів, далеко не кожен суб'єкт малого
підприємництва спроможний сплачувати досить високі процентні
ставки.
Комерційні банки, у свою чергу, не поспішають розвивати відносини з малими підприємствами через підвищений ризик неповернення
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кредитів. Бар’єром на шляху ефективної взаємодії банківської системи
з підприємницькими структурами є домінування короткотермінових
кредитів, адже термін їх повернення здебільшого становить один рік.
Такі стислі строки повернення кредиту гальмують перспективні інвестиції в малий бізнес. Якщо за короткостроковими кредитами потреба
покривається приблизно на 50%, то за довгостроковими – лише на 2%.
Серйозною проблемою для більшості малих підприємств є забезпечення кредиту, тобто застава. Аналіз показує, що переважна більшість
малих підприємств не володіє достатньо ліквідним майном для застави. Тому в окремих випадках банки змушені зменшувати покриття
кредиту до 50-70% від вартості майна забезпечення, підстраховуючи
себе жорсткими умовами погашення.
Крім економічних чинників, не останню роль відіграють організаційні фактори – складність здійснення з боку банків контролю за
позичальниками, оскільки значна частина з них функціонує в «тіньовій» економіці і часто веде подвійну бухгалтерію. Недостатнім є професійно-кваліфікаційний рівень багатьох підприємців, що ускладнює
розробку бізнес-плану, техніко-економічне обґрунтування проекту
тощо.
Із цього стає очевидним, що державна фінансова підтримка створення та розвитку малих підприємств ще недостатньо ефективна. Грамотний розвиток малого підприємництва можливий тільки при комплексному підході і наявності цілісної системи державно правових
заходів, спрямованих на інформаційну, соціальну та економічну підтримку малого бізнесу. Її вдосконалення вимагає вирішення ключових
проблем: подальшого формування мережі інфраструктури фінансовокредитної підтримки малого підприємництва (створення регіональних
фондів підтримки підприємництва, установ взаємного кредитування),
впровадження гнучкої інвестиційної підтримки (розвиток системи лізингу машин та обладнання); проведення виваженої регіональної податкової політики щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів
на рівні таких, що стимулюють розвиток підприємництва, застосування диференційного підходу при встановленні розміру орендної плати
за використання суб'єктами малого підприємництва комунального
майна; сприяння мінімізації витрат діючих малих підприємств, пов'язаних з отриманням ними фінансових та матеріальних ресурсів, зовнішньоекономічної та іншої інформації.
Створення необхідних умов з боку держави та регіональної влади
має здійснюватися шляхом допомоги у формуванні стартового капіталу для відкриття підприємства і забезпечення сприятливих умов для
подальшого розвитку та функціонування малих та середніх підпри211

ємств. З метою стимулювання розвитку малих підприємницьких структур, особливо в депресивних регіонах, доцільно встановити визначений часовий лаг із нульовим рівнем оподаткування для малих підприємств, які розпочинають свою діяльність. Необхідна подальша робота
на спрямування зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування на максимальне поєднання інтересів суб'єктів підприємницької діяльності з інтересами районів та міст області;
спрощення процедур регулювання підприємницької діяльності та виходу на ринок нових суб'єктів господарювання; збільшення кількості
суб'єктів сфери малого підприємництва, їх внеску в економіку області
(насичення товарних ринків, вирішення соціально-по бутових проблем, наповнення місцевих бюджетів); організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва, залучення молоді до підприємницької діяльності.
РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У
РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Кришталь В.М.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Міжнародні корпорації останньої чверті XX століття є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин. Їх бурхливий розвиток в останні десятиліття віддзеркалює загострення міжнародної конкуренції, поглиблення міжнародного
поділу праці. З одного боку, вони є продуктом міжнародних економічних відносин, які швидко розвиваються, а з іншого боку, самі представляють могутній механізм впливу на них. Активно впливаючи на міжнародні економічні відносини, міжнародні (транснаціональні) корпорації (ТНК) формують нові відносини, видозмінюють сформовані їхні
форми.
Ще у 60-80-ті роки в діяльності ТНК органічно поєднувалися
елементи національного і зарубіжного виробництва: реалізації товарів,
управління та організації роботи персоналу, науково-дослідних робіт
маркетингу і після продажного обслуговування. Основні елементи
відтворювального процесу переводилися на загальні для відповідних
країн стандарти і принципи. ТНК третього покоління сприяли поширенню досягнень НТР в периферійні зони світового господарства і,
найголовніше, закладали економічні передумови для появи міжнародного виробництва з єдиним ринковим та інформаційним простором,
міжнародним ринком капіталу і робочої сили, науково-технічних по-
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слуг. Їх цілями було завоювання ринків збуту, джерел сировини, сфер
застосування капіталів.
Сьогодні їх відмінними рисами є: планетарне бачення ринків і
здійснення конкуренції у світовому масштабі, розділ світових ринків з
небагатьма такими ж глобальними ТНК; координація дій своїх філій на
основі нових інформаційних технологій; гнучка організація кожного
окремого виробничого вузла; адаптивність структури корпорації; однакова організація бухгалтерського обліку і аудиту; об'єднання своїх філій,
заводів і спільних підприємств у єдину міжнародну мережу управління,
яка, в свою чергу, інтегрована з іншими мережами ТНК; здійснення економічного і політичного впливу на держави, в яких діють ТНК. Таким
чином, стратегія їх характеризується інноваційною агресивністю і динамізмом, відходом від одногалузевої структури, постійним вдосконаленням внутрішньокорпоративної структури, націленістю на завоювання
вже не окремих сегментів ринку, а ключових світогосподарських позицій у виробництві і реалізації продукції.
ТНК контролюють до половини світового промислового виробництва, 63% зовнішньої торгівлі, а також приблизно 415 патентів і ліцензій на нову техніку, технології та «ноу-хау». Під контролем ТНК
знаходиться 90% світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну, джуту та залізної руди, 85% ринку міді і бокситів, 80%
– чаю та олова, 75% – бананів, натурального каучуку і сирої нафти.
Половина експортних операцій США здійснюється американськими та
іноземними ТНК. У Великобританії їх частка досягає 80%, а в Сінгапурі – 90%. Велика частина платежів, пов'язаних з трансфертом нових
технологій, здійснюється всередині ТНК: в США їх частка становить
80%, а у Великобританії – 90%.
Майже всі найбільші ТНК по національній приналежності відносяться до «тріади» – трьох економічних центрів: США, країн ЄС та
Японії. В останні роки активно розвивають свою діяльність на світовому ринку транснаціональні корпорації нових індустріальних країн.
Галузева структура ТНК достатньо широка. 60% міжнародних компаній зайняті в сфері виробництва (насамперед вони спеціалізуються на
електроніці, автомобілебудуванні, хімічній і фармацевтичній промисловості), 37% – у сфері послуг і 3% – у видобувній промисловості і
сільському господарстві. Чітко позначилася тенденція збільшення інвестицій у сфері послуг і технологічно інтенсивному виробництві. Одночасно знижується частка у видобувній промисловості, сільському
господарстві та ресурсоємному виробництві.
За даними американського журналу «Fortune», головну роль серед 500 найбільших ТНК світу грають чотири комплекси: електроніка,
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нафтопереробка, хімія й автомобілебудування. Дуже характерна регіонально-галузева спрямованість інвестицій ТНК. Як правило, вони роблять капіталовкладення в галузі обробної промисловості нових індустріальних та щодо розвинених і країн, що розвиваються. У цьому випадку йде конкурентна боротьба за інвестиції держав-одержувачів капіталу. Для найбідніших країн політика інша – ТНК вважають за доцільне здійснювати там капіталовкладення у видобувну промисловість,
але головним чином вони нарощують товарний експорт. В цьому випадку розгортається жорстка конкурентна боротьба між ТНК за просування своїх товарів на місцеві ринки. ТНК мають низку як позитивних
так і негативних рис, але діяльність їх є сьогодні беззаперечною та вагомою на всіх економічних рівнях світу.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА СТРАТЕГІЇ
НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Кущ А.В.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Неоіндустріалізація стала однієї з найбільш яскравих тенденцій
сучасного розвитку світової системи, впливовою силою, яка відродила
активний інтерес до промислового сектору, цілеспрямованого формування його прогресивної структури (технологічної та галузевої), суттєвого підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки
в цілому. Сьогодні всі країни світу в різній мірі охоплені процесом
неоіндустріалізації. Ієрархічна система світогосподарської взаємодії,
що відтворюється на мегарівні в рамках центро-периферійної моделі,
формує змістовні відмінності нової парадигми розвитку для розвинених країн і країн, що розвиваються.
Стан економіки України характеризується глибокою кризою та
втратою значної частини промислового потенціалу. По-перше, низький рівень інноваційної активності та конкурентоспроможності продукції підприємств на світових ринках. По-друге, використання інформаційних технологій знаходиться на незадовільному рівні. Як наслідок, критично зростають ризики посилення технологічної залежності
від іноземних виробників. За даними Державної служби статистики
України, протягом 2000-2016 рр. частка промислових підприємств, які
впроваджують інновації, продовжувала зменшуватися: з 14,8% у 2000
р до 12,8% в 2016 р. Тому частка інноваційної продукції знизилася в
1,8 рази. По-третє, погіршення динаміки нерівномірності регіонального і міжгалузевого розвитку. По-четверте, нераціональність і несистематичність оновлення основних засобів. Все це свідчить про неспро214

можність нинішньої промислової політики України, що спровокувало
відставання наукомістких галузей промисловості від світових конкурентів і закриття промислових комплексів.
В умовах кризи української економіки, коли промисловість вичерпала всі резерви і стоїть перед вибором між деградацією або переходом на сучасні технологічні уклади, найважливіше значення набуває
розробка і реалізація єдиної стратегії розвитку економіки України в
умовах неоіндустріалізаціі з урахуванням наукових досягнень, досвіду
країн-орієнтирів, інституційних особливостей і обмежень.
При цьому перспективними напрямками розвитку нової індустріалізації є: модернізація виробничих потужностей, втрачених за час
деіндустріалізації; розробка нових програм і проектів, оріентірованних
на інноваційну спрямованість індустріалізації; прискорене заміщення
четвертого технологічного укладу п'ятим і шостим. Тільки при такому
розкладі неоіндустріалізація буде тим локомотивом інноваційного розвитку, який прискорить реалізацію п'ятого і шостого технологічних
укладів і забезпечить перехід продуктивних сил і виробничих відносин
економіки України на новий якісний рівень. У результаті для України
актуалізується проблема освоєння вищих технологічних укладів, відновлювальне зростання економіки країни з метою формування та реалізації курсу на неоіндустріалізацію. Одночасно в даному контексті
вирішуються й проблеми експортної сировинної залежності країни,
технологічної відсталості національної економіки, що розбудовує потенційну диверсифікованість не тільки галузевої структури національної економіки, але і її міжнародної спеціалізації, а також сприяє формуванню стратегічної конкурентоспроможності країни.
Для вирішення нагальних проблем, необхідно виділити такі стратегічні напрямки розвитку промислових підприємств в умовах неоіндустріалізаціі: розвиток промисловості на основі матричної політики,
як поєднання «горизонтальних» і «вертикальних» заходів; розвиток
зверху вниз, з боку держави шляхом створення умов та інфраструктури для неоіндустріалізаціі на загальнодержавному рівні; розвиток інфраструктури регіону і створення регіонального кластера з метою стимулювання неоіндустріальні розвитку; стимулювання окремих промислових комплексів шляхом створення системи пільг; розвиток шляхом
кластеризації промислових підприємств.
При цьому стратегія розвитку промисловості в умовах неоіндустріалізаціі повинна ґрунтуватися на таких принципах: принцип орієнтації на лідерів; принцип відповідності неоіндустріального середовища.
З цією метою українським промисловим підприємствам необхідно диверсифікувати напрями розвитку і прагнути до виходу на світові рин215

ки; принцип виділення пріоритетних сфер діяльності. Саме з таких
сфер діяльності як виробнича і інформаційно-управлінська необхідно
починати перехід на нові технологічні уклади; принцип підходу до
стратегії як до моделі дій, що дозволить забезпечити адаптивність до
українського економічного середовища, яке постійно змінюється;
принцип збалансованого розвитку, що передбачає забезпечення збалансованості розвитку підрозділів, які до нього входять.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК
ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Лапчевська А.О.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Інтернаціоналізація економіки, будучи основою світового господарства, передбачає розвиток таких форм, які пов'язують виробництво
одних країн з споживанням його результатів в інших. Інтернаціоналізація виникла в період переходу капіталізму на машинну стадію. Її
розвиток пов'язаний з поглибленням міжнародного поділу праці, його
розвитком не тільки вглиб, але і вшир, поширенням на нові країни і
регіони. Інтернаціоналізація економічної діяльності більш характерна
для групи країн, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку. Взаємний обмін цих країн охоплює майже третину
світової торгівлі, в рамках цих країн обертається понад 2/3 міжнародного капіталу. Суспільне відтворення в цих умовах не може формуватися і діяти поза світогосподарських зв'язків. Виробничі процеси, приймаючи міжнародний характер, припускають стійкі зв'язки між підприємствами і фірмами різних країн, організацію філій і підрозділів із
зарубіжними партнерами на основі взаємовигідного поділу праці.
Інтернаціоналізація створила систему взаємозалежності всіх країн і регіонів, але рівні її, при загальній тенденції економічного зростання, суттєво відрізняються. Інтернаціоналізація в цілому веде до нівелювання рівнів розвитку окремих країн, зближенню розміру витрат
виробництва, зростання продуктивності праці і економії праці в світовому масштабі. Новою рисою поглиблення інтернаціоналізації господарського життя стало виникнення і розвиток світової інфраструктури,
яка включає світову транспортну систему, світову мережу інформаційних комунікацій і зв'язку.
Місце і роль будь-якої країни в світовому господарстві, МПП і в
інтернаціоналізації господарського життя залежать від багатьох факторів. Однак основними з них є наступні: рівень і динаміка руху національної економіки; ступінь її відкритості та залучення до МПП; про216

гресивність і розвиненість ЗЕЗ; вміння національної економіки адаптуватися до умов міжнародного господарського життя і одночасно впливати на них у бажаному напрямку.
Роль України у світовому розподілі праці та інтернаціоналізації
виробництва ще не є повністю самостійною – вона до цього часу є наслідком тої ситуації, яка склалася в Радянському Союзі. Участь незалежної України в інтернаціоналізації виробництва тривалий час значною мірою відбувалася за параметрами структури народного господарства СРСР. І тут слід пам’ятати, що левова частка виробництва в
СРСР була пов’язана з ВПК. Причому, з стратегічних міркувань це
виробництво нерідко дублювалося. На міжнародних ринках колишній
Союз мав свою нішу, яка не дуже виходила за рамки підпорядкованих
йому країн. Відповідно українські підприємства працювали у цій ніші
разом з підприємствами інших союзних республік. У складі колишнього Радянського Союзу економіка України розвивалась, майже не беручи участі в міжнародному поділі праці, міждержавні господарські
зв’язки були відсутні майже повністю. У цього явища були такі причини: ідеологічні особливості радянської економіки; обмеженість виходу на світовий ринок, особливості формування цін, обмеженість розвитку прогресивних форм, зовнішньоекономічної діяльності, тобто
закрита ринкова економіка; багаті природні ресурси союзних республік і загальносоюзний поділ праці; політична ізоляція Радянського
Союзу; командно-адміністративна система управління та відповідна їй
система економічних відносин: державна власність, яка ототожнювалася з суспільною; державний план без врахування ефективності використання ресурсів; монополізація багатьох галузей виробництва; система зовнішньоекономічних зв’язків, яка відокремлювала внутрішню
економіку від світового господарства.
Сьогодні склалися об'єктивні передумови активної участі України в МПП, чому сприяє: певні зміни системи економічних відносин;
прийняття низки законів і указів Президента про зовнішньоекономічні
зв’язки та зовнішньоекономічну діяльність; прискорення світового
науково-технічного прогресу; необхідність спільного вирішення глобальних проблем людства: демографічної, продовольчої, екологічної,
усунення загрози ядерної війни і т.п.; структурна перебудова галузей
народного господарства; входження України в міжнародні організації.
Незважаючи на це, для активної інтеграції України в МПП необхідно
докорінно перебудувати весь зовнішньоекономічний механізм, належно оцінити роль і місце зовнішньоекономічних зв’язків у розвитку народного господарства.
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Перспективи розширення участі України в міжнародному поділі
праці слід розглядати на шляху раціонального використання порівняльних переваг. Тут маються на увазі природні та земельні ресурси, основні виробничі фонди, досягнутий науково-технічний потенціал. На
жаль, в Україні вона є поки більше феноменом політичним, ніж економічним.
МЕНТАЛІТЕТ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Семерульник А.О.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Менталітет (ментальність) тієї чи іншої нації впливає на поведінку, цінності, стереотипи її представників, що, в свою чергу, проявляється в особливій концептуальній світоглядній системі. Дослідження
показали, що менталітет може бути не тільки фактором економічного
прогресу, а й істотним гальмом на шляху розвитку країни.
Менталітет і праця, культура і економіка – парадоксальна єдність
таких різних і органічно взаємопов'язаних сторін економічного життя
суспільства. Осмислення їх діалектики виявилося в центрі уваги, на
перетині інтересів економістів і соціологів аж ніяк не випадково. Це
закономірний процес пошуку наукової істини, еволюції ідей і зближення економічного та соціологічного підходів у відповідь на виклики
часу. Хоча широке застосування термінів "ментальність", "менталітет"
триває понад півстоліття, проте єдності в його визначенні як не було,
так і немає. Даним поняттям користуються практично всі громадські
науки, і кожна при цьому виділяє щось своє. Термін «менталітет», як і
більшість наукових понять, бере свій початок в латинській мові (mens,
mentis – розум, спосіб мислення, розум людини, мислення тощо) і відразу визначається через зв'язок родинних, але не рівнозначних явищ.
Звідси і випливає все розмаїття тлумачень і визначень даного терміну.
Найбільш загальноприйнятими є наступні характеристики ментальності: вона виступає однією з характеристик соціуму в цілому; окремі
члени того чи іншого суспільства є носіями і виразниками його ментальності, але, як правило, не цілком, а окремих її рис; в цілому вона
виступає як певне узагальнення або абстракція.
Ментальність є результатом історичного розвитку соціуму і розглядається як найбільш фундаментальна частина його культури. Господарська культура створює сильні обмеження на соціальне конструювання, здійснюючи своєрідне «тестування» нових інститутів на їх
сумісність з раніше існуючими цінностями і нормами. «Прищеплю218

ються» лише такі нововведення, які близькі до старих культурних традицій (конгруентні їм). Таким чином, ментальність – це прихована,
глибинна, несвідома, неотрефлексована частина суспільної свідомості,
внаслідок чого вона протиставляється ідеології як чітко усвідомленої і
теоретично розробленої сфери культури. Змістом ментальності є, перш
за все, латентні ціннісні орієнтації, а також ряд інших елементів (розумові, поведінкові, емоційні стереотипи; картини світу і сприйняття
себе у світі; всілякі рутини свідомості тощо).
Ментальність – це стійка громадська характеристика. Чим крупніше спільна група, що вивчається (мікро-група, робочий колектив,
міське співтовариство, етнічна група, держава і т. п.), тим нижче темпи
зміни її ментальності.
Елементи ментальності по-різному здатні до зміни в часі. Так, сучасний французький історик Жорж Дюби запропонував розрізняти
чотири види ментальних процесів в залежності від їх швидкості: швидкоплинні і поверхневі процеси (наприклад, злети і падіння популярності кумирів шоу-бізнесу); повільніші процеси (що призводять, зокрема, до зміни естетичного смаку – зміни моди, літературних течій);
довготривалі, коли певні ментальні структури завзято чинять опір змінам (як приклад можна привести Реформацію в Західній Європі XVIXVII ст.); найбільш глибинний шар, пов'язаний з біологічними властивостями людини, шар, який може змінюватися лише зі змінами відповідних властивостей людини (скажімо, інстинкт свободи). Економічну
ментальність слід віднести, звичайно, за класифікацією Ж. Дюби, до
третього рівня. Вона є одним з основних факторів, який залежить від
попереднього розвитку.
Менталітет (ментальність) визначає національну модель соціально-економічної поведінки та відповідної економічної культури людей,
служить провідником впливу культури на економіку. В економічній
ментальності представлена та частина культури, яка дає людині можливість орієнтуватися в діяльності, пов'язаної з виробництвом споживчих цінностей. З приводу структури економічної ментальності загальновизнаної наукової позиції поки не існує. Вчені виділяють всередині
економічної ментальності три групи норм – регулюючі особиста поведінку індивіда, його взаємини зі «своїми» і з «чужими». Найважливішими складовими економічної ментальності при такому підході є стереотипи споживання, ціннісно-мотиваційні ставлення до праці і багатства, норми і зразки соціальної взаємодії, організаційні форми господарської життєдіяльності, ступінь сприйнятливості до чужого (зарубіжного досвіду).
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Керованість процесу формування економічної ментальності торкається найбільш глибинних пластів в структурі людини і суспільства і
вимагає цілеспрямованої та системної впливу з боку держави, розробки української моделі мотиваційного менеджменту, створення програми трудової культури і державної концепції трудового виховання молоді.
ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Сінцова О.І.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Зовнішній державний борг являє собою заборгованість держави
за залученими з-за кордону засобів у вигляді позик і кредитів іноземних банків та міжнародних фінансових організацій, що виплачуються
відсоткам із них, а також коштами, отриманими шляхом розміщення
на міжнародних ринках державних цінних паперів. Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього боргу країни.
Для України проблеми, пов'язані із залученням іноземних кредитів і появою зовнішньої заборгованості, виникли з перших років незалежності і надалі тільки збільшуються. Після розпаду Радянського
Союзу міжреспубліканські господарські зв'язки були переведені на
засади міждержавної торгівлі, що призвело до виникнення значного
дефіциту торгового балансу і заборгованості України перед країнами
колишнього СРСР (88% загальної суми боргу), перш за все перед Росією (74,6%). З 1994 року починається освоєння позик міжнародних фінансових організацій – Світового банку, МВФ, ЄБРР, які стають і до
сих пір залишаються головними кредиторами України. У 2000 році
валовий зовнішній борг України склав 61,1% від ВВП, державний зовнішній борг – 33,3%. Обидва показники до 2005 року мали тенденцію
до зменшення – відповідно 47,4% і 15,9%. Зараз державний борг перевищує обсяг міжнародних резервів НБУ у 2,5 рази.
Структура зовнішнього довгострокового боргу України відображає не тільки основні напрямки використання іноземних кредитів, а й
певною мірою є відображенням ефективності їх використання. Найбільшу частку (39,3%) складають кредити на фінансування дефіциту
державного бюджету і підтримку рівноваги платіжного балансу. Значною є частка боргових зобов'язань перед країнами СНД за розрахунками за енергоносії (34,7%). Незначними є залучені державою інвестиційні кредити (12,7%) і ще менше є залучені приватним сектором кредити розвитку (6,8%). Структура довгострокового боргу України є сві220

дченням того, що зовнішні фінансові ресурси не служать безпосередньо розвитку національного виробництва, а перш за все створюють
можливості для виживання. Згідно з даними Міністерства фінансів
України, за роки реформ в Україні на потреби виробництва було виділено всього 18,3% сум всіх іноземних кредитів, в тому числі: на виробництво обладнання – 2,5%, на виплавку і обробку металів – 14,6%; на
хімічну промисловість – 1,2%. Дані Рахункової палати України свідчать, що за останні роки найбільша частка коштів, отриманих за рахунок іноземного кредитування, була спрямована в харчову промисловість (20,1%), в торгівлю (18,8%), тоді як галузі машинобудування надійшло лише 9% іноземних кредитів, на науку і наукове обслуговування – тільки 0,6%. На розвиток науки і технологій, модернізацію галузей, які в перспективі могли б забезпечити реальне покриття зовнішнього боргу, не було використано ні відсотка з отриманих позик. Існуюча структура використання іноземних кредитів не тільки не усуває
структурних деформацій вітчизняної економіки – перевага в структурі
низькотехнологічних ресурсномістких галузей, низька питома вага
високотехнологічних, наукомістких і конкурентоспроможних експортно-орієнтованих галузей, а тільки консервує і поглиблює їх.
Високий рівень зовнішньої заборгованості негативно впливає на
розвиток національної економіки України за кількома напрямками:
підсилює залежність від іноземних держав, які надали кредити, при
прийнятті рішень в області економічної політики; відбувається скорочення обсягу коштів, які можуть бути спрямовані на інвестування, що
серйозно обмежує економічне зростання або зовсім призводить до стагнації; послаблює мотивацію до досягнення найкращих макроекономічних показників; скорочує обсягу коштів, які можуть бути спрямовані
на розвиток соціальної сфери, посилюється соціальна напруженість;
дестабілізує грошово-кредитну ситуацію; відбувається ослаблення позицій країни на світових ринках товарів і капіталів. У разі кризи зовнішньої заборгованості важливе значення має правильний вибір методів управління для найбільш швидкого і безболісного врегулювання
кризи. Умови та методи врегулювання боргової кризи є об'єктом найгострішої боротьби, яка часто набуває політичного характеру.
Отже, ризики негативних наслідків іноземного кредитування, зокрема, зростання зовнішньої заборгованості, значно підвищуються
через неефективне використання зовнішніх кредитів, направлення їх
на поточні потреби, а не на довгострокові цілі. Досвід багатьох країн
світу показує, що ставка на іноземні капітали в довгостроковій перспективі призводить до посилення вразливості національних економік від
зовнішніх впливів – зміни кон'юнктури на світових ринках, проявів
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світових фінансових і економічних криз, підвищує залежність країнреципієнтів від економічних інтересів країн-донорів.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Слухай В.В.
Науковий керівник – Можайкіна Н.В., канд. екон. наук, доцент
Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, здатних значно пожвавити процес оновлення виробництва та інтегрувати економіку
країни до структури світового ринку. Він може дати потужний поштовх процесам приватизації, конверсії, оновлення технологічного
парку існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного парку і на вигідних умовах
отримати найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування.
Особливість лізингової діяльності полягає в тому, що, з одного
боку, вона сприяє становленню приватної власності на засоби виробництва, а з іншого – веде до подолання її, зміні власника та розпорядника. В процесі лізингу відбувається також саморозвиток державної
власності, а при певних умовах – і перетворення її в спільну сумісну
або часткову. Вважається загальновизнаним, що лізинг тісно пов'язаний з орендним механізмом, але в діловому обороті він має більш широку, складну потрійну основу та містить в собі одночасно істотні якості кредитної угоди, інвестиційної та орендної діяльності, які тісно
поєднуються і взаємопроникають один в одного, утворюючи нову організаційно-правову форму бізнесу. У ньому реалізується комплекс
майнових відносин, пов'язаних з передачею засобів виробництва у
тимчасове користування шляхом їх купівлі та подальшої здачі в оренду.
Лізинг відноситься до підприємницької діяльності більш високого
рівня в порівнянні з орендною, банківською чи комерційною, оскільки
він передбачає і вимагає широкого діапазону знань і фінансового бізнесу, і положення у виробництві, на ринках устаткування та нерухомості, а також мінливих потреб клієнтів та особливостей оренди. Отже,
лізинг – це особливий вид підприємницької діяльності, що включає
три форми організаційно-економічних відносин: орендні, кредитні та
торгівельні, зміст кожної з яких окремо повністю не вичерпує сутності
таких специфічних майново-фінансових операцій
У нашій країні через низку причин лізинг як вид інвестиційної діяльності не набув широкого розвитку. Серед причин такого стану можна назвати наступні: для лізингодавців не передбачені інвестиційні
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пільги; встановлені високі процентні ставки по кредитах від Національного банку; лізинговим компаніям не вистачає власних коштів; не
врегульована правова і ринкове середовище; не створені умови для
широкого впровадження методів прискореної амортизації; низький
платоспроможний попит, де будь-яке підвищення ціни може серйозно
вплинути на своєчасність оплати лізингових платежів.
Для сучасного етапу розвитку лізингових відносин в Україні характерним є відсутність достовірної офіційної інформації про обсяг
лізингових операцій в нашій країні, оскільки не ведеться окремої уніфікованої статистичної звітності за лізинговою діяльністю. Така непрозорість лізингового ринку ускладнює його моніторинг і служить
додатковим аргументом для іноземних лізингових компаній і постачальників лізингового майна не здійснювати лізингові операції в Україні.
При цьому ще існує ряд об'єктивних факторів, що негативно впливають на розвиток лізингу в Україні, а саме: несприятливий податковий
клімат; недостатність кваліфікованих кадрів у сфері лізингу; недосконалість законодавчого забезпечення; недостатня фінансова стійкість
лізингодавців; недостатній розвиток інфраструктури ринку лізингу.
Сучасні тенденції згортання бізнесу і скорочення витрат в банківському секторі торкнулися і лізингових компаній. Тому що більшість з
них – дочірні компанії банків або іноземних лізингових компаній. Ринок лізингових послуг в Україні сьогодні демонструє тенденцію в бік
їх імпорту. Так, більше 80% лізингових операцій здійснюються за договорами міжнародного лізингу. Основними причинами цього є: прийнятні умови нерезидентів України за такими показниками, як термін
лізингу, розмір передоплати; зарубіжні компанії є класичними фінансовими посередниками і, на відміну від українських, не заробляють на
самому предметі лізингу. Така ситуація призводить до утворення довгострокової тенденції відтоку капіталу з України і до зменшення доходів бюджету (адже лізинговий платіж зменшує оподатковуваний прибуток) і залежність українських підприємств від іноземних фінансових
структур. Тому для подальшого розвитку лізингу в Україні слід провести ряд заходів, які передбачають: зниження вартості кредитних ресурсів до рівня, який би не перевищував 20% річних, для забезпечення
ефективності лізингових операцій; створення лізингових центрів, які б
спеціалізувалися на обслуговуванні малих підприємств; розробка державної програми підтримки лізингу, яка б передбачала залучення банківського сектора до розвитку лізингових послуг; реформування податкового законодавства в частині стимулювання лізингових операцій.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Напольських К.О.
Науковий керівник – Москвіна А.О., канд. екон. наук, доцент
Високий рівень інтелектуальної діяльності в країні зумовлює її
політичну, економічну, територіальну незалежність. В економічному
сенсі інтелектуальна діяльність сприяє інноваційному розвитку підприємства (на мікрорівні) і держави (на макрорівні) в умовах глобальної конкуренції. Держава, що опирається на потужний інтелектуальний потенціал, почувається у світовому співтоваристві набагато впевненіше.
Питання зміни співвідношення матеріального виробництва на користь інтелектуального, що виступає у формі наукових знань, інформаційного та технологічного продукту недостатньо розкриті вченимиекономістами.
Сучасна ринкова інтелектуальна економіка – це змішана економіка, в якій інтелектуальний продукт створюється під впливом власних
зусиль, що спрямовують підприємницьку активність на зростання інтелектуального капіталу, а держава регулює цей процес, встановлюючи правову структуру бізнесу і контролюючи її додержання. В основі
такої економіки лежать інтелектуальні ресурси, інтелектуальний капітал, наука, процеси трансферу результатів творчої діяльності у виробництво матеріальних, нематеріальних та духовних благ.
Інтелектуальна продукція генерує нові ідеї, вирішує проблеми
обмеженості невідтворюваних ресурсів, товарів, послуг, робочих
місць, проблему збереження навколишнього середовища та підвищення рівня життя населення.
В сучасній економіці інтелектуальний капітал виходить на передній план, оскільки він один із основних факторів, що визначають
конкурентоздатність економічних систем сьогодення, а в результаті
багатство і економічну силу нації.
В умовах ринкової економіки інтелектуальна власність в господарському обігу набуває статусу інтелектуального капіталу.
Нинішній підприємець, маючи у своєму активі продукт інтелектуальної власності, чудово розуміє, що цей продукт має певну ринкову
вартість, а тому, знаючи його вартість, може розпоряджатися ним на
свій розсуд: здати в оренду, продати, передати в заставу для отримання
кредиту, розширити власний капітал тощо. Тобто цей продукт, часто
не маючи матеріально-речової форми, може виступати і як товар, і як
капітал.
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Інтелектуальна власність – багатомірна складна система відносин
всекористування, що стають актуальною складовою процесів привласнення продуктів творчої діяльності людини, спрямованої на розвиток і
реалізацію своїх здібностей, завдяки чому нагромаджується і використовується інтелектуально-духовний потенціал суспільного розвитку.
Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності з економіко-фінансових позицій є її комерціалізацією, яка виникає
на умовах договірних відносин. Саме комерціалізація інтелектуальної
власності в умовах ринкових відносин потребує розглядати її як товар
і як капітал. Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок
використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим
юридичним чи фізичним особам.
Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів
інтелектуальної праці у ринковий товар.
У більшості випадків керівники фірм починають цікавитися
включенням об’єктів інтелектуальної власності до складу нематеріальних активів при виникненні наміру збільшити статутний капітал
організації. Об’єкти інтелектуальної власності, включені до складу
нематеріальних активів підприємства, сприяють його процвітанню і
функціонують як повноправні об’єкти власності. Основною проблемою є проблема визначення прав власності на об’єкти.
В Україні інтелектуальна власність може стати тією рушійною
силою, яка надасть потужний імпульс розвитку країни, гарантуватиме
економічну безпеку країни, сприятиме входженню нашої держави у
світову спільноту як достойного партнера.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ
АСПЕКТ
Немашкало Я.С.
Науковий керівник – Москвіна А.О., канд. екон. наук, доцент
Глобальні проблеми сучасності являють собою сукупність соціально-природних проблем, від вирішення яких залежить соціальний
прогрес людства і збереження цивілізації в цілому. Вони взаємопов'язані, виникають як об'єктивний фактор розвитку суспільства, охоплюють всі сторони життя людей та для свого вирішення потребують об'єднаних зусиль усього людства. До них відносяться:
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1) криза умов виживання людини: виснаження продовольчих ресурсів, енергії, питної води, чистого повітря, запасів мінеральних речовин;
2) економічна криза: розрив у рівні економічного розвитку між
розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, «третього світу»;
3) політична криза: розвиток безлічі конфліктів етнічного і расового характеру, загроза нової світової війни і міжнародний тероризмом;
4) демографічна криза: нерівномірний і некероване зростання населення, дестабілізація демографічної ситуації на планеті;
5) екологічна криза: забруднення навколишнього середовища,
порушення стійкості між суспільством і природою.
6) загроза термоядерної війни: гонка озброєнь і випробування
ядерної зброї, генетичні наслідки цих випробувань, некерований розвиток ядерних технологій;
7) проблема здоров'я людства: поширення Сніду, гепатиту С, наркоманії та ін.
Глобальні проблеми є наслідком протистояння природи і суспільства, а також невідповідність або несумісності різноспрямованих тенденцій у ході розвитку самої людської цивілізації. Природа існує за
принципом негативного зворотного зв'язку, в той час як людська культура – за принципом позитивного зворотного зв'язку.
Характер еволюційних перетворень, здійснених суспільством
протягом XX ст., був настільки інтенсивний, що поставив людство на
грань вимирання. Рекомендації вчених виявляються безсилими перед
обличчям наслідків впливу людини на природу. У зв'язку з глобальними змінами, що відбулися до кінця XX століття, викликаними техногенними факторами, людство усвідомило той факт, що вирішення завдань, пов'язаних із збереженням земної цивілізації є настільки складним, що вимагає міжнародного співробітництва для їх вирішення: демографічний перехід – природний кінець демографічного вибуху 1960х років, ядерне роззброєння, енергозбереження, Монреальський протокол (1989) – боротьба з озоновими дірками, Кіотський протокол (1997)
– боротьба з глобальним потеплінням, Римський клуб (1968) – гармонізація відносин людини і природи тощо.
Від того, наскільки правильно будуть вирішуватися сучасні глобальні проблеми людства, залежить життя на планеті в майбутньому.
Існує спеціальна наукова галузь, яка займається вивченням і вирішенням глобальних проблем – глобалістика. В цій сфері працюють наукові
фахівці різних областей. В цілях подолання глобальних проблем сучасності суспільство має спиратися на певні базисні цінності. Багато
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сучасних вчених вважають, що такими цінностями можуть бути цінності гуманізму – вияв загальнолюдського початку, система ідей і цінностей, що затверджують універсальну значущість людського буття в
цілому і окремої особистості зокрема. Також необхідно переходити на
принципи сталого розвитку. Проте в ситуації, коли наслідки настільки
вагомі, а проблеми наростають все з більшою силою, принципів сталого розвитку недостатньо. Необхідно до сталого розвитку додати ноосферний та духовний, що вимагає зміни свідомості людини у бік її
екологізації, окультурення, переорієнтації на ціннісний розвиток, одуховлення всіх починань господарського життя, соціальної та індивідуальної відповідальності членів суспільства перед майбутніми поколіннями.
ВПЛИВ СПОСОБІВ ПЕРЕХОДУ КРАЇН ДО РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНИЙ СТАН ЇХ ТЕРИТОРІЙ
Раіна Д.С.
Науковий керівник – Москвіна А.О., канд. екон. наук, доцент
Ринкова система є нині найбільш ефективною для вирішення основних економічних проблем особливо з точки зору довгострокового
економічного розвитку, що зумовлює необхідність переходу до сучасної ринкової економіки. Цей процес включає лібералізацію економіки,
глибокі інституційні зміни, структурні перетворення.
Практика країн, що входили в «світову соціалістичну систему»,
демонструє два основних варіанти трансформації адміністративнокомандної системи в ринкову: еволюційний шлях поступового створення ринкових інститутів (Китай, Угорщина) і «шокова терапія», що
застосовувалася в Україні, Росії та більшості країн Центральної і Східної Європи тощо.
Характерною рисою еволюційного шляху є те, що держава на основі довгострокової стратегії реформ крок за кроком замінює механізми командної системи ринковими відносинами. Початок реформи зв'язується з встановленням рівноваги на споживчому ринку, ринкові відносини спочатку охоплюють сферу сільського господарства, виробництва та збуту споживчих товарів і лише потім поширюються на інвестиційні галузі. Імпульс, даний розвитку сільського господарства та
пов'язаних з ним галузей, стає своєрідним мотором подальшого поширення ринкових механізмів і одночасно створює сприятливий соціальний фон для подальшого поглиблення реформ.
Стратегія «шокової терапії» заснована на неоліберальної теорії,
згідно з якою ринкова економіка є саморегульованою системою, тому
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головне завдання перетворень полягає у зведенні до мінімуму економічної ролі держави, за яким зберігається підтримка стійкості фінансової системи, придушення інфляції. Заходами «шокової терапії» є проведення максимальної кількості радикальних перетворень протягом
невеликого періоду часу, одномоментна лібералізація цін, лібералізація господарського життя, перехід від державного матеріальнотехнічного постачання до вільної торгівлі, прискорена приватизація
державної власності, ліквідація централізованого планування і включення економічних методів регулювання економіки.
Позитивним прикладом проведення «шокової терапії» є Польща.
Двадцять років після застосування описаного вище комплексу заходів
вдалося домогтися стабілізації та розквіту економіки, ліквідувати бюджетний дефіцит. Річні темпи зростання інфляції поступово знизилися
до 28% у 1995 році, до 10% у 2000 році, до 0,8% в 2015 році. На сьогоднішній день дрібний і середній бізнес забезпечує Польщі половину
ВВП. Підприємці створили робочі місця для 1,5 млн. чоловік. Рівень
безробіття знизився з 12,5% в 2014 році до 10,6% в 2015 році та до
9,6% у 2016 році. Через двадцять років після реформ ВВП на душу
населення цієї країни зросла в сім разів.
Однак, позитивні моменти «шокової терапії» оплачуються досить
дорогою ціною: різко знижується життєвий рівень населення, скорочується інвестиційний попит і капітальні вкладення, падає обсяг виробництва продукції, зростає безробіття. Саме тому варіант «шокової терапії» не прижився в Україні та ще в ряді країн.
У країнах, які обрали градуалістську модель (теорія плавного переходу економічної системи з одного стану в інше), економічна динаміка не вкладається в описану вище схему. У Китаї, незважаючи на
деяке зростання інфляції, вона ніколи не сягала таких розмірів, які зажадали б спеціальної стратегії фінансової стабілізації. В Угорщині
максимальний річний приріст роздрібних цін склав 35% (1991 року), а
в Китаї - 24,1% (1994). В обох випадках ринкові реформи привели до
прискорення зростання виробництва. З використанням градуалістської
моделі Китай досяг великих успіхів. За роки реформування середньорічний темп приросту ВВП країни досягнув 9%. Це дозволило Китаю
за абсолютними показниками обсягу ВВП вийти на 6-те місце у світі.
Близько 90% ВВП виробляється у приватному секторі економіки. Позитивне сальдо щорічного торговельного балансу перевищує 155 млрд
дол., а золотовалютні запаси - 2 трлн дол. Якщо на початку реформ за
межею бідності в країні перебувало 25% населення, то вже у 2006 р. їх
було 2%. Середній клас, який має достатню купівельну спроможність,
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налічує 250 млн. осіб. Усе це підтверджує ефективність градуалістської моделі.
Перехід до ринкової економіки – дуже тривалий і складний процес. Щоб створити національну структуру своєї економіки кожна країна повинна визначити свої пріоритети в усіх напрямках і на всіх рівнях
суспільства та господарства з урахуванням її національних особливостей. Адже вона повинна не просто включитися у світову економіку, а
спрогнозувати свою роль і місце у світовому поділі праці, а яким способом – це вже вибір кожної країни.
РОЗВИТОК ТУРИСТСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЕРСОНСЬКОГО
РЕГІОНУ
Брянцева А.В.
Науковий керівник – Наумов М.С., канд. екон. наук, доцент
Туристська галузь має надзвичайно важливе значення для економіки держави. Приділивши увагу деяким важливим складовим розвитку туризму, з'являється можливість підвищити конкурентоспроможність туристської галузі країни на міжнародному ринку туристських послуг. Сьогодні для багатьох країн туризм вже став провідним джерелом доходів.
Україна за умови залучення інвестицій та їх раціонального використання також може зробити туризм дуже прибутковою справою. На
нашу думку, найбільш актуальним є дослідження Херсонського регіону, тому що саме він має багатий потенціал, обумовлений економікогеографічним положенням, кліматичними умовами та наявністю рекреаційних ресурсів. Останнім часом саме у Херсонському регіоні можна відстежити нарощування туристського попиту та обсягів надання
туристських послуг, що відбувається за рахунок розширення внутрішнього туризму. Тим не менше, попит на діяльність туристської галузі,
який вже почав зростати, не породжує відповідної пропозиції. Метою
роботи є виділення перешкод на шляху розвитку туристських послуг у
Херсонському регіоні та надання пропозицій щодо їх можливого подолання.
За інформацією Голови Херсонської обласної державної адміністрації А.А. Гордєєва, у 2016 році з метою відпочинку область відвідали 3,2 млн. осіб. Для порівняння, в курортно-туристичному сезоні 2015
року відвідали область близько 2,8 млн. туристів, відпочиваючих і екскурсантів, що більше в порівнянні з 2014 роком на 27% (2,2 млн. туристів) і на 86% перевищує показники 2011 року. За даними Головного
управління ДФС в Херсонській області, станом на 1 вересня 2016 су229

б'єктами туристської діяльності до бюджетів усіх рівнів сплачено 12,6
мільйонів гривень, що на 71,5% більше, ніж в аналогічному періоді
2015 року.
Наряду з усім багатством Херсонського краю, існує ряд причин,
через які потенціал даного регіону не реалізований повною мірою.
Першою з них є низький рівень сервісу. Саме з-за цього регіон орієнтований на послуги дешевого відпочинку для невибагливих туристів.
Недостатня інформаційна обізнаність громадян про курорти регіону в
Інтернеті та інших ЗМІ призводить до втрати певного сектора туристів. Мінусом є й те, що регіон розрахований тільки на літній, морський
відпочинок, у той час як зовсім не розкручені гарячі джерела Арабатської стрілки, які могли б приносити більший прибуток цілий рік. Питанню розвитку інфраструктури в курортних селищах не приділяється
належної уваги, а пансіонати не навчилися працювати по системі «готель-туроператор-турагент», яка є перевіреною і вигідною для залучення туристів.
Капіталовкладення в туризм здійснюються постійно: наприклад,
протягом 2012-2015 років на розвиток туризму і курортів лише із бюджету були виділені 1,686 млн. гривень (у тому числі 254 тисячі гривень – у 2015 році), але рівень розвитку туризму в регіоні залишається
практично на тому ж рівні. Для того, щоб підвищити ефективність інвестицій у туризм, насамперед його необхідно розглядати як галузь
економіки. У планах вже є створення туристського інформаційного
центру, завданням якого буде створення іміджу Херсонщини як європейського центру туризму, поширення інформації про туристичний
потенціал області та впровадження нових туристських маршрутів. І
якщо ці задуми будуть фінансуватися і реалізовуватися, то згодом спостерігатиметься поступовий розвиток туристської сфери.
Єдина стратегія і шляхи реалізації розвитку в'їзного і внутрішнього туризму Херсонського регіону повинні стати основним завданням для місцевої влади. Загальна стратегія розвитку туризму в регіоні
дозволить забезпечити збільшення кількості робочих місць та надходжень до місцевого бюджету, створення нових точок зростання малого
бізнесу, зменшення відтоку жителів Херсонського регіону, поліпшення
інвестиційного клімату на Херсонщині.
В даний момент йде реконструкція аеропорту з можливістю приймати рейси з усього світу, зокрема, і внутрішні рейси. Можемо припустити, що реконструкція спричинить збільшення туристських потоків. Вважаємо доцільним вкладати фінансові кошти в маркетингові
дослідження, рекламно-інформаційні тури, прийняття участі у міжнародних виставках, а також підняття та розвиток інфраструктури курор230

тних регіонів. Саме ці завдання, на нашу думку, мають бути першочерговими для вирішення недостатнього розвитку даного туристського
регіону.
Зацікавленість і вкладення держави в розвиток туристської галузі
здатні приносити чималий прибуток та підвищувати імідж держави за
його межами. Тільки комплексний розвиток і модернізація туристських процесів в Херсонському регіоні можуть стимулювати підвищення
туристською привабливості області на міжнародному рівні та всередині країни.
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Довженко Є.Я.
Науковий керівник – Наумов М.С., канд. екон. наук, доцент
Протягом останніх років економіка України переживає важкі часи. Це стосується всіх її галузей, у тому числі і зовнішньоекономічної
діяльності. Враховуючи зростаюче значення регіонів у економічному
розвитку всієї країни, актуалізується потреба в ефективному упровадженні органами влади обласного рівня сучасних механізмів реалізації
зовнішньоторговельної діяльності та створенні передумов для сталого
зростання показників зовнішньої торгівлі. Для реалізації цих завдань
необхідно постійного відстежувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної сфери, зокрема, виявляти проблеми, розробляти та впроваджувати рекомендації щодо подолання негативних процесів і явищ.
Метою роботи є виявлення чинників, які стримують розвиток зовнішньоекономічної діяльності Харківської області.
У 2002-2012 роках у Харківській області мало місце зростання
обсягів зовнішньої торгівлі, але починаючи з 2013 року спостерігається спад. Ситуація дещо змінилась у 2016 році. Загальний обсяг експорту скоротився на 18,2 % у порівнянні з аналогічним показником 2015
року (хоча мав місце незначний приріст експорту послуг: +1,6 %), а от
обсяг імпорту вперше за останні роки збільшився (на 10,9 %) за рахунок зростання експорту товарів (+15,1 %) при значному скороченні
імпорту послуг (-41,3 %). З одного боку, зростання імпорту створює
додатковий конкурентний тиск на вітчизняних виробників, а отже, має
певні негативні наслідки для економіки області. Але, з іншого боку,
збільшення обсягу придбаних за кордоном товарів свідчить про зростання купівельної спроможності населення, що може розглядатись як
один із проявів подолання кризи.
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Серед причин повільного зростання або, навіть, скорочення обсягів зовнішньої торгівлі області експерти традиційно називають макроекономічні чинники, такі як недосконалість нормативних актів у сфері
оподаткування та митного регулювання; розгляд потенційними іноземними партнерами Харківської області як «прифронтової» території з
високими ризиками для ведення бізнесу; істотне зростання вартості
імпортних складових товару внаслідок стрімкої девальвації гривні, а
також висока вартість кредитних ресурсів. Проте потенціал Харківської області у зовнішній торгівлі нерозкритий також завдяки дії мікроекономічних чинників. До них можна віднести наступне: неналежний
рівень маркетингу, відсутність досвіду ведення бізнесу з іноземними
партнерами, висока матеріало- та енергоємність продукції та її невідповідність закордонним стандартам, низька обізнаність товаровиробників про методологію виходу на зовнішні ринки, а також значна орієнтація підприємств регіону на ринки країн СНД. Останній чинник заслуговує особливої уваги: у 2015 році питома вага країн СНД у експорті товарів України складала 20,5 %, тоді як аналогічний показник для
Харківської області становив 50,3 %, а в докризовому
2012
році – 65,3 %. Як наслідок, в умовах погіршення відносин із Росією,
які в зовнішньоекономічній сфері проявились у обопільних обмеженнях обсягів торгівлі та створенні додаткових перешкод для транзиту
українських товарів через територію цією країни, залежність від ринку
країн СНД стала чи не найвпливовішим чинником зменшення обсягів
експорту області.
На основі викладеного можна надати наступні рекомендації щодо
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності Харківської області.
По-перше, (хоча це стосується не лише окремої області) необхідно
змінити загальноекономічну ситуацію в країні, у тому числі, вдосконалити систему оподаткування та стабілізувати курс національної грошової одиниці. По-друге, потрібно модернізувати галузеву структуру
економіки, що у зовнішньоекономічній сфері повинно передбачати
переорієнтацію з торгівлі сировиною і матеріалами на експорт наукоємної і високотехнологічної продукції. Такі зрушення потребуватимуть створення інноваційної інфраструктури, інтеграції наукових закладів і бізнесу, активізацію трансферу знань, розвитку міжнародної
співпраці у галузі науки і інновацій, широкого упровадження новітніх
технологій на підприємствах області. По-третє, назріла нагальна потреба у здійсненні комплексу заходів щодо підвищення поінформованості представників ділових кіл про можливості виходу вітчизняної
продукції на зовнішні ринки, особливості та умови ведення бізнесу в
інших країнах. Досягти цього можна завдяки проведенню семінарів,
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круглих столів та інших подібних заходів, а також розробленню та
поширенню спеціальних методичних матеріалів з покроковим описом
алгоритму пошуку і налагодження ділових зв’язків із зарубіжними
партнерами, залученню консалтингових компаній і експертів для
сприяння розвитку експорту. У цілому, забезпечення ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності потребує упровадження збалансованої системи заходів як на національному, так і на регіональному
рівнях, а також на рівні окремих підприємств.
«ГОЛЛАНДСЬКА ХВОРОБА»: ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЛЬ У
ПРОБЛЕМІ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Журавльова Н.Р.
Науковий керівник – Федотова Ю.В., канд. екон. наук, доцент
У працях сучасних дослідників сьогодні особлива увага приділяється проблемі недостатньої ефективності використання наявного природно-ресурсного потенціалу. Очевидно, що проблеми ресурсозалежності економіки з часом тільки загострюються. Така тенденція має назву так званої «голландської хвороби». Феномен цього явища обумовив актуальність та мету представленої наукової дискусії.
Здійснюючи ретроспективний аналіз тематики дослідження, доцільно відзначити, що починаючи з 1994 року в України було застосовано модуль реформування національної економіки, яка була націлена
на пріоритетний розвиток рентоорієнтованих галузей. Наслідком таких
дій стала залежність української економіки від світових сировинних
ринків, що визначило вітчизняний феномен «голландської хвороби»
(ефект Гронінгена) або «ресурсного прокляття», сутністю якого є стійка зворотна залежність між темпами економічного зростання і забезпеченістю мінеральними ресурсами.
Яскравим прикладом прояву ефекту є дослідження групи країн,
забезпечених природними ресурсами, за період з 1960 по 1990 роки.
Отже, було виявлено, що середньорічні темпи падіння ВВП на душу
населення за період з 1965 по 1998 роки в Ірані і Венесуелі склали 1%,
в Лівії – 2%, в Іраку та Кувейті – 3%. А для країн-членів ОПЕК в цілому показник ВВП на душу населення протягом проаналізованого періоду знижувався на 1-3% за рік [1, с. 9].
Зміст цього «голландського феномену», як причини низьких показників ВВП, полягає у спрямуванні інвестиційних коштів до сектору
видобування та розподілу сировинних товарів і, як наслідок цього,
зменшенні конкурентоспроможності інших галузей. Така ситуація
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особливо загострюється при збільшенні вартості ресурсів, які призначаються на експорт. Так, сьогодні найвищий рівень концентрації фінансових ресурсів України відбувається у галузях, які передбачають
виснажливе використання природних ресурсів за умови низьких ставок рентної плати за спеціальне природокористування [2, с. 7]. Цей
фактор став основною причиною накопичення великого капіталу у
сфері видобування та первинної обробки природних ресурсів, особливо мінерально-сировинних, і виступив суттєвим дестимулятором інноваційно-технологічної модернізації основного капіталу цих галузей
народного господарства. Крім того, у періоди ресурсного буму курс
національної валюти зростає, що вкрай негативно відображається на
розвитку несировинних галузей національної економіки.
Однак є протилежна точка зору, згідно якої, так звані «ресурсні
держави» здобули суттєві успіхи в інституційному розвитку. Так, лідерські позиції у якості інститутів та ефективності державного управління займають Норвегія, Канада і Австралія, в інфраструктурних проектах – Канада, Малайзія і Норвегія, а в питаннях конкурентоспроможності економіки та ефективності фіскальної політики в ресурсному
секторі – Канада, Чилі, Норвегія. І загалом, високі місця у рейтингу
регіональному розвитку займають Канада, Норвегія і Катар, а у питаннях ефективності витрачання ренти – Норвегія [3, с. 103]. Проте більшість досліджень проблематики ресурсозалежності все-таки протирічать аргументам на користь цієї думки.
Повертаючись до проблеми збалансованості регіональної структури економіки України, відзначимо, що значна питома вага експортно-імпортних операцій належить головному офісу регіональних компаній. Такі особливості призвели до того, що м. Київ є стратегічним
експортером продукції металургійної і хімічної промисловості, незважаючи на те, що безпосереднім виробником її не являється. Тобто м.
Київ виконує функції імпортного посередника для інших регіонів
України. Прояви «голландської хвороби» є вагомими причинами диспропорційності регіонального розвитку, оскільки у ВВП країни високу
питому вагу займає сектор сировини і напівфабрикатів.
Підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що кризові явища в економіці України обумовлюють вирішення першочергової задачі подолання структурних дисбалансів і зменшення сировинної спрямованості
економіки.
1. Міщенко В. «Голландська хвороба» на українському грунті (до економічної оцінки мінерально-сировинної бази) / В. Міщенко // Економіст. – 2010. – №12. – С.8-10.
2. Голян В. А. Економічна криза в Україні: феномен «голландської хвороби» та
рецидив «ресурсного прокляття» / В. А. Голян // Економіка та держава. – 2016. – №7. –
С. 4-15.
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3. Ніконенко У. Ресурсозалежна економіка: концептуалізація проблеми / У. Ніконенко // Світ фінансів. – 2014. – №1. – С. 99-105.

МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Черкас Я.В.
Науковий керівник – Федотова Ю.В., канд. екон. наук, доцент
Мережі і мережеві структури є основними організаційними формами постіндустріального суспільства, першими видами яких у підприємствах в умовах індустріального виробництва є виробничі системи та комплекси. Застосування мережевих моделей побудови взаємовідносин на рівні національних підприємств є закономірним етапом
розбудови інноваційно-інвестиційної моделі економіки та підвищення
конкурентоспроможності галузей.
Питанню розгляду сутності мережевої концепції, як стратегії
укріплення конкурентних позицій суб’єктів ринку, присвячено дане
наукове дослідження, виконане за допомогою теоретичного аналізу
результатів сучасних наукових досліджень з цього напряму.
Так, мережеве об’єднання є механізмом адаптації підприємств до
мінливих ринкових умов, що дозволяє використовувати новітні методи
побудови економічних відносин, які сприяють подоланню конфліктних ситуацій, інформаційної невизначеності та управлінської інертності. В умовах посилення впливу макроекономічних факторів на діяльність окремих господарюючих суб'єктів, необхідна перебудова стратегії та системи управління, що орієнтується не тільки на внутрішні параметри діяльності, а й на зовнішні. Параметри, що характеризують
зовнішні ресурси і активність, підлягають впливу і вимагають
обов’язкового контролю, що визначає їх як об’єкт управління в рамках
мережевого об'єднання і взаємодії його суб’єктів. У мережевому об'єднанні враховуються резерви підвищення ефективності діяльності кожного учасника шляхом узгодження бізнес-процесів, оптимізації оборотних активів, синхронізації потоків ресурсів та інтегрованого управління знаннями.
Розрізняють два види мережевих організацій:
1) сформовані навколо великої корпорації, що забезпечує упорядкованість дій формально незалежних дрібних фірм;
2) мережа без виразного лідера - стосунки організацій засновані на
взаємозалежності і їх приблизно рівному ринковому потенціалі [1,
с. 102].
Зауважимо, що відносини між бізнес-суб’єктами, які виникають у
мережевих об’єднаннях крім звичайних ринкових трансакцій, що пе235

редбачають розподіл, рух і використання матеріальних і фінансових
ресурсів, можуть включати обмін інформацією, знаннями, організаційним досвідом. Тобто здійснюються формальні і неформальні контракти, що підпорядковуються власним і загальним вигодам. Організація
та забезпечення життєздатності відкритого і гнучкого мережевого
об’єднання повинні забезпечуватися єдиним центром управління. Цей
центр повинен бути зосередженим на економічному розвитку та
управлінні альянсами, координації, визначенні стратегічних компетенцій, фінансових функціях, технологічному вдосконаленні, поліпшенні
відносин зі споживачами, управлінні ресурсними та інформаційними
потоками, що зв'язують мережу.
Підприємницькі мережі є одним з головних напрямків підтримки
малого бізнесу, що дозволяє уникати адміністративні перешкоди, притаманні державній політиці у цьому питанні.
До створення мережевих об’єднань бізнес-суб’єктів спонукають
наступні їх властивості та перспективи: схожість і взаємна доповнюваність цільових орієнтирів; спільність інтересів власників капіталу; можливість підвищення інвестиційної привабливості та включення до
програм державної підтримки в ситуаціях суттєвої нестачі фінансових
коштів; наявність підстав до реалізації економічного потенціалу; вірогідність отримання синергетичного ефекту; можливість покращення
ділової репутації; прихильність до ідеї партнерства тощо.
До їх складу залучаються кінцеві споживачі продукції, що виробляється його суб’єктами. Отже, мережеве об’єднання має прозорі нестійкі межі та сприяє втіленню різноманітних моделей взаємодії з позиції ефектів концентрації, кооперації, масштабу, синергії, здатних
призвести до якісно нових можливостей бізнесу, ринкового успіху та
фінансової стійкості [2, с. 145].
Загалом, мережеві об’єднання є важливою організаційною та
економічною складовою механізму адаптації підприємств до мінливих
ринкових умов на фоні посилення світової конкуренції, глобалізації
виробничих, трудових і фінансових відносин, інформатизації й інших
макроекономічних чинників.
1. Гонта О. І. Інноваційний підхід до організації малого підприємництва на основі
формування мережевих структур / О.І. Гонта // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. –
№4 (16). – С. 101-108.
2. Вахромов Є. Н. Підприємницька мережа як об'єктивний результат еволюції
форм підприємницької діяльності / Є.Н. Вахромов, А.П. Ковбас // Вісник АГТУ. –
2006. – № 4. – С.141-147.
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕЦИКЛІНГУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Солопихіна Д.А.
Науковий керівник – Вороніна О.О., асистент
Організація ефективної системи переробки та утилізації промислових і побутових відходів є однією з головних задач розвинених держав, вони відходять від практики спалювання побутового сміття, застосовуючи сучасні ресурсо- і енергозберігаючі технології, альтернативні джерела енергії та повторне використання сировини (рециклінг)
як метод економії ресурсів та охорони довкілля.
Харківська область в 2015 році «виробила» 1 млн. 711 тис. тонн
різних відходів (в 2014 році цей показник склав 2,17 млн. тонн), в т.ч.
місто Харків забезпечив 869 тис. тонн відходів (51%). Побутові відходи області склали 791,3 тис. тонн (46% від загального обсягу). Зараз в
області перебуває 77 звалищ і два полігони ТПВ. Заповнення звалищ
становить 65-85%, загальною площею 275га і, як стверджують експерти, потрібно ще як мінімум 128 га, оскільки половина звалищ або перевантажена, або не відповідають екологічним нормам [1].
Таким чином маємо ряд негативних наслідків:
- екологічні: звалища забруднюють навколишню землю, повітря і
воду;
- соціальні: шкода здоров'ю завдається населенню, через несприятливого навколишнього середовища;
- економічні: економічні втрати через неефективне використання
сміття, а також як недоотриманий прибуток від альтернативного використання величезних ділянок земель під сільськогосподарські потреби
На сьогоднішній день агросектор є локомотивом розвитку регіону,
однак розораність с/г угідь в Харківській області вже становить понад
63%, що не дає повноцінно розвиватися агрокомплексу.
В середньому кожен українець викидає близько 400 кг сміття на
рік. При цьому переробляється або спалюється не більше 5% відходів в
рік, все інше сміття захоронюється. Тоді як в Швеції, наприклад, тільки 4% всіх відходів потрапляє на полігон, решта йде на переробку. В
цілому, показники рециклінгу в країнах Західної Європи становлять
від 60-80%. Такі високі показники отримані завдяки тому, що цю проблему в Європейських країнах вирішують вже досить давно та системно. Наша країна лише робить перші кроки в цьому напрямку. Але вже
є позитивні зрушення, так, наприклад, в 2016 році був затверджений
план будівництва заводу з переробки сміття на Дергачівському полігоні. Харків отримав 44 млн. дол. від ЄБРР на його будівництво. Завод
оснастять електростанцією, яка вироблятиме електроенергію за рахунок утилізації сміття. На полігон будуть вивозитися тільки органічні
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відходи. А це лише 30% загального обсягу виробленого в місті сміття.
Також в Харківському регіоні в 2016 році було добудовано перший в Україні комплекс переробки ТПВ, на якому застосований метод
біоремідіації. Згідно з затвердженою стратегією «Екологія Харківщини» на 2016-2020 роки, планується побудувати ще 10 аналогічних
комплексів.
Цікава, на нашу думку, була б перспектива будівництва комбінату, що характеризується повним циклом переробки сміття. В результаті роботи такого комплексу можна виготовляти наступну продукцію:
паливні матеріали, будівельні матеріали, металобрухт, органічні добрива, собівартість яких значно нижча від аналогічної продукції первинного виробництва.
Для того щоб налагодити розвинену систему рециклінгу в Харківському регіоні необхідне вирішити дві основні проблеми:
1 – залучити необхідні капіталовкладення в будівництво переробних сміттєвих заводів;
2 – забезпечити ефективну системи селекції сміття. Тому місцевій владі потрібно розробити механізм забезпечення системної роботи
в напрямку організації зручного і зрозумілого для громадян механізму
роздільного збору ТПВ, а при наявності великих обсягів відсортованого пластика, паперу, металу тощо знайдеться чимало інвесторів для
організації їх переробки.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРАДНОГО ДОСВІДУ
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНИ
Янголенко О.С.
Науковий керівник – Вороніна О.О., асистент
Сьогодні питання належної підготовки державних службовців
стоїть дуже гостро, особливо враховуючи, що Харків активно впроваджує цілком нові підходи до управління заради створення сталого
іміджу прогресивного європейського міста в рамках проекту «Smart
City». Досвід показує, що у сфері кадрової політики держави є низка
проблем, які заважають реалізації повного потенціалу функціонування
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державних органів. Серед них недосконале управління персоналом,
недосконала система призначення на посади і оплати праці держслужбовців а також недостатня увага до вчасного поновлення професіоналізму працівників. Велика частина цих проблем є результатом того, що
підготовці кадрів в Україні приділяється недостатньо уваги.
Однією з найсуттєвіших проблем державної служби на сьогодні є
корупція. Не дивлячись на впровадження реформ, показники корупції
в Україні залишаються найвищими в Європі. Однією з причин високих
рівнів корупції, окрім проблем законодавчого та соціальнопсихологічного характеру, є низька заробітна платня державних службовців. Для вирішення цієї проблеми потрібні глибокі зміни у роботі
держслужб, і тут у нагоді може стати досвід Германії. Одним із важливих моментів є те, що посада чиновника є довічною. Водночас з ширшим колом обов’язків (заборона страйків, дисциплінарна відповідальність), держслужбовці мають високий рівень заробітної плати і пенсії,
а також набір інших виплат соціального забезпечення: матеріальну
допомогу, забезпечення сім’ї в разі втрати годувальника, компенсації в
особливих вікових і службових випадках. Це є конституційною основою державної служби: держава піклується про службовців, забезпечує
їм належний рівень життя, щоб вони могли цілком присвятити себе
роботі та забезпечити високу продуктивність та ефективність праці.
Водночас забезпечується дуже ретельна підготовка кадрів, якою займаються здебільшого Федеральна академія держаного управління.
Усі державні службовці проходять підготовчу практику, у деяких випадках до 3 років. Одночасно держслужбовець за порушення своїх
обов’язків може нести дисциплінарне покарання у вигляді штрафу,
зменшення окладу, або звільнення і відмови у виплаті пенсії. [1]
Іншою проблемою є те, що через недосконалу систему оцінювання
роботу органів державної служби дуже важко точно оцінити і вивчити.
Для вирішення останньої проблеми варто звернути увагу на досвід
Великобританії, де не тільки були розроблені навчальні програми, орієнтовані на розвиток у держслужбовців таких якостей як комунікабельність, самостійність, системне мислення, але й були розроблені чіткі
та докладні критерії оцінювання спеціалістів. Також у Великобританії
існує система набору та підвищення кадрів, яка отримала назву «fast
stream» [2]. Сутність її полягає в тому, що за допомогою спеціальної
комісії протягом трьох турів відбирають кандидатів з тридцяти міст
Великої Британії. Кожен тур проходить тільки третина кандидатів, а
після третього туру кандидати, які його пройшли, поділяються за їх
потенціалом. І ті кандидати, які показали кращі результати, мають
шанс швидко потрапити на високі адміністративні посади. Така систе239

ма у зв’язку з існуючою чіткою системою оцінки державної служби
відкриває великі можливості не тільки для збору об’єктивних даних,
але й для швидкого просування кар’єрною драбиною людям, що найбільш придатні до державної служби, водночас контролюючи підготовку і професійність кадрового складу і стимулюючи усіх держслужбовців до постійного розвитку.
Досвід вказаних країн, звісно, потребує детального вивчення та
адаптації під українські умови. Треба взяти до уваги можливості бюджету і різну законодавчу базу, різний політичній і економічний стан.
Але цей досвід при належному впровадженні може стати поштовхом
до збільшення ефективності роботи українських державних органів,
тому його необхідно брати до уваги при розробці державної політики
щодо державних служб.
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Селіванова В.В.
Науковий керівник – Рибак Г.І., асистент
Розвиток сучасного міста пов'язаний з безліччю проблем. Однією
з таких є затори на дорогах і з роками її актуальність посилюється.
Великі пробки на дорогах призводять до «сталої мобільності» міст, що
створює серйозні економічні витрати. Даному питанню приділено вже
багато уваги, але проблема і досі залишається невирішеною.
З кожним роком автомобілів на дорогах міст стає все більше. Затори є проблемою не тільки через втрату часу, вони - основне джерело
забруднення повітря (80%), що негативно відбивається на здоров'ї кожного з нас. За даними Центру аналізу ризиків Гарвардського університету, затори в 83 найбільших містах Сполучених Штатів стали причиною понад 2200 випадків передчасної смерті. Вони є великим тягарем для економіки. Витрати по ним включають непередбачуваний час
у дорозі, екологічний збиток, матеріальний збиток, затримки і виробничі втрати. Тільки в одних країнах Організації Економічного Співробітництва та Розвитку, вартість заторів на дорогах в даний час складає
близько трьох відсотків від ВВП, або близько 810 млрд. долл. США В
Азії ситуація ще гірше. У Кореї, наприклад, вартість заторів в даний
час оцінюється близько 4,4 відсотка від ВВП [1].
240

Окрім загальних транспортних проблем, кожне місто - має свої
проблеми. В українських містах причини знаходяться на поверхні: незручні автомобільні розв'язки, місця для паркування, відсутність надземних / підземних переходів та об'їзних доріг для вантажних фур, а
особливо погана якість доріг.
Вирішити проблеми миттєво неможливо, оскільки вони накопичувалися роками. Лише спільними скоординованими зусиллями виконавчої, законодавчої, муніципальної влади, бізнесу та населення можливо зробити транспортну систему нашої країни стійкою а міста вільними для руху і зручними для життя. Заходи запобігання заторів можна звести до наступних категорій: збільшення пропускної здатності,
регулювання доступу до доріг, і запобігання ситуацій, що призводять
до виникнення і розвитку заторів. Не всі заходи запобігання заторів
підходять для будь-яких ситуацій: ті чи інші заходи в деяких випадках
можуть бути не тільки неефективні, але й давати протилежний ефект.
Практичною основою розробки та реалізації спроби значно скоротити або зовсім усунути затори на дорогах міст України повинно
стати вирішення таких головних завдань:
1. Створення якісного покриття автошляхів. Фінансове забезпечення можливе за рахунок залучення бізнес-структур до інвестицій в
автошляхи. Та компенсації витрат за рахунок стягнення плати за користування якісними дорогами.
2. Введення додаткового стягнення за проїзд по популярних ділянках дорожнього простору. Кількість докладених зусиль по всьому
світу показує, що стримування заторів таким методом є чи не найефективнішим.
3. Та заборона в'їзду великих вантажівок в центральну (історичну) частину міста.
4. Вирішення проблеми з паркувальними зонами. Окрім активного розвитку будівництва підземних та наземних парковок, вирішити
проблему може максимальне створення труднощів паркування автомобіля в певних «стратегічних» місцях, шляхом високих тарифів чи
заборон.
5. Взаємодія з пішоходами. Вирішення проблеми можливе за
умов введення сигнал-світлофорів, де це необхідно. Як варіант безсвітлофорному руху – побудова підземних чи наземних зручних переходів.
6. Перейняття корисного досвіду. Підвозити сусіда чи іншого водія (така практика застосовується в США). На ряді автотрас в США є
спеціальна смуга «Carpools only», по якій заборонено їздити в порожній машині. Також, при цьому очевидна економія бензину [1].
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7. Розвиток мото- та вело транспорту. Зробити прокат велосипедів максимально доступним кожному.
8. Популяризація громадського транспорту. Створення для нього
окремої ділянки руху.
Не менш важливу роль у вирішенні проблеми пробок грає і чисельне моделювання дорожнього руху. Результати, одержані в ході моделювання, можуть мати вирішальне значення при прийнятті тих чи
інших рішень, які стосуються планування дорожньої мережі в місті,
встановлення дорожніх знаків, введення нових правил, що регламентують парковку або в'їзд в центр міста і так далі.
Для покращення транспортної ситуації у містах необхідні якісні
дороги та грамотне управління транспортними потоками і відповідальне ставлення усіх сторін. Лише тоді місто буде «для людей, а не для
машин».
1. Combating Gridlock: How Pricing Road Use Can Ease Congestion [Електронній ресурс]. – A Deloitte Research Public Sector Study. – Режим доступу:
http://socioline.ru/files/5/316/combat_gridlock.pdf

«SMART CITY» – МІСТО МАЙБУЕНЬОГО
Середа А.Є.
Науковий керівник – Рибак Г.І., асистент
Міста завжди були центром тяжіння. Невпинне зростання міського населення неминуче призводить до суттєвих проблем в управлінні:
все складніше стає організувати транспортне обслуговування, енерго-,
тепло-, водопостачання, утилізацію побутових та інших відходів, медичне обслуговування, соціальне забезпечення. Все це призводить до
зниження якості життя в місті. Перед містом постає задача поєднання
комфортного і соціально-привабливого простору з розвиненою інфраструктурою, екологічною безпекою, та швидким розвитком технологій.
Для вирішення проблеми потрібні амбітні стратегічні програми,
реалізація яких дозволить реально поліпшити умови проживання в
містах України. Розвиток міста є предметом дослідження вже досить
давно, але в умовах постійних змін і досі не виявлено єдиного механізму.
Однією з таких програм є трансформація міст у «відкриті, безпечні, комфортні для проживання і стійкі», так звані «Smart Cities» (розумні міста). «Smart City» – концепція інтеграції декількох інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтернету (IT рішення)
для управління міським майном [1]. Мета концепції підвищення ефек242

тивності міського господарства – високі стандарти життя населення та
стійкість розвитку. Згідно бачення ООН, місто, що вважається «Розумним і Стійким», повинно мати:
- доступне, безпечне за прийнятною ціною житло з належними
послугами;
- доступні, безпечні, комфортні для всіх мешканців за прийнятними цінами транспортні системи та громадський транспорт;
- сприятливе навколишнє середовище, високу якість повітря і
ефективну систему утилізації відходів;
- доступ до безпечних, зелених зон і громадських місць відпочинку для всіх мешканців;
- позитивні економічні, соціальні та екологічні зв'язки між міськими, приміськими і сільськими районами;
- систему комплексного і сталого планування міста і міського
управління [2].
Стратегія розвитку міста, міський інфраструктурний план і розвинена інституціональна інфраструктура – базис для трансформації
міста в «Розумне і Стійке». Але без механізмів реалізації інфраструктурного плану навряд чи вдасться досягти поставленої мети в доступному для огляду майбутньому.
Для створення «Smart City» необхідне створення глобального
стратегічного плану за умов об'єднання міської влади, місцевих зацікавлених спільнот і ділових партнерів. Наступним кроком має бути підвищення ефективності міської інфраструктури за принципом вдосконалення (операційних та інформаційних) технологій в кожній з міських підсистем та інтегрувати її (IT + платформа методологія управління) для створення єдиного центру управління та прийняття рішень.
Обов’язковим для реалізації концепції є залучення інновацій та співпраця між муніципальними, громадськими та бізнесовими структурами, а також між підприємствами світової та місцевої промисловості у
всіх секторах і сферах діяльності [2].
Реалізація концепції в Україні стикається з проблемою відсутності джерел фінансування і робочих механізмів залучення фінансових
ресурсів Бюджетне фінансування дуже обмежене, тому бюджетні кошти реально використовувати лише для «швидких» в реалізації та окупності і, як правило, невеликих проектах. Що стосується залучення коштів міжнародних фінансових інститутів, орієнтація на це джерело
фінансування дозволяє реалізовувати довгострокові і більш масштабні
проекти, але, знову ж таки, не зможе у повному обсязі покрити існуючі
потреби територіальної громади в створенні сучасної ефективної інфраструктури. Серйозні фінансові ресурси для розвитку територій мо243

жуть бути залучені в разі використання механізмів державноприватного партнерства (ДПП). Світовий досвід це підтверджує.
Таким чином, реалізація концепції «Smart City» в містах України
можлива, але при умовах розумного управління, а саме взаємодії міської влади з громадами і міською інфраструктурою безпосередньо.
Створення різноманітних доступних освітніх програм. Навчання програмістів для створення програм, які забезпечують роботу різних міських служб. Залучення українських міст в міжнародні виставкиконференції, де представляють технології трансформації міст в Розумні і Стійкі. Таке місто майбутнього буде рушійною силою економіки,
осередком культури та освіти, територією для реалізації технологічних
та соціальних інновацій.
1. Building a Smart City, Equitable City: [Електрон. ресурс]. – NYC Forward. – Режим доступу: https://www1.nyc.gov/site/forward/innovations/smartnyc.page
2. Komninos What makes cities intelligent? / Komninos // Smart Cities: Governing,
Modelling and Analysing the Transition. – Taylor and Francis. – P. 77.
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