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1. UKRAINE’S ECONOMIC 
SITUATION IN 2011
M.Vityuk, L.Vlasenko
National university of food technologies

Ukraine’s economic freedom score is 45.8, making its economy the 164th freest in 
the 2011 Index. Its score is 0.6 point lower than last year, primarily because of declines in 
government spending and freedom from corruption. Ukraine is ranked last out of 43 coun-
tries in the Europe region, and its overall score is lower than the world average.

The global economic downturn has erased the gains of years of economic growth. 
Significant structural reforms included competitive tax rates and membership in the 
World Trade Organization after a 14-year accession process. With export growth fa-
cilitated by these earlier reforms, Ukraine has gradually returned to the path of eco-
nomic growth since mid-2010.

Nonetheless, structural constraints and political instability continue to under-
mine private-sector development. State intervention and the ongoing threat of expro-
priation limit dynamic economic activity. Ukraine’s underdeveloped financial sector 
struggles to provide the necessary credit for private-sector development, while the 
regulatory environment remains opaque and burdensome. Recent large fiscal deficits 
have strained public finances, forcing Ukraine to confront the challenge of restoring 
sustainable levels of public spending.

Ukraine has been independent since the collapse of the Soviet Union in 1991. In 
January 2010, Victor Yanukovych of the Party of Regions was elected the country’s 
fifth president. Since gaining power, Yanukovych has fast-tracked rapprochement 
with Russia. The government has extended Russia’s Black Sea Fleet’s lease for  
25 years from 2017 in exchange for discounted Russian gas, currently worth over  
$3 billion a year, and parliament has rejected ambitions to join NATO. Ukraine has 
well-developed industry, rich agricultural lands, and significant natural resources. It 
is an important route for oil and gas exports from Russia to Western Europe. The 
recent economic crisis triggered a significant recession, and GDP contracted by 15 
percent in 2009. Ukraine has joined the World Trade Organization and the European 
Union’s Eastern Partnership.

Despite progress in regulatory reform, lingering complexity often creates un-
certainty in commercial transactions. Overall, the inefficient regulatory framework 
imposes a significant burden on private enterprise.

Ukraine’s weighted average tariff rate was 2.4 percent in 2009. Some export 
restrictions, services market access barriers, import taxes and fees, import licensing 
requirements, non-transparent government procurement, complex standards and certi-
fication regulations, and weak enforcement of intellectual property rights add to the 
cost of trade. Customs procedures are improved but can still result in questionable 
customs valuation. Ten points were deducted from Ukraine’s trade freedom score to 
account for non-tariff barriers.

Ukraine has relatively low tax rates. The standard income tax rate is 15 percent 
(gambling income is subject to a 30 percent rate), and the standard corporate tax rate is 



�

С
Е

К
ц

Ія

1

25 percent. Insurance companies and agriculture profits are subject to lower rates. Other 
taxes include a value-added tax (VAT), a property tax, and an inheritance tax. In the most 
recent year, overall tax revenue as a percentage of GDP was 37.7 percent.

Inflation has been extremely high, averaging 17.9 percent between 2007 and 
2009. The executive branch can set minimum prices for goods and services, and the 
government influences prices through regulation and state-owned enterprises and util-
ities. Ten points were deducted from Ukraine’s monetary freedom score to account for 
measures that distort domestic prices.

Ukraine’s bureaucratic legal and regulatory requirements discourage foreign 
investment. The law provides equal treatment for foreign and domestic investors in 
most sectors of the economy. Contracts are not always upheld by the legal system, and 
privatization has slowed. Resident and non-resident foreign exchange accounts may be 
subject to restrictions and government approval. Payments and transfers are subject 
to various requirements and quantitative limits. Some capital transactions are subject 
to controls and licenses. Foreign investors may not own farmland.

Ukraine’s financial system is underdeveloped, and the country remains primar-
ily a cash-based economy. Restructuring of banking has proceeded slowly, and the 
more than 150 small banks often suffer from insufficient capital. Foreign banks and 
insurance companies are permitted to open branch offices. Over 180 banks are cur-
rently registered, including 49 with foreign equity participation. Reflecting the lack 
of efficiency and depth in the financial system, the development of a domestic capital 
market is still at a rudimentary stage. A liquidity crisis and an increase in non-per-
forming loans related to the global financial crisis have led to a large bailout package 
from the International Monetary Fund. The government has also taken controlling 
stakes in three of five banks in financial trouble. Legislative changes in late 2009 have 
required conversion of foreign currency investments into local currency and under-
mined the free flow of capital.

Protection of property rights is weak. The judiciary is subject to executive 
branch and criminal pressure, and corruption is significant. Contracts are not well 
enforced, and expropriation is possible. Initiatives to develop a mortgage market have 
resulted in a strong increase in the number of mortgages and have laid the legislative 
and administrative groundwork for a functioning real estate market. Ukraine is a ma-
jor transshipment point, storage location, and market for illegal optical media pro-
duced in Russia and elsewhere.

Corruption is perceived as widespread. Ukraine ranks 146th out of 180 coun-
tries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index for 2009, a sharp 
drop for the second year in a row. Corruption pervades all levels of society and govern-
ment and all spheres of economic activity and is a major obstacle to foreign invest-
ment. Low public-sector salaries fuel corruption in such local bodies as the highway 
police and tax administration, as well as in the education system.

Ukraine’s labor codes remain outdated and inadequate. The non-salary cost of 
employing a worker is very high, and dismissing an employee is difficult. More modern 
regulations have been under consideration, but they have not been implemented.

2. FINANCIAL INNOVATION 
AND COMPLEXITY
Y. Zakharchuk, N.O. Bozhok
National university of food technologies

The term financial innovation refers to the ongoing development of financial 
products designed to achieve particular client objectives, such as offsetting a particu-
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lar risk exposure (such as the default of a borrower) or to assist with obtaining financ-
ing. Examples pertinent to crisis included: the adjustable-rate mortgage; the bundling 
of subprime mortgages into mortgage-backed securities (MBS) or collateralized debt 
obligations (CDO) for sale to investors, a type of securitization; and a form of credit 
insurance called credit default swaps (CDS). The usage of these products expanded 
dramatically in the years leading up to the crisis. These products vary in complexity 
and the ease with which they can be valued on the books of financial institutions.

CDO issuance grew from an estimated $20 billion in Q1 2004 to its peak of over 
$180 billion by Q1 2007, then declined back under $20 billion by Q1 2008. Further, 
the credit quality of CDO’s declined from 2000–2007, as the level of subprime and 
other non-prime mortgage debt increased from 5% to 36% of CDO assets. As described 
in the section on subprime lending, the CDS and portfolio of CDS called synthetic CDO 
enabled a theoretically infinite amount to be wagered on the finite value of housing 
loans outstanding, provided that buyers and sellers of the derivatives could be found. 
For example, buying a CDS to insure a CDO ended up giving the seller the same risk 
as if they owned the CDO, when those CDO’s became worthless.

This boom in innovative financial products went hand in hand with more com-
plexity. It multiplied the number of actors connected to a single mortgage (including 
mortgage brokers, specialized originators, the securitizers and their due diligence 
firms, managing agents and trading desks, and finally investors, insurances and pro-
viders of repo funding). With increasing distance from the underlying asset these ac-
tors relied more and more on indirect information (including FICO scores on creditwor-
thiness, appraisals and due diligence checks by third party organizations, and most 
importantly the computer models of rating agencies and risk management desks). In-
stead of spreading risk this provided the ground for fraudulent acts, misjudgments 
and finally market collapse.

In conclusion, Martin Wolf further wrote in June 2009 that certain financial 
innovations enabled firms to circumvent regulations, such as off-balance sheet financ-
ing that affects the leverage or capital cushion reported by major banks, stating: «...
an enormous part of what banks did in the early part of this decade — the off-balance-
sheet vehicles, the derivatives and the ‘shadow banking system’ itself — was to find a 
way round regulation.»

3. SOCIAL PROBLEMS 
OF DEVELOPMENT IN UKRAINE
T.I. Krenitskaya, I.P. Trigyb
National university of food technologies

Public awareness of the value of human life, the importance of full and harmo-
nious development of every person, his physical, moral and spiritual abilities, as well 
as the need to create conditions for self-realization of human potential require science 
and executive bodies of objective and timely determination of the main strategic direc-
tions and priorities of social development of Ukraine. For a long period of transforma-
tion with his characteristic contradictions and challenges overcome deep social and 
economic crisis, formed the basis of market economy with the relevant principles of 
social development-oriented strengthening of democratic principles, social and politi-
cal stability in society. Social priorities should be in all branches of modern transfor-
mational change, including investment and innovation processes, structural and insti-
tutional changes, and current policy of regional development. Therefore, in theory the 
most urgent problems of social development are studied in the broad context of the 
basic strategic directions of the statе 
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Improving the quality of the population of Ukraine is an urgent need, defined 
as the need to consolidate society, combining the efforts of all its segments to achieve 
the objectives of social development with a focus on high social standards and norms. 
Need to critically rethink the global experience of forming a new social and economic 
space in accordance with national needs and requests, providing the replacement of old 
ways of solving social problems in fundamentally new and more effective. The basic 
idea of national social development should be to achieve sustainable levels sociodynam-
ics in society, understanding and implementation of what a full play of human poten-
tial, society as a whole is not only the prerogative of the state and power structures, 
but each citizen of Ukraine, which is based on coordination of social significant inter-
ests of citizens, public associations, state and local governments. 

Prolonged accumulation of theoretical and practical experience of transforma-
tional change led to the evolution of views on the nature of social development, protec-
tive functions of the state, the principles and methods of forming and realization of 
its social policy. Updating of the scientific issues in the context of European integra-
tion is Ukraine’s intentions and its identity as a future full member of EU, deepening 
globalization of the world, worsening problems of economic and environmental secu-
rity, poverty population. It is about developing a socially oriented market economy 
European type that meets international standards of quality of life of the middle class 
as a guarantor of stability and effective factor in economic growth. In this connection 
there is need for scientific justification and comprehensive social development strate-
gy of Ukraine, the search for new mechanisms and instruments for its security reduce 
excessive social and economic differentiation of regions and social tensions. 

The experience of developed countries shows that the progressive transforma-
tion and active social policy should state characterized by high levels of target orienta-
tion, their principles and methods — consistent with the overall rate of strategically 
important economic reforms. The real social success is achieved only if compliance 
goals and objectives of the interests and expectations of the general public, the public 
consensus on the basic principles of development strategies and mechanisms for its 
implementation, achieved through the consolidation of society. These processes are ef-
fective catalysts of social development and strengthen democratic institutions, build-
ing societies and successful implementation of strategic objectives for long-term socio-
economic development. In a globalized economy must constantly update the current 
model of social policy based on historical traditions, social and cultural identity of the 
population, and areas of the country in the world economy. 

Progressive and dynamic development of the country should focus on the social-
ization of the economic system with the most complete view of the needs and interests 
of the population, its incentives to productive employment in order to realize their 
professional potential qualifying, comprehensive development, getting decent rewards 
for results. Priority to address social problems logically follows from the objective 
need to create conditions for a dynamic, sustainable socio-economic development of 
Ukraine, their optimal integration into the global economic space, which places new 
demands on the process of population reproduction, formation of social and labor rela-
tions, development of all areas livelihood of the population and its main component — the 
workforce. In this regard, to transform the functions of the state in managing social 
development, evolution of modern methods of government regulation should take place 
towards the growth of their flexibility, shifting emphasis from regulatory and restric-
tive measures on purely incentive. 

At the present stage of civilization development becomes especially topical study of 
social and demographic problems of the country and its regions. The authors of the mono-
graph primary social task consider the stabilization of the re-population by a substantial 
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increase in demographic investments and real incomes, the deployment of preventive and 
therapeutic and diagnostic health care, improving its quality, especially in rural areas, 
eliminating the negative impact of pollution on the formation of reproductive health of 
future generations. No less important are these social aspects of modern development as 
identifying areas of influence of structural and dynamic changes in the territorial organi-
zation of the productive forces of the settlement system and to identify the contradictions 
of the process of formation and development of local systems of settlement and transfor-
mation of their structure; study areas of social infrastructure of rural settlements, the 
solution social problems of national minorities deported. 

Achieving social development necessitates the transformation sector employ-
ment according to the formation of a competitive economic system. Given the impor-
tance of this task, the authors carried out a detailed theoretical and methodological 
analysis of the employment proposed strategic directions to achieve in terms of struc-
tural transformations and the corresponding organizational and economic mechanism 
for effective regulation of employment on the basis of innovation. Now extremely im-
portant to identify and objectively assess the real reserves of productive use of human 
resources in view problems of the state regional socio-economic policy and the need to 
accelerate transformational change in this country. 

It is for this reason, authors summarized the accumulated scientific experience, 
deepened development of fundamental and applied problems of social development as 
one of the leading factors of social progress, has found new opportunities in this area 
has developed science-based recommendations on significant issues. 

4. PROBLEMS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT IN UKRAINE
L.N. Melnyk, I.P. Trigyb
National university of food technologies

It is difficult to view the social problems of present-day Ukraine with rose-col-
ored glasses. Sociologists call this a complex crisis situation, which cannot be reduced 
simply to a political or economic problem. We will list only a few of the many signs of 
this crisis in order to focus our analysis: 

– transformation of legitimate and just government structures into corrupt 
«sinful structures;» these structures are used by those in power and by the directors 
of the administrative monopolies for their own purposes, depriving the people of ade-
quate means of existence and weakening their fundamental freedoms, which are for-
mally guaranteed by the Constitution; 

– the lack of a highly moral and professional national elite; this was caused in 
the past by systematic communist repression and today it makes it difficult to find 
qualified directors in the fields of economy and government and for the local organs 
of government;

– underdevelopment of civil society, which limits society’s possibility to orga-
nize itself; this leads to such uncivil reactions to injustice as passivity and resignation, 
forced emigration and suicide, hopelessness and fear. The social crisis has affected the 
population so severely because the old Communist methods of social protection are 
today practically dismantled and new methods are still undeveloped. Consequently, 
social ministry has a great priority in the Church’s activity. 

The old socialist daycare programs are long gone, and there is no well-estab-
lished private industry to meet this need. Therefore, when a woman is able to get a job, 
especially if she is single and without family, she has no way to secure child care. 
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Rates of alcohol and drug abuse. Unfortunately, many children are either abandoned 
in the hospitals by these mothers or are taken by the state when the mother fails to 
provide adequately for the child. 

As in our own society, other social problems lead to children living in orphan-
ages. These include abuse and neglect. Sometimes, children are taken by the Ukrainian 
state in order to provide them with a safe environment. Around the age of 16, orphans 
must leave the orphanage. There is no further funding for them to remain in the or-
phanage and because of overcrowding, it is not possible for them to stay longer in most 
cases. Sometimes, this happens even younger — children as young as 14 have had to 
leave our older kids’ orphanage, the Internet. They are without the basic skills to pro-
tect themselves and provide for themselves. Orphans are given the option to attend 
some sort of further education according to Ukrainian law. They can also live in a 
government-run dormitory if space is available, and as long as they study — usually 
one to two years. The conditions in these dorms are far worse than in the orphanage — 
they are usually violent, dangerous and worse, these orphans spend a great deal of 
time alone and without encouragement and love. 

When an orphan leaves the orphanage, they must secure housing, food, warm 
clothes and shoes and other basics for living if they are not able to go on to further 
education, or after that education is done. Internet directors are charged with helping 
these students as they leave the orphanage, but in a country with few social programs 
to help and where jobs are very scarce, this is a monumental, daunting task. 

In summary, all post-communist societies are experiencing the same problems: 
renewing the understanding of the real essence and value of the human person, recog-
nizing the true significance of freedom, providing the conditions for worthy and civi-
lized human life in society. 

5. E-RECRUITING — ONLINE 
OPTIONS FOR ATTRACTING 
TALENT
S. Mokina, G.Cherednichenko 
National university of food technologies

Organizations have long been concerned with attracting and retaining highly 
talented employees. The primary reason for this is that they depend on the skills and 
talents of their workforce to compete in an ever-changing global environment. In order 
to facilitate the recruitment process, organizations are increasingly using electronic 
human resources (eHR) systems, including web-based job sites, portals, and kiosks to 
attract job applicants. For example, the most common practices used for online re-
cruitment involve: 

(a) adding recruitment pages to existing organizational websites, 
(b) using specialized recruitment websites (for example, job portals, online job 

boards), 
(c) developing interactive tools for processing applications (for example, online 

applications, email auto responding),
(d) using online screening techniques (for example, keyword systems, online 

interviews, or personality assessment). 
Although estimates vary, surveys show that between 70 and 90 percent of large 

firms now use e-recruiting systems, and it is anticipated that over 95 percent of orga-
nizations plan to use them in the near future. Similarly, reports indicate that many 
large firms now use intranet systems to post job openings, which provides current 
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employees with greater advancement opportunities and may enhance their satisfaction 
and commitment levels. 

Interestingly, some high-technology firms (Cisco Systems, for example) re-
cruit employees only through the Internet; and estimates indicate that 20 percent of 
all hires now come from online systems. Furthermore, firms such as Walt Disney 
World and Cisco are using e-recruiting websites or web-based portals to help estab-
lish «brand identities» that distinguish them from their competitors. For example, 
the Disney World brand identity involves high levels of customer satisfaction and a 
quality entertainment experience for all. This identity is fostered in the organiza-
tional culture, becomes part of a company’s website, and plays a pivotal role in at-
tracting new employees to the firm. Thus, applicants can review unique information 
about the firm’s «brand identity» on the company’s website to determine whether 
their personal goals and values fit with the organization’s culture. Then they can 
apply for jobs when they perceive there is an overlap between the company’s goals 
and their own value systems.

In addition to the communication of brand identity, surveys show that 38 per-
cent of organizations are now using online systems to increase employee retention 
levels by identifying and resolving employee salary inequities before employees search 
for other jobs. It is clear that these firms are aware that it may be much easier to re-
tain and develop existing talent than to acquire new or unproven talent. Furthermore, 
it is evident that eHR systems have become important means of helping organizations 
establish a brand identity, attract talented workers, and retain valuable employees.

Apart from the reasons for using online recruiting noted above, these systems 
may also increase the effectiveness of the recruitment process by:

(a) reaching large numbers of qualified applicants, including those in interna-
tional labor markets, 

(b) reducing recruitment costs,
(c) decreasing cycle time, 
(d) streamlining burdensome administrative processes, 
(e) enabling the organization to evaluate the success of its recruitment strategy. 
For instance, online systems helped Cisco Systems attract more than 500,000 

individuals in one month and enabled them to hire 1,200 people in three months’ time. 
In addition, some reports indicate that online recruiting costs 95 percent less than 
traditional recruiting.

For example, some estimates indicate that the cost of online recruitment is 
$900 as compared to $8,000 to $10,000 for traditional systems. In the same way, 
research shows that firms can reduce hiring cycle times by 25 percent when using 
online recruitment, and can use these systems to provide easy and inexpensive real-
istic «virtual» previews to job applicants. Finally, these systems enable organiza-
tions to evaluate the effectiveness of the recruitment process and examine the valid-
ity of assessment techniques.

Although there are certainly numerous benefits of using online recruitment 
systems in organizations, some analysts have argued that there may also be a number 
of dysfunctional or unintended consequences of using such systems. For example, re-
placing traditional recruiters with computerized systems may make the recruitment 
process much more impersonal and inflexible and, therefore, have a negative impact 
on applicants’ attraction and retention rates. Likewise, the use of online recruitment 
may have an adverse impact on members of some minority groups because these indi-
viduals may not have access to computerized systems or possess the skills needed to 
use them. In addition, applicants may perceive that online systems are more likely to 
invade personal privacy than other recruitment sources. As a result, applicants may be 
less willing to use e-recruiting systems than traditional systems to apply for 
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6. ENTERPRISE DEVELOPMENTENTERPRISE DEVELOPMENT 
IN UKRAINE. PROBLEMS 
AND PROSPECTS
M.V. Piznyur, I.P. Trigyb
National university of food technologies

Entrepreneurship is the leading sector of the market economy, market satura-
tion, which provides goods and services, promote healthy competition, creates a new 
layer of entrepreneur-owner. It is based on independent, active, systematic, at your 
own risk, of the production of products, services and employment in trade and aims to 
promote profit. 

Today it is with small business state connects the positive hope for rapid struc-
tural changes in the economy, the exit of the economic crisis and create conditions for 
expanding the application of market reforms, it is seen as the «leading force in over-
coming the negative processes in the economy and ensuring sustainable positive devel-
opment of society, as one of the areas of employment, preventing unemployment and 
job creation». 

Prospects for SMEs associated with its special role in the transition to a market 
economy and in its formation. 

First of all this is that self-management businesses actively affects the com-
petitive environment. 

For every entrepreneur trying to take a niche market products or services, and 
strives to produce the desired quality products, thus attempting to attract consumers. 
All this translates into a kind of small business social engine of economic development, 
provides a market economy the necessary flexibility and encourages growth. 

Largely the role of small business is to solve the issue of employment, which is 
manifested primarily in the ability of SMEs to create jobs and absorb excess labor. 
After all, while the process of job cuts at large enterprises, small firms not only retain 
but also create new jobs. With this in mind, as evidenced by the way, and foreign sta-
tistics, small business is more stabilizing factor than big industry. 

In addition to problems creating new jobs, a competitive market environment 
and conditions of the market economy, small businesses do have a number of important 
functions. 

Particularly in countries with market economies small businesses play an impor-
tant role in stimulating technological innovation, creating them in 2 – 2.5 times more 
than large companies. 

In addition, the creation and activities of a large number of small businesses 
providing sustainable development of regional economy. Due to higher competition, 
they provide a better local markets in goods and services and at the same time much 
less destabilizing the situation on the labor market in bankruptcy of some of them in 
comparison with large enterprises. 

Small businesses often use local resources, firmly tied to its place. In addition 
they are a significant source of replenishment of local budgets, often involved in spon-
soring local programs, being interested in the economic development of the territory 
where they are. 

At the end of 2009. in Ukraine there were about 200 thousand small businesses 
(operating about half of them or 2 on 1 thousand population) Nearly 1 million entre-
preneurs without a legal person, 40 thousand farms. Just small business employing 
about 2.7 million people. That is 9 % of the working population, which produced 11 % of 
total production. 



15

С
Е

К
ц

Ія

1

In the current situation of small business development in Ukraine should be a 
decisive factor for the improvement of economic mechanisms: This area needs an ef-
fective state support, which should be directed at creating a positive economic and 
legal environment. This is especially necessary because the small business associated 
with a significant risk. Therefore detrimental to small businesses is lack of knowledge 
and experience in finance, law, lack of competence in the management firm. According 
to statistics, only 5 % of the number of newly established enterprises in Ukraine can 
be considered successful already disappear. 35 % during the first year of operation. 
The remaining 60 % barely make ends meet. 

In developed countries, small business is given priority attention from govern-
ment agencies, private organizations, NGOs. They set favorable legal conditions. Be-
cause small businesses are much easier to introduce new technologies in manufacturing 
and industrial sector, agriculture, manufacturing and others. 

Despite the great role that is given to small and medium business enterprise 
development in Ukraine does not meet the requirements of time. 

According to most businesses, most typically factors that impede this develop-
ment are as follows: 1. Organizational and legal difficulties of starting a business, 
especially the transition from registration to the activity. 2. Non-availability of credit 
for launching, and the business or its recovery, insufficient ties to international finan-
cial organizations and investment grants. 3. Preferably declarative nature of state 
support of enterprise, ambiguity and inconsistency of the current regulatory frame-
work. 4. Territorial imbalances, the concentration of small businesses around the in-
dustrial centers and the almost absence of them in remote areas and villages. 5. Unfa-
vorable (fiscal) tax policy, the burden of excessive taxation (especially in charge on 
wages, which leads to significant shadowing in small business.) 6. Quite cumbersome 
accounting and reporting. 7. Limited capacity to protect against unlawful encroach-
ments. 8. Non-payment crisis and problems with the formation of new relationships, 
marketing channels. 9. Weak infrastructure of small business. 10. Lack of profes-
sional knowledge and experience of those involved in small and medium businesses. 

One of the major obstacles to the development of small businesses is lack of fi-
nancial resources for development investment, and thus regard the development of 
investment processes, which are the driving force behind economic growth. 

In countries with developed economies in the most common form of financial 
support to small businesses (70 %) is the credit resources of banks. The state promotes 
the interest credit institutions provide soft loans for beginners and the case involves 
different groups. To do this, create a special government programs for youth, unem-
ployed, unemployed women, implementation of which is carried out through selected 
banks. In order to encourage implementation of such programs, the state creates a 
system of motivations, additional credit resources, the establishment of preferential 
tax system for lenders and others. The banking system is flexible and therefore has 
many advantages. When banks are given micro loans, established leasing companies, 
venture capital and investment funds, which in various forms are also directly or in-
directly related to the implementation of such programs for small business. In Ukraine, 
however, provided limited credit resources, high rates for money and high-risk, inter-
est rates are too high and can not be a source of investment for small businesses. 

Significant role in the financial support of small businesses should play a form 
of support. Extremely urgent problem is to attract domestic and foreign investments 
in various forms and directions for attachment. For the dynamic development of busi-
nesses regardless of their ownership to form a system of state regulation and support 
for small businesses. 

Increasing the role and importance of small enterprises in Ukraine’s economy 
has brought new demands on the development of an appropriate market infrastructure 
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(financial and credit institutions, stock exchanges, investment funds and companies, 
information consulting firm, business centers, etc.), so governments should more at-
tention given to the formation of its basic elements and develop a proper legal frame-
work. Implementation of these measures will provide our entrepreneurs with signifi-
cant opportunities for development. Thus, entrepreneurship can achieve improve its 
performance to the level of developed countries. 

On the basis of the above, we can say that business in Ukraine has large reserves 
and great promise, because there is no other way of establishing and strengthening the 
state, except for the development of market economy, based primarily on private busi-
ness, personal initiative, and that gives everyone the opportunity for self and self-af-
firmation. 

7. A NEw APPROACh 
FOR TEChNOLOGY 
COMMERCIALIzATION 
IN UKRAINE
N. Pustovit, A.L. Verba 
National university of food technologies

Technology commercialization (or transfer) is a process of sharing of skills, knowl-
edge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing and facilities 
among the relevant stakeholders to ensure that scientific and technological developments 
are accessible to a wider range of users who can then further develop and exploit the tech-
nology into new products, processes, applications, materials or services. It is closely re-
lated to (and may arguably be considered a subset of) knowledge transfer. 

While theoretically the practice has been utilized for many years, the present-
day volume of research has led to a focus on the process itself. During the previous 
century some remarkable (and crucial) improvements occurred:

– The scientific research and the commercial distribution of technology applica-
tions became mass professions;

– A lot of important problems arisen referring the relation between science and 
practice, technology & ethics, personality and society, integration and independence etc;

– The global problems requires multisectoral approach and public participation 
(not only of the social partners but also the civil society);

– The strategy for the sustainable development considering not only economical 
growth and development but also the functional integration of it with the social and 
environmental protection became obligatory policy for a lot of countries. Differences 
in innovations adoption are progressively more acknowledged as one of the key factors 
for variations in efficiency and income across different countries. Innovation is the 
key driver of economic growth in developed countries responsible, according to the 
OECD, for over 50% of the world’s economic growth. Knowledge intensive products 
and services do and will in the future dominate in the world economy. 

For transition and developing economies therefore, real economic growth will be 
predicated on their ability to create an environment which stimulates and supports 
innovation throughout the value system. 

There is a strong verification to assume that Ukraine’s productivity is stifled 
not only by the policy instability, limited access to financing, corruption, bureaucracy 
but also by the economy’s relatively weak level of technology transfer. In additional, 
the main weakness of Ukraine’s innovation system is the inappropriate fostering 
strong linkages with the private sector.
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Analysis of entrepreneurship development over the years of independence shows 
that the internal environment of entrepreneurship development in Ukraine is domi-
nated by factors that produce lasting negative processes like disorganization and in-
ability for self-development. Technological development of Ukraine’s national economy 
is dominated by 3rd-4th generation technologies (only 4 % of the products realised 
belonged to 5th and 6th technological generation) the potential of which to further 
support economic development has been exhausted. The existing dependence on out-
dated and worn out technologies that dominate the current economy ensure that the 
Government’s attempts to develop the economy are highly problematic and inefficient. 
The current technological foundation cannot support the innovative development of a 
modern economy for Ukraine. 

Taking into consideration the above placed information we can conclude that the 
role and the contribution of the technology transfer for the development of Ukraine’s 
economy is very strait. It is a fact, which point to us also, that there is a broad field 
for the country to improve the whole system of technology transfer and to upgrade the 
level of its competitiveness. Ukraine needs to substantially improve the institutions, 
incentives and information infrastructure to support a knowledge-intensive economy 
and to face successfully the existing inadequate situation.

The current situation and the future perspectives on the technology transfer is-
sues in Ukraine. «The understanding of the «bridging hypothesis» — that is the main 
problem — is the need for an effective conduit between a good functioning knowledge 
development system for generation of inventions and a satisfactorily working market, 
seems to make common sense. If a good system for transfer of technology or transfer 
of knowledge is developed, problems are assumed to be reduced considerably».

«The same consensus, however, does not exist on how this institutional ap-
proach («the bridge») will be developed in the best way. Transfer of knowledge net-
works and institutions in Ukraine are based on conditions other than what is common 
practice in Western Europe. The existing Science Centres do not stimulate spinouts in 
the same way as we experience them outside Ukraine. Additionally Technoparks and 
clusters seem to have another conceptual base than that which Western experience 
prescribes.»

I believe that there is a basic difference in understanding of how the innovation 
system works between common Western experience and the present Ukrainian system. 
In Ukraine the problems of innovation are seen from a «top down» perspective, where 
the public institutions play the central role both when initiating the innovations and 
bringing them to the market. Clusters, it is deemed, should be organised, legal condi-
tions made to create activities; markets stimulated through the right regulations etc. 
In modern Western thinking, the clusters might be identified and facilitated, deregu-
lation would create more degrees of freedom to implement, and the private sector 
would be given a much larger role when it comes to reflecting consumers’ needs and 
market opportunities. This represents two diametrically opposed perspectives and per-
haps the solution for Ukraine lies somewhere in the middle.

Which role belongs to the civil society for the innovation development? The broad 
participation at the process of innovation development may help in opening debates for 
new ideas; may find new sources of information; it can exhibit the issues which should 
be discussed; it may provide uncovering of the problems, needs and priorities; it may 
identify the potential capacities for their solution and it may help in reaching consensus 
for the action which leads to better implementation. The central authorities must be 
included (by doing governance, finding facilitating structures and allocating financial 
resources), but at the same time including the local authorities, the private sector and 
the civil society, as well as marginalized groups. This asks for good communication 
mechanisms, information and openness and accountability of the highest quality.
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8. ThE ROLE OF YOUTh 
IN ThE COUNTRY’S 
DEVELOPMENT
I.P. Trigyb, M.V. Kotsyuba
National university of food technologies

Youth — a socio-demographic group, which is celebrated dynamic and more 
responsive than other social community perception of the changes and transformations 
that characterize the society at a certain stage of development. It responds to and pro-
cesses occurring in the value structure of society, and answers a new system of norms 
and values that distinguish this group from others. So we are dealing with the phe-
nomenon of youth subcultures, the availability of which largely expresses the need for 
social differentiation of spiritual life and behavior in developing more adequate forms 
of behavior and activities that meet new social conditions and tendencies of modern 
society. The state youth behavior today in social and labor sphere is determined by 
several factors.

Firstly, the reaction of young people on the transformation taking place in so-
ciety. Systemic crisis, which affected the social structure and deepened due to the 
collapse of the USSR, naturally led to a change in social orientation, through tradi-
tional values. Competition at the level of mass consciousness of the Soviet and the 
so-called Western values led to contradictions and chaos in the value structure of our 
society. Especially noticeable, these processes occur at the level of youth awareness. 

Secondly, the crisis is now not only society but also contemporary culture. On 
the one hand, the importance of cultural development of the population for the suc-
cessful implementation of social projects and the crisis is not fully understood by 
management, on the other — the commercialization of culture, the growing political 
departure from the norms and values of «high culture» to mediocre mass culture 
samples, which is most clearly manifested in the electronic media, also can not be dis-
played on a system of guidelines, orientations, and cultural ideals of a young man. 

Thirdly, at the present stage should take into account the state of humanitarian 
socialization. Today, virtually no single system of humanitarian education, and indi-
vidual and episodic attempts to cover a small number of young people. 

The fourth factor is associated with age-related characteristics of young people. 
Instability desires, intolerance — these specific features unite young people in uniform in 
age and social group affiliation, which satisfy the typical needs of youth in the style of 
behavior, fashion and interpersonal communication. These groups act as overcoming social 
exclusion. It is essential that these groups are personal attitudes and cultural norms. 

The fifth factor — it features the generation of so-called generation features. 
Certainly, within one generation there are differences (regional, national, etc.). But 
there where — is subcultural «core», which to some extent inherent in all young people 
of our society. For young people in Ukraine have traditionally been characterized by 
relatively high labor orientation. Over the period of transformation in the country has 
been a significant diversification of sectors and forms of youth employment, which has 
reinforced for her the importance of training, became a stimulus for increasing per-
sonal competitiveness in the labor market. 

In Ukraine there are nearly 8.6 million economically active young people aged from 
15 to 35, which is about 39 % of the total economically active population (15 – 70 years). 
The number of economically active young people in 2009 remained unchanged for 
2000, but compared with the last pre-crisis (2008) the year it decreased by more than 
2.5 %. The economic activity rate of young people are naturally highest for persons 30 – 
34 years old, also the lowest recorded for 15 – 24-year-olds, the lion’s share of which 
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continues to learn. Modern youth is on the border of two cultural systems — the So-
viet past and a new culture of independent Ukraine. It is formed as a real social group 
of society involved in the interaction of these cultural systems and also had no identi-
fying itself with them. In this regard, there is the phenomenon of marginality. Thus, 
for the public mind and the social intelligence of each of the regions characterized by 
a specific set of social and geographical characteristics, which determine the formation 
and development of various regional public areas, including social. The concept of so-
cio-geographical characteristics of social intelligence and social intelligence to be fun-
damental in regional social geography of migrants should be devoted to further re-
search in XXI century within this area. Based on the analysis of the basic problems of 
youth, it should be noted that their solution is necessary at the state level to conduct 
a targeted youth policy, mental objectives moments which should be the following: 
strengthening the social status of youth in the structures of society, which expand or 
radically changed. Support for the political determination of young people, promoting 
the formation of politicized youth proportional direction, improving their constructive 
activity, con- consolidation effort to strengthen the Ukrainian state, democratization 
and humanization of society. Strengthening the professional status of young people 
through economic regulation of youth employment. Control of employment of young 
people, and wish to prevent the growth of unemployment assistance to unemployed 
youth and young clarify meaning and prospects of economic reforms carried out. So we 
can say that youth is moving forward with the state and is an important contribution 
to development and economic development extreme. 

9. ORPhANAGE AS A SOCIAL 
PROBLEM IN UKRAINE 
 A.Yakymovych, L.Vlasenko
National university of food technologies

It is difficult for us to imagine having to abandon your child because of poverty. In 
Ukraine, this is a major reason for the orphan crisis. Over the past 14 years many social 
problems have contributed to the massive rise in orphans. These problems include:

– Unemployment. Many of the factories and industries that employed people 
during Soviet times have been closed, leaving people without any means of earning 
money. Although some people have become very wealthy, most are unemployed. The 
situation is particularly bad for women, who have a much higher unemployment rate.

– Poverty. With unemployment and the absense of social programs funded by 
the government comes poverty. Many people struggle to find enough money to buy 
food, clothing and medicine for their children.

– Collapse of Social Programs. The old socialist daycare programs are long gone, 
and there is no well-established private industry to meet this need. Therefore, when a 
woman is able to get a job, especially if she is single and without family, she has no 
way to secure child care.

– Alcoholism and drug abuse. As these problems have grown, so have rates of 
alcohol and drug abuse. Unfortunately, many children are either abandoned in the 
hospitals by these mothers or are taken by the state when the mother fails to provide 
adequately for the child.

– Prostitution. This is a major problem in Ukraine. Because of the desperate 
economic situation many women find themselves in, especially those who are young 
and single, many are forced to turn to prostitution. Often, women are taken over in-
ternational borders and forced to work as prostitutes in other countries. Some are 
tricked, told that they will work as waitresses or maids in other places. When these 
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women become pregnant, some choose to give birth to the baby and give them up to the 
orphanage, hoping they will eventually be adopted.

– Poor medical care leading to early death. Some children become full orphans 
(both parents are dead) because of a lack of access to healthcare and the effects of 
poverty on their parents.

– Other social problems. As in our own society, other social problems lead to 
children living in orphanages. These include abuse and neglect. Sometimes, children 
are taken by the Ukrainian state in order to provide them with a safe environment.

Around the age of 16, orphans must leave the orphanage. There is no further 
funding for them to remain in the orphanage and because of overcrowding, it is not pos-
sible for them to stay longer in most cases. Sometimes, this happens even younger — 
children as young as 14 have had to leave our older kids’ orphanage, the internat. They 
are without the basic skills to protect themselves and provide for themselves.

Orphans are given the option to attend some sort of further education according 
to Ukrainian law. They can also live in a government-run dormitory if space is available, 
and as long as they study — usually one to two years. The conditions in these dorms are 
far worse than in the orphanage — they are usually violent, dangerous and worse, these 
orphans spend a great deal of time alone and without encouragement and love.

When an orphan leaves the orphanage, they must secure housing, food, warm 
clothes and shoes and other basics for living if they are not able to go on to further 
education, or after that education is done. Internet directors are charged with helping 
these students as they leave the orphanage, but in a country with few social programs 
to help and where jobs are very scarce, this is a monumental, daunting task.

Without intervention programs, the statistics are extremely sad:
– 60 – 70 % of boys leaving the orphanage will become involved in crime for 

survival.
– 60 – 70 % of girls leaving the orphanage will become involved in prostitution 

for survival.
– About 1 in 6 of these children will commit suicide before their mid-20's be-

cause of hopelessness.
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1. ФінАнсувАннЯ
зовніШньоекономіЧної 
діЯльності підприЄмствА
Т.А. Ашіхміна
Національний університет харчових технологій

На сучасному етапі розвитку міжнародної економіки дедалі вагомішого зна-
чення набуває управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємства. Фі-
нансові ресурси є базисом без якого не можливе функціонування та подальший роз-
виток підприємства. При виборі джерел фінансування підприємство повинно звернути 
увагу на ступінь ризику,вартість фінансування, умови, терміни тощо. Крім традицій-
них підприємство може скористатися альтернативними джерелами фінансування, 
що передбачають різний рівень захищеності від ризику. Класифікуючи джерела фі-
нансування, можна виділити внутрішні й зовнішні, власні й залучені.

Вітчизняна практика фінансування зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства напрацювала такі форми фінансування, як банківське кредитування і фінан-
сування. Останнім часом все більшої популярності набувають такі форми фінансу-
вання як міжнародний факторинг та емісія боргових цінних паперів (облігацій). 
Що стосується іноземного досвіду фінансування зовнішньоекономічної діяльності, 
то варто зауважити, що більшість закордонних методів фінансування вже застосо-
вуються в Україні з різною ефективністю. Щодо найбільш перспективних методів 
фінансування експортно-імпортних операцій , які не знайшли масового поширення 
серед українських компаній, є міжнародний факторинг, який дозволяє підприємст-
вам здійснити зовнішньо-торгівельні операції на умовах відкритого рахунку. Одним 
з основних методів залучення джерел фінансування є емісія. Емісія — це вливання 
грошових коштів у грошовий потік.

У процесі оптимізації джерел фінансування зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства доцільно застосовувати портфельні методи, тобто сформувати порт-
фель фінансових джерел, визначивши частку окремого джерела у загальному обсязі 
фінансових ресурсів. Особливо важливе значення набуває співвідношення власних 
та запозичених коштів, в процесі формування структури джерел фінансування. 
При цьому в кожному конкретному випадку оптимальна структура буде різною за-
лежно від критеріїв, які обрало для себе підприємство.

Процес задоволення потреб підприємства у додаткових фінансових ресурсах 
повинен здійснюватися у напрямку від використання джерел фінансування з най-
нижчою вартістю до використання джерел з вищою вартістю, враховуючи кількісні 
обмеження в обсягах коштів, залучених з кожного джерела. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення сис-
тематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотри-
мання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідно-
шення власних та залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного його 
функціонування.
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На сьогодні економіка України є відкритою експортно-орієнтованою сис-
темою. Її формування відбувається під впливом провідних тенденцій світового 
економічного розвитку — лібералізації та глобалізації, а фінансування в основному 
надається фінансовими інститутами або через них. Проблематика процесу входжен-
ня іноземного капіталу стала предметом нових досліджень та дебатів. Тому необ-
хідно визначити роль кредитно-фінансових установ та орієнтуватися на їх досвід у 
сфері фінансування підприємств. Запроваджуючи світовий досвід фінансування екс-
портно-імпортної діяльності, необхідно розробити такі методи фінансування під-
приємства, які б діяли і за кризових умов.
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К., 2002.
3. Філатова О.В. Фінансовий механізм ЗЕД // Фінанси України. — 2003. — 

№9.
Науковий керівник — М.А. Міненко, канд. екон. наук.

2. перевАГи використАннЯ
стАндАртів серії ISO
тА HACCP суб’ЄктАми
зовніШньоекономіЧної
діЯльності
В.О. Босак 
Національний університет харчових технологій

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, 
успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому 
ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають 
стандартам якості. Саме тому проблема забезпечення і підвищення якості актуальна 
для всіх країн, галузей та підприємств.

Значну роль у підвищенні якості продукції відіграють стандарти, які є орга-
нізаційно-технічною основою побудови систем якості. На першому етапі мала місце 
практика внесення у контракти вимог до систем якості, відповідно до яких повинно 
було бути сертифіковане виробництво підприємства суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності. У подальшому, для регулювання процесу перевірки систем якості в ря-
ді країн були створені національні стандарти, що встановили вимоги до побудови 
систем якості. Так, у 1987 р. Міжнародною організацією зі стандартизації ІS0 були 
розроблені і впроваджені міжнародні стандарти серії 9000. Це дало можливість скон-
центрувати досвід управління якістю, накопичений в різних країнах, та реалізувати 
його суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Саме тому слід відмітити, що 
стандарти ISO серії 9000 — не щось принципово нове, а результат узагальнення 
накопиченого, в тому числі і у колишньому Радянському Союзі, передового досвіду 
у галузі управління якістю продукції. Впровадження стандартів ISO не означає 
відміну накопиченого досвіду управління систем якістю, а фактично є подальшим 
їх розвитком і удосконаленням, за рахунок суттєвого поглиблення всіх трьох основ-
них складових управління якістю, забезпечення якості та її контролю. 

В останні роки зростає число країн, що законодавчо нормують впровадження 
підприємствами-виробниками харчових продуктів систем оцінювання і контролю 
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небезпечних чинників продовольчої сировини, технологічних процесів і готової 
продукції. Все це забезпечує високу якість і безпеку харчових продуктів. Такі сис-
теми створюються на основі аналізу ризиків та налагодження контролю в критичних 
точках технологічного процесу. 

Для харчової промисловості визначною міжнародною галузевою системою стан-
дартизації є Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Система HACCP 
побудована на з семи принципах, що описують як розробляти, впроваджувати та 
виконувати план щодо конкретного виду діяльності. Основна мета цих принципів — 
допомогти організаціям зосередитись на тих етапах, операціях технологічного про-
цесу та умовах виробництва, що є критичними для безпеки харчових продуктів. 
Відповідно до встановлених норм застосування принципів HACCP припускає 
вирішення завдань, що можна представити у певній логічній послідовності: створен-
ня команди; описання продукту; визначення очікуваного результату; побудова 
процесної діаграми; перевірка виробничого процесу; аналіз потенційних ризиків; 
визначення критичних контрольних точок; встановлення моніторингу по кожній 
критичній контрольній точці; встановлення гранично допустимих рівнів по кожній 
критичній контрольній точці; встановлення коригувальних дій у випадку можливих 
відхилень; встановлення процедур, що необхідно виконувати при проведенні кори-
гувальних дій; встановлення процедур документального ведення записів. 

При цьому впровадження системи НАССР надає певні переваги, як для ви-
робників так для споживачів і держави. Так, виробники отримують: поліпшену репу-
тацію і захист торговельної марки; виробництво більш безпечної продукції; впевне-
ність у дотриманні норм та стандартів встановлених законодавством; чіткіше уявлення 
персоналу, щодо вимог до безпечності харчових продуктів; більш ефективну орга-
нізацію роботи персоналу; мінімізацію скарг від споживачів, та зростання їх довіри. 
У той же час споживачі: більше довіряють якості харчових продуктів та отримують 
впевненість у відсутності ризику захворіти, при вживанні їжі. Для держави впрова-
дження HACCP: дає змогу значно спростити проведення перевірок підприємств 
харчової промисловості; більш ефективно проводити моніторинг якості харчових 
продуктів; зменшити витрати на охорону здоров’я та найголовніше значно полег-
шити міжнародну торгівлю з країнами в яких ці стандарти є еталонними. 

Підводячи підсумок варто зазначити, що якість товарів та послуг — це 
складний соціально-економічний феномен, в якому фокусується перехрещення ін-
тересів споживача, виробника та держави. На успіх у споживача можуть розрахо-
вувати тільки ті виробники, які спроможні оперативно задовольняти різні і досить 
нестабільні потреби покупців. Через це в розвинутих регіонах світу протягом де-
кількох десятків років економічну конкуренцію поступово витіснила конкуренція 
стратегій розвитку виробництва та конкуренція систем забезпечення якості про-
дукції та послуг. Дійсно, якщо ці системи функціонують ефективно, то вони забезпе-
чують скорочення виробничих витрат за рахунок їх зниження за такими позиціями, 
як відходи виробництва, усування браку, гарантійний ремонт виробів, доробка 
технічної документації, створення страхових запасів, відмови клієнту. Тому доки 
підприємці не зрозуміють справжньої необхідності у забезпеченні якості своєї 
продукції, шляхом впровадження міжнародної системи стандартизації, вони будуть 
продовжувати втрачати свої можливі доходи.

ЛІТЕРАТУРА
1. Економіка підприємств: Навчальний посібник / Ред. П. С. Харів. — Тернопіль: 

Економічна думка, 2000. — 500 с.
2. План по безопасности продукции HACCP (версия 5.2)
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3. особливості розробки
інновАціЙноГо продукту
при виХоді підприЄмствА
нА зовніШніЙ ринок
І.О. Денисюк
Національний університет харчових технологій

Під впливом науково-технічного прогресу в сучасному світовому господарстві 
відбувається активне розроблення і впровадження на ринок інноваційних продуктів, 
якими займаються науково-дослідні лабораторії, що, в свою чергу, виступає одним 
із основних об’єктів уваги сучасних підприємств. 

Австрійський економіст І. Шумпетер ще у 1913 р. у праці «Теорія економічного 
розвитку» виклав розуміння процесу розробки інноваційного продукту як такого, 
що складається з п’яти основних напрямів:

1. введення нового товару (товару, з яким не знайомий споживач);
2. впровадження нового методу виробництва продукції (методу, який раніше 

не використовувався у цій галузі промисловості);
3. відкриття нового ринку, на якому цю галузь промисловості цієї країни не 

було представлено;
4. завоювання нового джерела сировини та напівфабрикатів;
5. впровадження нової організаційної структури в будь-якій галузі.
Так як інноваційний продукт характеризується вищим технологічним рів-

нем, новими споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім 
продуктом, процес його розробки науково-дослідними лабораторіями є досить склад-
ним та ґрунтовним і умовно поділяється на вісім фаз: 

1. Мета розробки нового товару — визначення зовнішніх (забезпечення відпо-
відної частки ринку, проникнення на нові ринки чи сегменти, забезпечення іміджу 
підприємства-новатора) чи внутрішніх потреб підприємства (забезпечення доходів 
та прибутку, завантаження виробничих потужностей чи власних каналів збуту), а 
також ринків, для яких розробляється даний товар, та його стратегічної ролі для 
підприємства й споживачів.

2. Генерування ідей — вивчення джерел нових ідей (споживачі, товари кон-
курентів, думки працівників, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) 
і методів вироблення ідеї (опитування, стеження за діями конкурентів, метод «моз-
кового штурму» тощо).

3. Розробка концепції — письмовий опис фізичних, функціональних та ін-
ших характеристик товару, які сприймаються споживачем, і набору вигід, які но-
вий товар обіцяє певній групі споживачів. Створення прообразу продукту.

4. Випробування концепції — здійснюється розробка і перевірка задуму, 
тобто опрацьованого варіанта ідеї, вираженого зрозумілими і значущими для 
споживача поняттями. Часто для цього використовують письмові описи товару, 
рисунки, макети, ескізи тощо. При цьому головною ідеєю етапу є спроба визначити 
потенційне коло споживачів та їх ставлення до концепції товару.

5. Економічний аналіз — перевіряється доцільність вкладання коштів у 
створення моделі, зразка чи пробної партії продукції, а насамперед аналіз прибутковості 
та економічність виробництва і збуту товару (комерційні ризики, величина необхідних 
інвестицій, орієнтовний рівень відпускних цін).

6. Розробка товару — перетворення ідеї в конкретну фізичну форму (прототип) 
зі створенням марки, упаковки та етикетки із дотриманням вимог чинного законо-
давства.
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7. Пробний маркетинг — здійснення пробного продажу з метою проведення 
спеціальних досліджень споживчих властивостей, їх відповідності стандартам та 
сподіванням споживачів, що допоможе спрогнозувати успіх чи невдачу інноваційного 
товару на ринку. 

8. Комерційна реалізація — розгортання виробництва шляхом регіонального 
пред’явлення, де беруться до уваги темпи зростання і реальний рівень збуту нової 
продукції.

В умовах глобалізації світового ринку організації мають забезпечити відпо-
відність виробничого комплексу рівню сучасного науково-технічного розвитку, що 
підштовхує їх до розроблення нових проектів, ідей та ноу-хау.

ЛІТЕРАТУРА
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3. Романов А.Н. Маркетинг: Підручник/ Під ред. А. Н. Романова. — М: 

Банки і біржі, Юніті, 2006. — 560 с.
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4. міжнАродні
трАнспортні перевезеннЯ
Як особливиЙ вид
зовніШньоекономіЧної
діЯльності
Н.П. Долгов
Національний університет харчових технологій

Міжнародні транспортні перевезення є важливим видом зовнішньоекономічної 
діяльності. Міжнародними вважаються перевезення, що здійснюються між двома 
чи більшою кількістю держав. Товар не може бути доставлений з однієї країни до 
іншої без використання транспортних засобів. Нині обсяг міжнародних перевезень 
такий великий, а транспортні операції настільки складні, що існує необхідність у 
встановленні єдиних правил у міжнародному транспортуванні. Актуальність транс-
портного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підкреслюється ще й тим, 
що у світі створено єдину транспортну систему, яка охоплює, принаймні, території 
розвинутих країн Європи, Північної Америки і багатьох країн інших регіонів.

Транспортом у вузькому розумінні вважається сукупність технічних засобів, 
призначених для просторового переміщення продукції та матеріалів, а у більш 
широкому розумінні транспорт — це одна з галузей виробничої сфери народного 
господарства, котра тісно взаємодіє з усіма його галузями щодо фізичного перемі-
щування сировини, матеріалів, готової продукції і виконує роль сполучної ланки, 
що забезпечує неперервність процесів матеріального виробництва. Транспорт є го-
ловним засобом зв’язку між експортером та імпортером. Своєчасна доставка ван-
тажу в кінцевий пункт призначення у доброму стані є метою транспортування.

Існують різні способи транспортування вантажів між країнами. Плануючи 
відправлення вантажів і вибір виду транспорту, необхідно враховувати низку обста-
вин. При виборі транспорту беруться до уваги:

– вид вантажу;
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– відстань і маршрут перевезення;
– фактор часу; 
– вартість перевезення; 
– безпечність транспортування. 
На ринку транспортних послуг значне місце посідають автомобільні, заліз-

ничні, морські та повітряні транспортні перевезення, кожен з яких має свої пере-
ваги та недоліки. 

Автомобільний транспорт. Одна з основних переваг — висока маневреність. 
З допомогою автомобільного транспорту вантаж може доставлятися «від дверей до 
дверей» з необхідним ступенем терміновості. Цей вид транспорту забезпечує регу-
лярність поставки. Тут, в порівнянні з іншими видами, пред’являються менш 
жорсткі вимоги до упаковки товару. Основним недоліком автомобільного транспорту 
є порівняно висока собівартість перевезень, плата за які зазвичай стягується за 
максимальною вантажопідйомністю автомобіля. До інших недоліків цього виду транс-
порту відносять також терміновість розвантаження, можливість розкрадання ван-
тажу і викрадення автотранспорту, порівняно малу вантажопідйомність.

Залізничний транспорт. Цей вид транспорту добре пристосований для 
перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умов. Залізничний 
транспорт забезпечує можливість доставки вантажу на великі відстані, регулярність 
перевезень. Тут можна ефективно організувати виконання навантажувально-розван-
тажувальних робіт. Істотною перевагою залізничного транспорту є порівняно неви-
сока собівартість перевезення вантажів.

Морський транспорт. Є чи не найбільшим перевізником в міжнародних 
перевезеннях. Його основні переваги низькі вантажні тарифи та висока провізна 
спроможність. До недоліків морського транспорту відносять його низьку швидкість, 
жорсткі вимоги до упаковки і кріплення вантажів, малу частоту відправок.

Повітряний транспорт. Основні переваги — швидкість і можливість до-
сягнення віддалених районів. До недоліків відносять високі вантажні тарифи і 
залежність від метеоумов, яка знижує надійність дотримання графіка поставки. 

Особливістю міжнародних перевезень є те, що при відправленні вантажу, як 
правило, керуються законодавством країни відправлення, а при його видачі в кін-
цевому пункті — законом країни призначення. Правове регулювання відносин, які 
виникають при міжнародних перевезеннях, має певну специфіку. Їх найважливіші 
умови визначені у міжнародних угодах — транспортних конвенціях, що є основним 
джерелом регулювання у цій сфері зовнішньоекономічної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА
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Науковий керівник — І.П. Случинська, канд. екон. наук 

5. особливості розвитку
ринку лізинГовиХ послуГ
в укрАїні
М.В. Кабанова
Національний університет харчових технологій

На сучасному етапі розвитку світового господарства процеси лізингу набули 
особливої актуальності. Адже світова практика довела, що лізинг є чудовою альтер-
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нативою банківському кредитуванню та дієвим інструментом процесу ефективного 
оновлення основних засобів і технологій підприємств усіх напрямів економічної 
діяльності. У загальному обсязі інвестицій країн, що розвиваються та країн з пе-
рехідною економікою лізинг складає 15% всіх інвестицій. У країнах з розвиненою 
ринковою економікою цей показник досягає 30%.

Останнім часом ринок лізингу в Україні зазнав активного росту. За даними 
Держфінпослуг, за перше півріччя 2011-го року лізингові компанії уклали нових до-
говорів більш ніж на 4 млрд. грн., що в два рази вище показників аналогічного пе-
ріоду 2010 року. Це свідчить про новий етап розвитку лізингових послуг. Існує де-
кілька причин нинішнього зростання ринку лізингу в Україні. Основна з них — поступове 
відновлення окремих галузей економіки, особливо сільськогосподарської. Аграрії 
активно використовують фінансовий лізинг як інструмент фінансування. Початок 
відновлення будівельних компанії, фармацевтичного сектору також сприяє активі-
зації ринку лізингових послуг. Активно користуються лізингом представники сфе-
ри послуг та перевізники. Найбільшим попитом у клієнтів лізингових компаній 
користуються: транспорт (автомобільний і залізничний), сільськогосподарська тех-
ніка, виробниче обладнання. 

Прийняття нового Податкового кодексу також сприяє розвитку ринку лізин-
гових послуг в Україні. Згідно з цим документом лізингоотримувачі можуть відноси-
ти на валові витрати 100 % платежів за програмами оперативного лізингу легкових 
автомобілів (раніше лише 50 % таких платежів), що здешевлює автолізинг для 
підприємців на 20 – 25 %. Крім того, законодавчо дозволено юридичним особам 
відносити на податковий кредит 100 % ПДВ, сплаченого при купівлі в лізинг авто-
мобіля. 

Конкуренція на ринку лізингу змушує лізингові компанії знижувати вимоги 
до клієнтів. Так, юридичні особи можуть придбати автомобіль в лізинг без пред’яв-
лення фінансової звітності. Також за шість місяців 2011-го року лізингові авансові 
платежі знизилися з 40—45 % до 20—25 %. Сьогодні на ринку з’явилися перші 
масштабні лізингові проекти, в рамках яких умови лізингу більш лояльні, а ставки 
значно нижчі ринкових за рахунок існуючої практики компенсацій, що діє в парт-
нерських домовленостях між компаніями. Участь у подібних проектах дозволяє 
автовиробникам наростити продажі, а лізинговим компаніям — залучити нових клієн-
тів. Все більшої популярності в Україні набуває лізинг б/в автомобілів та техніки. 

Активізації українського ринку лізингових послуг сприяє і криза ліквідності, 
що призводить до заморожування кредитних програм для юридичних осіб. Однак, 
скористатися ситуацією на ринку банківського кредитування зможуть лише ті лі-
зингові компанії, у яких є джерела фінансування альтернативні банківським кре-
дитам (пряме кредитування і поповнення статутного капіталу від засновників-
нерезидентів, власні кошти).

За прогнозами експертів, у 2012 році очікується зростання ринку лізингових 
послуг на 20 – 30 %. Цьому в значній мірі буде сприяти проведення в Україні Євро 
2012. 

Зростання ринку лізингу в Україні в майбутньому буде можливим не тільки 
за рахунок нарощування портфеля вже існуючими лізинговими компаніями, але і 
новими, які тільки з’явилися або з’являться найближчим часом. 

Отже, активне застосування лізингу стає для України потужним імпульсом 
технічного розвитку, сприяє структурній перебудові економіки, а саме переоблад-
нанню виробництва, відновленню основних засобів, розвитку малого і середнього 
бізнесу.

Науковий керівник — І.М. Болотіна, канд. екон. наук
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6. ФормувАннЯ
інвестиціЙної стрАтеГії
підприЄмствА при виХоді
нА міжнАродниЙ ринок
М.О. Медвідь
Національний університет харчових технологій

На сучасному етапі інвестиційна діяльність підприємства зводиться не тільки 
до задоволення їхніх поточних інвестиційних потреб, а й до передбачення напрямів 
і форм цієї діяльності на перспективу. У конкурентних умовах підприємства ви-
мушені на основі наукової методології здійснювати перспективне управління ін-
вестиційною діяльністю, ефективним інструментом якого виступає інвестиційна 
стратегія ЗЕД підприємства. Вона розглядається як еластична, узагальнена модель 
перспективного розвитку суб’єкта господарювання, яка містить у собі визначені 
довгострокові стратегічні цілі, технології, ресурси і систему управління, що забез-
печує її конкурентну дієздатність і адаптацію до реальної економічної ситуації та 
виходу на зовнішні ринки.

Інвестиційна стратегія — це комплекс довгострокових цілей області капітало-
вкладень та вкладень у фінансові активи, розвитку виробництва, формування 
оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з їхнього досягнення. 
У загальному виді інвестиційна стратегія реалізується у розробці плану та програми 
його здійснення на даному етапі розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія 
підприємства формується з урахуванням існуючих джерел та форм інвестування, 
їхньої доступності і потенційної ефективності використання.

Дослідивши поняття інвестиційної стратегії хочеться зазначити своє бачення 
з даного приводу. Розглянемо інвестиційну стратегію як систему довгострокових 
цілей інвестиційної діяльності підприємства, обумовлений загальними задачами 
його розвитку й інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних 
шляхів його досягнення. 

1. Сутність. Інвестиційна стратегія — це комплекс рішень, планів і заходів, 
пов’язаних із ефективним управлінням інвестиційними потоками.

2. Призначення. Підтримка корпоративної, ділової й функціональних стра-
тегій підприємства при управлінні матеріальними, супутніми інформаційними й 
фінансовим потоками, в тому числі інвестиційними.

3...Головне..завдання...Формування..зв’язку..між. .стратегіями. .ділового, корпо-
ративного й функціонального рівня для ефективного управління матеріалами, 
супутніми інформаційними й фінансовими потоками. 

4. Об’єкт. Інвестиційний потік.
5. Складові..Стратегія реального інвестування, стратегія фінансового інвесту-

вання, стратегія інноваційного інвестування.
6..Спрямованість. Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними 

витратами.
Отже, інвестиційна стратегія підприємства є системною концепцією, яка 

пов’язує і спрямовує розвиток її інвестиційної діяльності.
Інвестиційну стратегію можна представити як основний напрям інвестиційної 

діяльності підприємства, який в довгостроковій перспективі повинен привести 
підприємство до досягнення інвестиційних цілей і отримання очікуваного інвес-
тиційного ефекту. Метою інвестиційної стратегії є визначення пріоритетних нап-
рямів і форм інвестиційної діяльності підприємства, характеру формування ін-
вестиційних ресурсів і послідовності етапів реалізацій довгострокових інвестиційних 
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цілей, що забезпечують передбачений розвиток ЗЕД підприємства та розвиток під-
приємства взагалі.

Існує два види інвестиційної стратегії. Активна інвестиційна стратегія забез-
печує зростання прибутковості до середньогалузевого рівня вкладень та передбачає 
відбір і реалізацію різних інноваційних проектів. За такої стратегії інвестор оцінює 
альтернативні інвестиційні проекти, проводить їх техніко-економічне обґрунту-
вання, селекціонує їх, відбирає найперспективніші й формує відповідний інвестицій-
ний портфель. Пасивна інвестиційна стратегія передбачає підтримку незмінного 
рівня розвитку підприємства. Реалізуючи цю стратегію, інвестор прагне зберегти 
вже досягнутий ним рівень показників своєї господарської діяльності за рахунок 
інвестицій.

Систематизувавши існуючі підходи до побудови механізмів формування стра-
тегій, можливо визначити, що загальний організаційний механізм формування 
інвестиційної стратегії підприємства має містити в собі довгострокові інвестиційні 
цілі, технології, ресурси й систему управління, що забезпечує конкурентну дієздат-
ність до реальної економічної ситуації:

– загальне резюме (короткий опис інвестиційної стратегії);
– цілі (визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності);
– обґрунтування ресурсів (опис витрат на реалізацію стратегії);
– обґрунтування корисності (обґрунтовується корисність розробки реалізації 

інвестиційної стратегії у сформованих умовах).
Таким чином, одним з найефективніших шляхів реалізації стратегічних 

цілей інвестиційної діяльності підприємства — суб’єкта ЗЕД є розробка стратегічної 
спрямованості інвестиційної діяльності, яка базується на системі цілей даної 
діяльності. У процесі розробки послідовно визначаються співвідношення різних 
форм інвестування на окремих етапах перспективного періоду для задоволення 
інвестиційної діяльності підприємства.

Отже, при розробці стратегії підприємства та її адаптації в сучасному інвес-
тиційному середовищі, принцип розвитку повинен логічно поповнювати існуючі 
засади функціонування, посісти щільне місце в системі управлінських підходів та 
працювати на користь підприємства.

ЛІТЕРАТУРА
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посібник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003.
2./Селіверстова Л.С. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства // 

Актуальні проблеми економіки. — 2008. — №7.
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7. DEVELOPMENT
OF ENTERPRENEURSHIP
IN UKRAINE
Y.N. Ponomarenko, I.P. Trigyb 
National university of food technologies

Ukraine’s competitiveness in today’s world is inextricably linked with the mod-
ernization of its economy. As international experience shows, an important part of 
mobilizing institutional factors strengthening the competitiveness of the national 
economy is entrepreneurship. Expansion of structure proposals on domestic goods and 
services, creating an effective competitive environment, to stimulate innovative devel-
opment, the revival of entrepreneurship of the population, creating jobs and increas-
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ing employment flexibility, strengthening regional economies — is not all, but very 
important task facing domestic business. 

Thus the integral components of modern business is the small and medium busi-
nesses, which rely on functions acceleration of economic restructuring, improving or-
ganizational efficiency use of national resources. If a balanced policy domestic small 
and medium businesses can create thousands of new jobs and promote formation of 
Ukraine economically developed states. 

Since independence, the national economy in Ukraine gradually went strength-
ening of small and medium enterprises, which occupied nearly half the working popu-
lation. The positive dynamics of development contributed to presumptive tax, account-
ing and reporting of small business, a number of progressive regulatory policy, 
reforming the permit system and so on. In quantitative terms, the state of develop-
ment of small and medium enterprises in Ukraine gradually approached the status of 
small business development in the EU. 

However, it should be noted that the domestic business as an independent socio-
economic phenomenon exists and develops in difficult conditions of transformation of 
economy and meets with many problems. In reducing the viability of small and medium 
businesses significant tax impact pressure, the presence of various administrative bar-
riers, limitations of financial and credit resources, the weakness of the material, tech-
nical, financial, managerial and human resource component of small business. 

Factors that reflect the negative steel processes:
1. Technological state of the Ukrainian economy is within the second and fourth 

technological lifestyles, marginal technological opportunities for economic growth 
which has already been exhausted. 

2. The formation of market relations in the transitive economy of Ukraine is 
under formation of a new institution of private property and on this base class busi-
ness-owners who are leaders spread and establishment of market relations. 

3. Under the conditions of transitive economy an integral part of the process of 
stimulating the foundations for market-oriented economy is the policy of the state of 
institutional development, adequate requirements of market economy. 

Therefore, we can recommend several approaches to solving these problems: 
1. The basic principle of Ukraine’s competitiveness in the global economy — is 

the immediate creation of conditions for the organization and implementation of an 
ambitious innovation policy. 

2. World experience proves the rule that in transition countries is only one ad-
vantage over countries — leaders of the world economic system — a «benefit gap», 
which is the ability to scale borrowing technologies, new standards of technique, man-
agement techniques, adapted to national economic needs accordance with the indica-
tive plan-a strategy of innovative development. What you need, and Ukraine. 

3. Defining priorities macro-technological branch orientation innovation devel-
opment of Ukraine, the volume of borrowing the latest techniques, technologies and 
management, formation and development of their own, national innovation and tech-
nological base required to convert all existing at the present time of public manage-
ment of economic processes towards ensuring that every institutional structure param-
eters economy, innovation develops. 

4. Priority areas for innovation business require radical changes in approaches 
to education. The main driving force in innovation sphere are creative elite, which has 
a quality education can pursue knowledge in specific projects, products, services, and 
which possesses the organizational skills necessary for innovation. 
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8. методиЧні Аспекти
ціноутвореннЯ
при здіЙсненні
підприЄмством
експортно-імпортниХ
оперАціЙ
Н.С. Роговська 
Національний університет харчових технологій

Ціни і цінова політика — найважливіші елементи зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Саме від рівня цін на товари залежать комерційні результати 
комерційної діяльності підприємства, а обрана ним цінова політика справляє три-
валий і вирішальний вплив на ефективність його роботи на світовому ринку.

Зовнішньоторговельні операції здійснюються, як правило, на базі цін основ-
них світових товарних ринків. Світова ціна є грошовим вираженням світової інтер-
національної вартості товару, яка формується під впливом попиту та пропозиції 
того чи іншого товару на світовому ринку, коливань валютних курсів тощо [1]. 

На експортовані товари всередині країни встановлюються спеціальні ціни і 
надбавки до них. На імпортовані товари ціни встановлюються на основі імпортної 
(контрактної) вартості з включенням витрат на закупівлю й поставку товарів до 
границі у валюті країни експортера. Далі імпортна вартість перераховується в на-
ціональну валюту за офіційним курсом Національного банку України. До неї 
додаються податок на імпорт, мито, акцизи, ПДВ та інші платежі. Роздрібні ціни 
на імпортні споживчі товари встановлюються всередині країни, як правило, 
виходячи зі співвідношення попиту та пропозиції. 

У міжнародній торгівлі застосовуються два основних види цін: 
1) розрахункові ціни (індивідуально визначаються фірмами-експортерами на 

конкретні види промислових товарів, що виробляється, як правило, за індивіду-
альними замовленнями);

2) ціни, що публікуються (оприлюднюються в спеціальних джерелах і відо-
бражають, як правило, рівень світових цін. До них відносяться: довідкові ціни, бір-
жові котировки, ціни аукціонів, ціни товарів, ціни фактичних операцій, ціни — 
пропозиції великих фірм) [2].

На процес прийняття цінових рішень при здійсненні ЗЕД впливає значна 
кількість чинників, основні з яких: внутрішні (характеризують фінансову та марке-
тингову ситуацію на підприємстві), товарні (діють тільки щодо цього товару), рин-
кові ( характеризують можливості та ризики зарубіжного товарного ринку), витрати 
на розробку ринку, торговельні бар’єри, чинники, які є зовнішніми щодо взаємодії 
покупців і продавців товару.

Загалом політика ціноутворення є складовою загальної економічної та со-
ціальної політики України і спрямована на забезпечення: 

1) рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, 
економічної самостійності підприємств, організацій та адміністративно-територіаль-
них регіонів держави;

2) збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг; 
3) протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів та послуг;
4) об’єктивних співвідношень у цінах на промислову та сільськогосподарську 

продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну;
5) розширення сфери застосування вільних цін;
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6) підвищення якості продукції;
7) соціальних гарантій насамперед для низькооплачуваних та малозабезпечених 

громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв’язку зі зростанням цін 
і тарифів;

8) створення необхідних економічних гарантій для виробників;
9) орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень цін світовогоринку [3].
Ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних операцій має певні 

особливості. Відповідно до ст. 189 Господарського Кодексу та ст. 11 Закону України 
«Про ціни та ціноутворення» у розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються 
контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов сві-
тового ринку та індикативних цін. Важливе значення для впорядкування ціноутворення 
при здійсненні експортно-імпортних операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності України має Указ Президента України від 10 лютого 1996 р. «Про заходи щодо 
вдосконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» 
та затверджене ним Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. За загальним правилом контрактні ціни у цій сфері визначаються її 
суб’єктами на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших 
факторів, які діють на відповідних ринках на час укладання контрактів [4].

Особливості ціноутворення при укладанні зовнішньоторговельних угод дуже 
тісно пов’язані з предметом угоди (товар, послуги, результат інтелектуальної діяль-
ності, оренда обладнання тощо), його особливостями (сировина, готова продукція) 
і організаційними формами торгівлі на світовому ринку, а також каналами збуту і 
характером взаємовідносин між зовнішньоторговельними партнерами.

Таким чином, правильний вибір політики ціноутворення при здійсненні 
експортно-імпортних операцій — один з основних факторів, що забезпечують фінан-
сову стабільність підприємства — суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
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9. обҐрунтувАннЯ
бізнес-проекту
здіЙсненнЯ
підприЄмством
зовніШньоекономіЧної
діЯльності
В.Г. Сахно
Національний університет харчових технологій

Кожна фірма, яка функціонує в умовах ринкової економіки і господарської 
нестабільності, визначає стратегію свого розвитку з огляду на господарське оточення 
ринку, на який вона виходить. 
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Бізнес-планування дозволяє економістам-менеджерам не тільки обґрунтувати 
необхідність розробки того чи іншого інноваційного проекту, але і можливість його 
реалізації в діючих ринкових умовах.

Існує наступне бачення доктора економічних наук Покропивного С.Ф. щодо 
бізнес-проекту та його класифікації.

Бізнес-план — це невід’ємний елемент бізнес-проекту, документ, в якому 
викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охаракте-
ризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього біз-
несу, а також особливості управління ним.

Основними об’єктами бізнес-планування у вільних економічних відносинах 
служать високоприбуткові і конкурентоспроможні інноваційні проекти. В умовах 
ринку основні планові завдання кожного підприємства зводяться до вирішення нас-
тупних питань:

1) який вид продукції або яка нова справа вибрати для виходу на вітчизняний 
і зарубіжний ринок;

2) який буде ринковий попит на пропоновані товари і послуги і як він буде 
змінюватися;

3) які ресурси і в яких кількостях потрібні для організації бізнес-проекту;
4) скільки будуть коштувати необхідні ресурси і де знайти надійних поста-

чальників;
5) які будуть витрати на організацію виробництва і реалізацію продукції та 

послуг на відповідних ринках;
6) який може бути ринкова ціна на дану продукцію і як на неї вплинуть 

конкуренти;
Бізнес-плани розробляються для різних діючих фірм та їх підрозділів, або ж 

які необхідно буде створити для досягнення поставлених цілей, розробкою та 
постачанням на ринок необхідних товарів і послуг, реконструкцією підприємств та 
розширенням випуску продукції, вдосконаленням технології та організації вироб-
ництва, підвищенням якості товарів і продуктивності праці.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найважливіші 
функції:

1) зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю 
та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опра-
цювати механізм та важелі управління та реалізацією підприємницького проекту.
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10. орГАнізАціЯ
міжнАродниХ
трАнспортниХ перевезень
Л.В. Сергєєва 
Національний університет харчових технологій

Транспорт є однією з найбільш важливих галузей суспільного виробництва і 
покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в пере-
везеннях.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов’язана з транспортним 
забезпеченням, яке є однією з важливих складових процесу організації доставки 
товарів від місця їх виготовлення до місця споживання.

На здійснення міжнародних перевезень вантажів негативно впливає низка 
факторів. Серед них: неузгодженість правових і законодавчих дій і норм у міжна-
родному транспортному просторі, слабкість матеріально-технічної бази та недостат-
ність інвестицій на її вдосконалення і розвиток, незадовільна підготовка вантажів 
до транспортування, недостатня забезпеченість безпеки автотранспортної діяльності 
тощо.

При необхідності відправлення вантажу за кордон важливо обрати вид транс-
порту. В сучасному світі функціонує шість видів транспорту: морський, залізничний, 
автомобільний, річковий, повітряний і трубопровідний. Кожен з них має свої пере-
ваги та недоліки.

При організації міжнародних транспортних перевезень вантажів слід вра-
ховувати наступні фактори:

– вид та обсяг вантажу (генеральні, масові й особливо режимні); 
– фактор часу (швидкості доставки вантажу);
– вартість перевезень;
– географічне положення країн (відстань перевезення);
– безпека перевезення;
– стан доріг і підґїздних шляхів;
– вибір маршруту руху;
– наявність навантажувально-розвантажувальних засобів тощо. 
Питання міжнародних транспортних перевезень — одні з найскладніших у 

міжнародному комерційному праві. Перевезення товарів пов’язане з ризиком, тому 
кожна із сторін (експортер, імпортер, перевізник) прагне обмежити свою відпові-
дальність. Крім того, при розгляді спірних питань необхідно враховувати особливості 
законодавства різних країн. Здійснення міжнародних перевезень керуються міжна-
родними нормативно-правовими актами та національними законодавчими доку-
ментами країн-учасниць транспортного процесу.

Під час розгляду питань транспортування вантажів для учасників зовніш-
ньоторгової угоди важливо з’ясувати основні транспортні й базисні умови поставки, 
а також питання організації доставки товарів й управління нею. Міжнародні 
правила «Інкотермс-2010» містять повний перелік базових умов поставок та перед-
бачають розподіл обов’язків по транспортуванню вантажу між продавцем і покупцем.

Основним завданням транспортних перевезень є своєчасна і якісна доставка 
вантажу з мінімальними витратами. Виконати задані умови можна за допомогою 
різних економіко-математичних методів, що дозволяє оптимізувати роботу окремих 
елементів транспортного процесу, об’єднати ці елементи в єдину систему. Метою 
застосування цих методів є вибір з багатьох можливих шляхів сполучення раціо-
нального маршруту, тобто найкращого з точки зору обраного критерію, забезпечуючи 
найменші сумарні витрати, пов’язані з виробництвом і транспортуванням виробів.
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Одним з найбільш ефективних варіантів вирішення завдань зниження витрат 
і поліпшення якості перевізного процесу є впровадження інформаційних систем 
маршрутизації, обліку і планування, впровадження супутникових технологій наві-
гації та зв’язку. 

Для міжнародних перевезень автомобільним транспортом можливе застосу-
вання системи GPS моніторингу. Цей метод дозволяє здійснювати супутниковий 
моніторинг, обладнавши автомобілі спеціальними пристроями. За допомогою такої 
GPS-системи керівник чи власник компанії може в будь-який момент контролювати 
транспортні потоки компанії, за допомогою інтернету, відслідковувати місце пе-
ребування вантажу, економічні затрати, що значно зменшує ризик незапланованих 
витрат і підвищує рівень дисципліни водіїв.

Таким чином, організація транспортних перевезень, розробка ефективних 
маршрутів та планів перевезень сприяє своєчасному і безперебійному виконанню 
постачань продукції з найменшими витратами та ефективній взаємодії суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.
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11. методиЧні підХоди
Щодо вибору
цільовиХ ринків при
зовніШньоекономіЧніЙ
діЯльності підприЄмств
С.В. Сіробаба
Національний університет харчових технологій

Вибір цільового ринку, тобто ринку, на якому фірма може реалізувати постав-
лені цілі, необхідно приділяти серйозну увагу, оскільки від зробленого вибору 
великою мірою залежить ефективність всієї подальшої діяльності фірми. Тому 
перед фірмами постає питання: «На яких ринках працювати? Які пріоритетні 
сегменти слід обслуговувати?» 

Відповідь на ці питання більшість підприємств може отримати після ретель-
ного відбору цільових ринків.

Відбір цільових ринків — це пошук підприємством найбільш привабливої 
групи споживачів, які належать до одного або кількох споріднених сегментів, для 
реалізації своєї продукції на цих сегментах ринку.

Алгоритм вибору цільових ринків передбачає наступні етапи: 
1. Сегментація ринку — розподіл ринку на групи споживачів, кожна з яких 

може потребувати окремих товарів чи комплексів маркетингу. Сегментація здійс-
нюється за наступними критеріями:
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– географічний (враховується основні характеристики території проживання 
потенційних споживачів — міста, країни, регіони та ін.);

– демографічний (враховується вік, стать, національність та ін.);
– соціально-економічний (враховується рівень доходів, рід занять, професія 

споживача та ін.);
– психологічний (враховуються особливості кожного окремого споживача).
2. Вибір цільових сегментів ринку — оцінка привабливості сегментів з 

подальшим вибором для роботи одного або кількох цільових сегментів.
3. Позиціонування товару на ринку — розроблення можливих концепцій 

позиціонування товару в цільових сегментах і комплексу маркетингу для кожного 
добраного сегмента.

Оскільки орієнтація на цільовий ринок буде простежуватись в усіх подальших 
маркетингових діях підприємства (планування асортименту продукції і її по-
дальшого збуту, встановлення ціни на неї та створення системи комунікацій на 
зовнішньому ринку), тому для вибору найбільш перспективних його сегментів до-
цільно проаналізувати наступні параметри:

– рівень прибутковості цільового ринку;
– місткість ринку; 
– стабільність попиту на товари і послуги;
– прихильність цільового ринку до товарів і послуг;
– платоспроможність цільового рину;
– маркетингові можливості в обслуговуванні цільового ринку.
Із урахуванням аналізу перелічених параметрів і відбувається остаточний 

відбір цільових ринків.
Залежно від глибини обґрунтування управлінського рішення можна виділити 

три основні підходи до вибору зовнішнього ринку:
1. Суб’єктивний підхід ґрунтується на суб’єктивних відчуттях, очікуваннях, 

досвіді осіб, які приймають рішення про вихід на конкретний ринок. Цей підхід 
має тільки одну перевагу — відсутність витрат на обґрунтування рішення. Ризик 
при цьому є максимальним, а ступінь обґрунтованості рішення відповідно міні-
мальним. Найчастіше такий підхід буває пріоритетним, але доповнюється еле-
ментами дискретного.

Найбільш поширеними причинами застосування суб’єктивного підходу є:
– добре ставлення осіб, що приймають рішення, до країни або її культури;
– наслідки ознайомчого візиту або несподіваних зустрічей;
– інтуїтивна довіра до зарубіжного партнера;
– прагнення фірми працювати на новому або дуже складному ринку, бути 

першою;
– бажання легалізувати за кордоном певні дії.
2. Дискретний підхід ґрунтується на оцінці 2 – 3 найбільш важливих для 

підприємства показників розвитку ринку або інших критеріїв. Найчастіше для 
обґрунтування рішення про вибір зарубіжного ринку за дискретного підходу ви-
користовують такі показники та критерії:

– розмір ринку;
– динаміка зростання ринку;
– власні конкурентні переваги;
– потенціал ринку;
– доступність ринку;
– сприймання ринку;
– стабільність (оцінка ризиків).
Загальною вимогою до інформаційної бази за дискретного підходу є надій-

ність, правдивість, перевіреність обраних показників та критеріїв. 
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3. Комплексний підхід передбачає кількісну оцінку кожного ринку за сис-
темою показників або глибоке аналітичне обґрунтування. Цей підхід є найбез-
печнішим, оскільки він мінімізує ризик від виходу підприємства на неадекватний 
ринок, підвищує обґрунтованість управлінського рішення, але і потребує значних 
витрат на проведення дослідження.
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12. інФормАціЙне
зАбезпеЧеннЯ діЯльності
підприЄмств – суб’Єктів зед
В.М. Смикова
Національний університет харчових технологій

Сучасний рівень розвитку суспільства характеризується стрімким зростанням 
потоків і обсягів інформації, ускладненням механізмів управління соціальними 
процесами та явищами. Cаме тому в сучасних умовах світового соціально-економіч-
ного розвитку особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення під-
приємств-суб’єктів ЗЕД. В економічній літературі під поняттям «інформаційне 
забезпечення» розуміють процес задоволення потреб в інформації, заснованої на 
застосуванні спеціальних засобів та методів її одержання, опрацювання, накопичен-
ня й видачі в зручному для використання виді. Так, сукупність вихідної інформації 
різного характеру, що призначена для прийняття рішень у сфері виробництва, мож-
на вважати за інформаційне забезпечення підприємництва.

Вихідна інформація для підприємництва, що займається зовнішньоекономічною 
діяльністю має два різновиди: інформація про стан зовнішнього середовища; ін-
формація про зміст факторів внутрішнього середовища підприємства (чи наявних 
передумов його створення). У свою чергу, інформація першого різновиду містить 
дві групи: ринкова кон’юнктура і механізм регулювання діяльності підприємства 
інститутами державного управління.

Для характеристики ринкової кон’юнктури використовують дані, що наво-
дять в офіційній літературі, статистичних оглядах, комерційних публікаціях, реклам-
них виданнях та ін. Доцільною і результативною є інформація у вигляді прямого 
опитування, анкетування та інших прийомів, що широко використовуються у 
практиці маркетингових досліджень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Найрегламентованішою і, на певний період достатньо однозначною, є інфор-
мація про механізм регулювання діяльності підприємств. Це пов’язано з тим, що 
економічні і адміністративні важелі держави встановлюються відповідними норма-
тивними актами: Указами Президента, законами, затвердженими Верховною Радою, 
декретами, постановами і розпорядженнями, прийнятими Кабінетом Міністрів, або 
інструкціями, положеннями, наказами, рішеннями установ, які наділені відповід-
ними правами (від державних міністрів та відомств до місцевих органів самовря-
дування). Варто зазначити, що показники, які характеризують механізм регулюван-
ня інформаційного забезпечення, мають нормативний характер, тобто є обов’язковими, 
і нехтування ними призводить до економічних або адміністративних санкцій. Для 
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збору, систематизації та аналізу інформації на підприємстві повинен обов’язково 
створюватись відділ чи підрозділ, який би займався даними питаннями.

Є певні відмінності у обсязі, складі та джерелах отримання інформації про 
стан підприємства, яке вже діє, і яке тільки створюється. У першому випадку 
можна створити певний інформаційний масив на підставі звітної і планової інфор-
мації (річні, квартальні, місячні звіти, прогнози розвитку і т.д.). У другому випадку 
частина інформації відсутня. 

Прискорення науково-технічного прогресу та вступ України до СОТ пред’яв-
ляє усе більш високі вимоги до інформаційного забезпечення підприємств, що 
займаються експортно-імпортними операціями. Так, без інформації і її аналізу не-
можливо ефективне функціонування і розвиток таких підприємств. На сучасному 
етапі соціально-економічного розвитку інформація відіграє вирішальну роль у 
діяльності менеджера з будь-яких питань. Від неї залежить існування підприємства. 
Досвід провідних компаній, які діють на зовнішньому ринку переконує, що їхній 
успіх забезпечується за рахунок добре функціонуючої інформаційної системи.
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13. методиЧні зАсАди
розробленнЯ стрАтеГіЧниХ
АльтернАтив розвитку
підприЄмствА-суб’ЄктА зед
Ю.А. Ступак 
Національний університет харчових технологій

В сучасних ринкових умовах головною метою діяльності підприємства є до-
сягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які нададуть високу 
норму прибутку та стабільне економічне зростання. З приводу забезпечення висо-
кого рівня конкурентоспроможності підприємства актуальним стає утримання 
наявних ринкових позицій та пошук нових можливостей, що сприятиме розширенню 
ринків збуту та зростанню економічної ефективності.

Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не здатний поглинути всю запро-
поновану продукцію, що примушує підприємство виходити на зовнішні ринки, 
конкуренція на яких значно вища. Тому для забезпечення ефективної зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємству потрібний єдиний стратегічний напрямок розвит-
ку, згідно з яким воно зможе досягти довгострокових конкурентних переваг [3, с.25].

Для розробки стратегії необхідний комплексний аналіз діяльності підпри-
ємства. По-перше, треба провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД на засадах 
фінансово-економічного аналізу та скласти матрицю SWOT і згрупувати економічні 
показники, що чітко виявить внутрішні можливості підприємства.

По-друге, необхідно провести аналіз зовнішнього середовища, який включає 
в себе оцінку постачальників, конкурентів та споживачів, а також аналіз пропо-
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нованих підприємством та конкурентами товарів з метою виявлення стадії жит-
тєвого циклу товару та можливості його заміни. Цей аналіз проводиться на засадах 
складання карти стратегічних груп для визначення положення підприємства серед 
конкурентів та напрямку його розвитку в наявному конкурентному середовищі. 
Також необхідні проведення маркетингового дослідження ринку з метою виявлення 
переваг споживачів та оцінка постачальників для визначення якості сировини і 
рівня цін на неї в даній галузі.

По-третє, для визначення привабливості зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства доцільно провести матричний аналіз. При проведенні матричного 
аналізу ЗЕД підприємства найчастіше використовуються такі матриці: матриця 
BCG — аналіз темпів зростання та частки ринку; матриця GE — аналіз порівняльної 
привабливості ринку та конкурентоспроможності; матриця ADL — аналіз життєвого 
циклу галузі та відносного положення на ринку; матриця Shell/DPM — аналіз 
привабливості ресурсоємної галузі в залежності від конкурентоспроможності.

Після проведення аналізу економічної діяльності підприємства складається 
список стратегічних альтернатив, тобто система стратегій із розрахунком вірогід-
ності їх запровадження щодо досягнення загальної мети [1, с.48].

Основні види стратегій міжнародного бізнесу поділяються на 5 основних 
груп, в залежності від наявності у підприємства конкурентних переваг, завдяки 
яким воно зможе досягти стабільного положення на ринку. До них відносяться: 
стратегії формування ресурсно-факторних переваг; стратегії формування техно-
логічних переваг, стратегії формування інноваційних переваг, стратегії формування 
змішаних переваг, стратегії формування глобальних конкурентних переваг. Для 
України найбільш актуальні перші чотири групи стратегій, що визначається, в 
основному, належністю того чи іншого підприємства до галузей, де головну роль 
відіграють ресурси (сільське господарство, видобувна промисловість), технологія 
виробництва (машинобудування) або інновації (фармація, авіабудування) [2, с.101].

Таким чином, визначається спочатку вид стратегії міжнародного бізнесу під-
приємства, а потім в межах цього виду формується список конкурентних стратегій, 
з якого вибирається найбільш прийнятна. Після цього потрібно оцінити стратегію 
та визначити, чи відповідає вона запланованим показникам. Якщо так — запро-
ваджувати її на функціональних рівнях та проводити постійний контроль за її 
виконанням для забезпечення найвищого результату. Для більш ефективної реалі-
зації обраної стратегії необхідно розділити діяльність підприємства на основні та 
допоміжні процеси та найбільшу увагу приділити саме основній діяльності, посту-
пово адаптуючи стратегію в маркетинговому, виробничому відділах та в сервісному 
обслуговуванні, що забезпечить повніший контроль за її реалізацією. Допоміжні 
процеси більш гнучкі і вони самі в процесі реалізації загальної стратегії будуть змі-
нюватися згідно обраному напрямку. Якщо в процесі оцінки виявиться, що обрана 
стратегія не відповідає запланованим показникам, — зі списку конкурентних 
стратегій треба обрати найбільш прийнятну та оцінити її. Такий цикл допомагає 
вибрати найбільш оптимальний шлях розвитку ЗЕД підприємства [2, с.110].

Після впровадження обраної стратегії необхідний постійний контроль за 
поточною ситуацією внутрішнього та зовнішнього середовища для забезпечення 
своєчасного реагування на будь-яку зміну з метою адаптації стратегії розвитку ЗЕД 
до нових умов господарювання.

Таким чином, використання збалансованої системи методичних підходів у 
сфері стратегічного управління ЗЕД підприємства дозволяє удосконалити систему 
прийняття стратегічних та тактичних рішень, оптимізувати використання обмеже-
них внутрішніх резервів розвитку підприємства щодо подальшого розвитку конку-
рентних переваг у довгостроковій перспективі.
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14. STRATEGY OF INTERNATIONAL
TRADE OF UKRAINE
N.Tarasova, I.Sushko 
National university of food technologies

Since 1996, Ukraine has repeatedly stated that it wants to become a member of 
the European Union at the highest official level. The EU has however cold-shouldered 
them, although Article 49 of the Treaty of the European Union stipulates that any 
European state may apply to become a member of the European Union. Many European 
politicians and EU commissioners have publicly ruled out Ukrainian membership of 
the EU, but formally the question remains open. A broad Ukrainian opinion favors the 
country’s «European choice», though its implications are usually left open.

The institutional cooperation between the European Union and Ukraine has been 
rudimentary. The EU offered Partnership and Cooperation Agreements (PCA) to the 
(Commonwealth of Independent States) CIS countries, which were little but a codifica-
tion of (World Trade Organization(World Trade Organization)� WTO principles for non-WTO members. They do 
not offer any trade concessions beyond what the EU accords to its WTO partners, while 
the EU has concluded free trade agreement with many other countries. Ukraine has 
been treated as one CIS country among many. The Ukrainian PCA was concluded in 
1994, but it did not come into force until 1997. It is valid for ten years and can be 
prolonged. Although it is comprehensive, covering political dialogue, trade in goods 
and services, economic, environmental, scientific, cultural and legal matters, it con-
tains little of substance. The EU’s only subsequent trade policy advance to Ukraine is 
its conclusion of a textile agreement that eliminated its import quota system.

The contrast between the development of exports to the EU from the ten post-com-
munist EU candidate members in Central-Eastern Europe (CEE) and the CIS countries is 
huge. Barely half of the exports from the former went to the EU in 1989, rising to 67 
percent in 2000. By contrast, 33 percent of Soviet exports went to the EU in 1989, but by 
2000 that share had fallen slightly to 31 percent, according to IMF statistics. With ex-
ports to the EU of only 16 percent of its total exports in 2000, Ukraine was especially 
disadvantaged in spite of its vicinity to the EU. Given economic geography — Ukraine’s 
location, transportation routes and the relative size of adjacent economies — the EU 
should be Ukraine’s all-dominant export market buying 60 percent of its exports. Through 
regression analysis, it was established that the growth of potential export markets has it was established that the growth of potential export markets has established that the growth of potential export markets has 
been one of the most important determinants of growth in the transition countries.

One reason for the disparity in EU trade between the CEE and the CIS countries has 
been slower economic reforms in the CIS countries, but another reason has been diverse EU 
trade regulations. The EU has developed an elaborate hierarchy of trade treaties, ranging 
from simple trading partner to full member-state. As countries on the way to be full members, 
the CEE countries are close to the top of this hierarchy, while the CIS countries are at the 
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bottom. The EU offered favorable Europe Agreements to the CEE early on, which committed 
all parties to eliminate tariff and non-tariff barriers on industrial products by the end of a 
ten-year period, which ended in 2001 or 2002. They were asymmetric to the benefit of CEE. 

The CEE countries are considered market economies by the EU (and the US), which 
means that an antidumping investigation is based on their own prices. The CIS countries, 
on the contrary, have been labeled «economies in transition» by the EU, which signifies 
that they are treated as state-trading countries and an antidumping investigation is based 
on a hypothetical country’s (much higher) prices. Recently, Russia and Kazakhstan have 
been recognized as market economies of the EU and the US, and Ukraine should be able to 
make that grade very soon. The last EU objection is that the state plays too great a role in 
the Ukrainian economy, while the US last year rejected Ukraine as a market economy be-
cause of tax benefits for the steel industry, which have since been abolished.

Unlike the Central European economies, the major CIS countries are not mem-
bers of the WTO. To date, four small CIS countries have become members of the WTO, 
the Kyrgyz Republic, Georgia, Moldova and Armenia, while all the others are at vari-
ous stages of their accession.

Altogether, there is a world of difference in EU treatment of the CEE and CIS 
countries, respectively. CEE is about to become EU members, while the CIS countries 
have no associate status, no customs union or free trade arrangement. Largely, they 
are not even members of the WTO or recognized as market economies by the EU. Their 
trade status is reminiscent of «open season», and the US offers similar treatment.

These differences in status are reflected quite consistently in trade treatment and 
their total effect is significant. Even before their entry into the EU, the CEE countries get 
80 percent of lines duty free to compare with, while 54 percent of lines for the CIS coun-
tries as GSP beneficiaries. GSP (Generalized System of Preferences) are trade benefits 
designed for developing countries, but they are not very beneficial for the CIS countries. 
For very sensitive goods — textiles, metals and many agricultural goods, most-favored 
nation (MFN) duty rates are reduced by only 15 percent, and for sensitive goods — chem-
icals, many agricultural goods, footwear, plastics, rubber, leather goods, wood, wood 
products, paper, glass copper, etc. — MFN tariffs are reduced by 30 percent. Only non-
sensitive goods, which are not very significant in Ukraine’s export, are duty-free. Moreo-
ver, the GSP regime suffers from many weaknesses. The supposed beneficiaries do not 
conclude any contract and therefore have no recourse to any dispute settlement conflict. 
The rules of origin are onerous, while special simplified agreements have been reached 
with CEE. GSP tariff reductions are less than those the EU accession countries get. Be-
sides, Ukraine is so developed that it can easily be deprived of GSP because of too high 
economic development. Strikingly, nobody even talks about GSP in Ukraine.

The main components of foreign economic strategy of Ukraine — is a powerful 
export sector, the national currency; attracting foreign investment through the estab- attracting foreign investment through the estab-attracting foreign investment through the estab-
lishment of joint business, liberalization of imports, a foreign business; building an building anbuilding an 
extensive system of foreign trade management, flexible tax, price, deposit, credit, fi-
nancial and monetary policies, the gradual integration of the economy in the European 
and world business associations and organizations; staffing department.

15. ENTREPRENEURSHIPENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT IN UKRAINE
I. Trigyb, M. Kabanova 
National university of food technologies

Without doubt, the transition process has resulted in profound and dramatic chang-
es to the economic, political and social landscapes in the countries that used to be part of the 
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Soviet empire. One of the major changes for all post-Soviet countries has been the develop-
ment of legalized entrepreneurship in the form of private business ownership. 

This is of special importance in transition countries not only for the wealth and 
job generation possibilities that small private firms offer for individuals, but also for 
the additional potential welfare gains for the economy and society as a whole. The abil-
ity of small and medium sized enterprises (SMEs) to foster innovation, experimentation 
and adaptation in the business environment is especially crucial for countries undergo-
ing radical transformation (European Bank for Reconstruction and Development 1995). 

Moreover, if the potential contribution of entrepreneurship to economic devel-
opment and social inclusion is to be fulfilled, it is important that women as well as men 
are fully represented as entrepreneurs. 

Entrepreneurship and sustained private sector enterprise development depend 
on the wider process of institutional and economic restructuring, therefore it is not 
surprising that the pace of small business development in Ukraine has been slower 
than in, for example, in Lithuania. 

EBRD estimates suggest that non-state owned enterprises make the largest con-
tribution to GDP in Ukraine, private sector firms only account for about 30 percent of 
total employment, with a further 36 percent employed in collectives and co-opera-
tively owned enterprises and 34 percent in the state sector, which are still fully owned 
by the state. 

Until recently, improvements to the legal and regulatory framework for private 
enterprise have been treated as a low priority by the Ukrainian Parliament. The cre-
ation of a State Committee for the Development of Entrepreneurship in 1997 was the 
first attempt to improve the regulatory environment for entrepreneurs, through a 
process of legislative and administrative reform. This is needed to reduce the amount 
of time, which Ukrainian entrepreneurs in smaller firms are reported to spend on deal-
ing with official regulations (which has been estimated by some researches to be 25 
percent working time) thereby diverting resources from more productive activities. 

In the first half of 2003, twelve new laws3 affecting small firms were intro-
duced; most of which are concerned with taxation or financial regulations. Even though 
changes were aimed at improving the legal environment for businesses, their introduc-
tion may have an adverse effect on micro businesses in particular, in the short term, 
a significant part of which are women-owned. Surveys of small entrepreneurs have 
consistently indicated that constant changes in legislations resulting in distracting 
small entrepreneurs from business activities, diverting resources from more produc-
tive activities. 

The introduction of the Tax Code and the recent changes, that have been ap-
proved by the Parliament are expected to make the entrepreneurs a little easier. The 
changes will mostly affect small businesses and private entrepreneurs. The tax regime 
in the upcoming year for the latter is more favourable in comparison with corporate 
entities (if turnover of a private entrepreneur does not exceed UAH 500’000 per cal-
endar year (it’s about USD 100’000) it is possible for this private entrepreneur to pay 
very law fixed monthly tax from UAH 100 to UAH 200 (this is accordingly from about 
USD 20 to USD 40 per month)). Moreover, the procedure of state registration will 
remain rather simple (the procedure of registration is similar to incorporation of a 
corporate entity, but less complicated and requires much less documents). A private 
entrepreneur can also use the common tax system and in this case amount of his an-
nual permissible income is unlimited as well as number of his employees, but amount 
of tax to be paid is rather higher in comparison with simplified tax regime and he has 
to file almost the same numerous reports as the corporate entity, therefore the com-
mon tax system for private entrepreneurs is very rarely applied in practice. 
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16. методиЧні підХоди
Щодо дослідженнЯ
міжнАродниХ
ФінАнсовиХ інструментів
тА ФондовиХ деривАтивів
І.В. Тюха, канд. екон. наук
Національний університет харчових технологій

Однією з форм міжнародних економічних відносин є міжнародна торгівля фінан-
совими інструментами, що охоплює торгівлю валютою і цінними паперами, дериватами, 
кредитами та міжнародні розрахунки. У міжнародній практиці вона реалізується через 
систему валютно-фінансових відносин, яка містить валютну і фінансову складові. 

Міжнародна торгівля фінансовими інструментами як форма міжнародних 
економічних відносин має свої особливості, оскільки охоплює власне торгівлю спе-
цифічними товарами (валюта, цінні папери тощо) та забезпечує обслуговування 
міжнародного руху товарів і факторів виробництва. 

Класифікація фінансових інструментів відносить деривативи до вторинних 
фінансових інструментів, тоді як первинні фінансові інструменти — це грошові кошти, 
цінні папери, кредиторська і дебіторська заборгованість по поточних операціях.

Деривативи — це похідні фінансові інструменти, або інакше зобов’язання за 
якими треба поставити базові активи, що лежать в основі деривативів до певного 
часу. Це інструментами термінових угод, що визначають права і обов’язки сторін 
щодо базового активу в майбутньому. 

Похідними фінансові інструменти називають, тому, що ціноутворення де-
ривативів залежить від зміни цін на базові активи, які лежать в основі цих похідних 
інструментів. До деривативів відносять форвардні і ф’ючерсні контракти, біржові 
та позабіржові опціони, свопи і біржові похідні інструменти на свопи. 

Основні функції деривативів полягають у хеджуванні майбутньої можливої зміни 
ціни на товари та нематеріальні активи (наприклад індекси акцій або вартість кредиту).

Завжди кажуть: «дериватив на …», таким чином вказуючи від цін яких базових 
активів залежить ціна даного похідного фінансового інструменту. Базовими активи 
називаються, бо їх ціни служать основою для розрахунку цін на деривативи.

Існують такі види деривативів:
– Деривативи валютного ринку — договори з купівлі продажу іноземної 

валюти, з виконанням зобов’язань через певний час в залежності від зміни курсу 
купівлі або продажу валюти. 

– Процентні деривативи — зобов’язані своєю появою періоду дестабілізації 
короткострокових процентних ставок. Дані фінансові інструменти використовуються 
для хеджування процентних ризиків, їх застосування забезпечило додаткову 
ліквідність ринків позикових капіталів і можливість фіксування певної норми 
прибутку підприємств в майбутньому. 

– Кредитні деривативи — це структуровані фінансові позабіржові деривативи, 
що відокремлюють кредитний ризик від активу для подальшої його передачі контра-
генту. Різновидом даних фінансових інструментів є cds деривативи (кредитні дефолт-
ні деривативи) згідно з якими покупець сплачує продавцеві премію, який зобов’язав-
ся погасити виданий покупцем третій стороні кредит у випадку дефолту третьої сторони.

— Фондові деривативи — опціони, ф’ючерси, форварди, відмінністю яких 
від інших фінансових деривативів є те, що їх базовим активом виступають цінні 
папери. До фондових деривативів відносять опціони, ф’ючерси (ф’ючерсні кон-
тракти), фондові варанти, депозитарні свідоцтва (розписки).
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досить прості у використанні. 

Інвестування в похідні фінансові інструменти пов’язано з певним ризиком, 
величина якого залежить від виду фінансових інструментів, у які зроблена інвес-
тиція. У зв’язку з цим особливого значення набуває вміння інвестора користуватися 
інструментами фінансового аналізу для правильної оцінки вартості та прибутковості 
похідних фінансових інструментів.

17. особливості
клАсиФікАції товАрів
зовніШньоекономіЧної
діЯльності при здіЙсненні
експортно—імпортниХ
оперАціЙ
О.В. Шереметинська 
Національний університет харчових технологій

Класифікація товару — одне з актуальних питань митного законодавства. 
Так як точне встановлення цієї позиції дозволяє визначити розмір ставки мита, мит-
ної вартості, а також необхідність отримання дозвільних документів, таких як — 
ліцензії та сертифікати відповідності тощо.

Від точності віднесення товарів до тієї чи іншої товарної підсубпозиції по 
Товарній номенклатурі ЗЕД України залежить, перш за все, величина митних пла-
тежів, а також дотримання порядку застосування заборон та обмежень, встановлених 
відповідно до законодавства України про державне регулювання зовнішньоторго-
вельної діяльності. Тільки досконало опанувавши принципи побудови та класифі-
кації ТН ЗЕД України можна чітко дотримуватися законності й правильність 
переміщення вантажів через митний кордон України. 

Існує бажання недобросовісних учасників ЗЕД навмисне ухилитися від 
сплати митних платежів або зменшити їх, обійти заборони і обмеження при експорті 
та імпорті окремих видів товарів шляхом подання до митних органів недостовірних 
відомостей про код товарів. 

Рис. Класифікація фінансових інструментів
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Досить часто учасники зовнішньоекономічної діяльності стикаються з труд-
нощами, пов’язаними з визначенням коду товару.

Код товару може бути визначений неправильно не тільки тому, що учасник 
зовнішньоекономічної діяльності не знає ТН ЗЕД, але і якщо в цілому неуважно 
ставиться до процусу класифікації товарів. Потрібно вміти грамотно користуватися 
правилами класифікації товарів.

Правильна класифікація товарів згідно з ТН ЗЕД має вирішальне значення 
як для визначення відповідних заходів тарифного і нетарифного регулювання, які 
застосовуються до товарів при їх переміщенні через митний кордон України, так і 
для формування достовірної митної статистики зовнішньої торгівлі.

Класифікація товару, має важливе економічне і політичне значення:
– від товарної позиції залежить рівень митного оподаткування товару;
– залежить можливість застосування до товару при переміщенні його через 

митний кордон нетарифних заходів регулювання;
– використовується для ведення митної статистики зовнішньої торгівлі Укра-

їни (дані митної статистики використовуються для проведення аналізу зовнішньо-
торговельного обороту, на основі якого розробляються перспективні заходи митної 
політики);

– створюється можливість більш ефективно регулювати зовнішньоекономічну 
діяльність завдяки виділенню будь-яких товарів в окремі позиції;

– деталізація товарної номенклатури дає переваги при веденні торгових 
переговорів з іншими країнами, так як створюється можливість вибору і маневру-
вання при наданні тарифних поступок і пільг, дозволяючи звести до мінімуму 
наслідки небажаних для національної економіки поступок при взаємній зниженні 
загального рівня митного оподаткування товарів.

Слід звернути увагу, що рішення про класифікацію товарів може прийняти 
тільки орган виконавчої влади, уповноважений в галузі митної справи. Рішення 
про класифікацію товарів, що приймаються іншими митними органами діють лише 
до конкретних товарів і не поширюються на інші товари, в тому числі володіють 
подібними чи ідентичними характеристиками.
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Голова — І.В. Федулова, д-р екон. наук, професор
Секретар — Н.О. Гунько

1. методичні  підХоди 
до Визначення та оцінки
ВплиВУ діяльності 
підприємстВ ХарчоВої 
промислоВості на 
наВколиШнє середоВиЩе
Т.П.Басюк, канд. екон. наук, доцент
Національний університет харчових технологій

Сучасна практика діяльності підприємств харчової промисловості довела, що 
економічно обґрунтованим є доповнення системи планів планом заходів щодо охо-
рони та раціонального використання природних ресурсів. Ігнорування цього момен-
ту призводить до необхідності розраховуватися за екологічні помилки у майбут-
ньому.

Екологічна політика, яка вибудовується підприємством, зорієнтована на дов-
гостроковий період і передбачає обов’язковий аналіз проектів розвитку з позиції 
впливу їх на довкілля. Більшість проектів з розвитку підприємств харчової 
промисловості є потенційним джерелом забруднення, що, як правило, негативно 
впливають на навколишнє середовище. Ретельне попереднє планування цих проек-
тів може допомогти мінімізувати і навіть уникнути забруднення та незворотних 
змін у довкіллі. Тому особлива увага аналітиків повинна бути приділена взаємо-
зв’язку між вибором технологічного процесу або його розробкою та потенційною 
можливістю мінімізації відходів або використання їх знову, з метою зменшення 
безпосереднього впливу на навколишнє середовище.

Успішна розробка проектів підприємствами харчової промисловості перед-
бачає наявність впевненості в тому, що потенційний негативний або несприятливий 
вплив на довкілля визначатиметься та оцінюватиметься таким чином, що його мож-
на буде уникнути або зменшити шляхом внесення відповідних змін до проекту.

Для оцінки впливу функціонуючого виробництва на навколишнє середовище 
необхідно:

– провести аналіз технологічного процесу виробництва з метою виявлення 
джерел впливу, виділення та викиду шкідливих речовин. Результатом цього аналізу 
є визначення в технологічному ланцюжку місць входу та виходу природних ресурсів, 
виділення шкідливих речовин у довкілля, характеристика джерел забруднення, 
природоохоронного обладнання та природозахисних заходів, які супроводжуються 
розрахунковою оцінкою фактичної їх ефективності;

– визначити показники інтенсивності, ступеня і небезпеки впливу, що зале-
жать від кількості викиду шкідливих речовин та їх індивідуальних властивостей. 
Ступінь впливу встановлюється співвідношенням його інтенсивності до інтенсивності 
виділення шкідливої речовини, що дозволяє ранжирувати джерела забруднення за 
принципом можливості та доцільності зниження впливу. За результатом аналізу 
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може статися, що максимальний ступінь впливу належить слабкому за інтенсивністю 
джерелу забруднення, або навпаки, джерела з максимальним виділенням шкідливих 
речовин мають незначний ступінь впливу за рахунок високої ефективності 
природоохоронних заходів;

– виявити форми порушення та забруднення природного середовища і 
визначити їх параметри. На цьому етапі проводиться обстеження зони впливу 
виробництва на навколишнє середовище та встановлюються наслідки забруднення. 
Розповсюдження шкідливих речовин в атмосферному повітрі залежить від багатьох 
факторів — як власне від джерела викиду, так і метеорологічних і географічних 
умов місцевості, що призводить до нерівномірного їх осідання на поверхню ґрунту 
на площі, що складає зону впливу підприємства на навколишнє середовище;

– оцінити наслідки змін довкілля у компонентах природно-виробничої 
системи з використанням інтегральних показників. Для цього досить часто 
використовують відвернений сукупний збиток. Суть даного інтегрального показника 
полягає в тому, що порівнюються капітальні та експлуатаційні витрати, які ви-
никають при здійсненні різноманітних природоохоронних заходів під час 
функціонування виробництва, і безпосередні та опосередковані збитки, яких запо-
бігли в результаті вжиття цих заходів (позитивна частина). Якщо величина відвер-
неного сукупного збитку має позитивне значення, вважають за необхідне 
реалізовувати природоохоронні заходи. Відвернений сукупний збиток являє собою 
приведення різноманітних за розміром кількісних впливів виробництва на компо-
ненти середовища.

Сучасна міжнародна практика аналізу екологічних наслідків проектів 
найчастіше застосовує методи, побудовані на визначенні:

ринкової ціни виробництва товарів та послуг, що базується на одному з 
трьох підходів: визначення продуктивності ресурсів, методи втраченої вигоди 
(доходу) та альтернативної вартості;

безпосередніх витрат, пов’язаних з реалізацією проекту, до яких насамперед 
належать методи аналізу ефективності витрат і превентивних витрат.

При оцінці впливу окремих проектів, що реалізуються, та діяльності 
підприємства в цілому на навколишнє природнє середовище (повітря, воду, землю, 
флору і фауну району, екосистеми) аналіз передусім має враховувати вплив на 
здоров’я нації і безпеку робочих місць, а також на соціальні і культурні цінності 
суспільства.

2. ECOLOGICAL CONSEQUENCES
INTEPRENEURIAL ACTIVITIES 
IN AGRICULTURE IN UKRAINIAN 
EXPERIENCE 
H.V. Vasylenko, O.S. Kovalchuk 
National university of food technologies

Ukraine belongs to the countries with high level of negative environmental im-
pact of industrial activity, and therefore the problem of environmental protection and 
rational use of natural resources becomes of principal importance. Among those who 
study this problem are Ukrainian scientists: Y.Z. Oliynyk, R.L. Fedoryshchak, P.T. Shy-
shchenko and others.

Production is not possible without waste. Waste is unwanted or useless materi-
als. Litter is waste which has been disposed of improperly. Waste is directly linked to 
human development, both technologically and socially. The compositions of different 
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wastes have varied over time and location, with industrial development and innovation 
being directly linked to waste materials. An example of this includes plastics and nucle-
ar technology. Waste in addition to its ordinary meaning includes all of the following:

– inefficient, excessive, or improper use or dissipation of the reservoir energy, 
including gas energy and water drive, of any pool, and the locating, spacing, drilling, 
equipping, operating, or producing of a well or wells in a manner to reduce or tend to 
reduce the total quantity of oil or gas ultimately recoverable from any pool;

– unreasonable damage to underground fresh or mineral waters, natural brines, 
or other mineral deposits from operations for the discovery, development, and produc-
tion and handling of oil or gas;

– unnecessary damage to or destruction of the surface; soils; animal, fish, or 
aquatic life; property; or other environmental values from or by oil and gas opera-
tions.

All these lead to the destruction of soil structure and reducing its fertility. As 
a result we obtain:

– wind and water erosion of soil;
– damage to crops by various diseases and pests;
– increase in soil contamination.
Each branch of agriculture affects the environment in different ways. Farming 

alters water balance and hydrological regime of agricultural landscapes quite notice-
ably. Creating of large fattening systems is often accompanied by pollution of soil and 
water excrement of animals and accumulation of manure. Contamination of hydro-
graphic grid slaughterhouse waste, meat and dairy enterprises is a serious problem.

Mountain farming is the leading the industry of agriculture. The rapid popula-
tion growth increases demand for meat and dairy products, wool, leather. It constant-
ly forces increase in the number of cattle, deer, yaks, llamas, goats, sheep, leading to 
excessive grazing. Weakening of the same sod cover is accompanied by soil erosion, 
which often completely destroys fertile horizons.

The salinization got almost half of the irrigated lands of the world. Thereby, 
irrigation is also linked to the problem of rational use of water.

Reduction of groundwater led to an increase in the number of dry days, reduc-
ing humidity, and it, in turn, caused the reduction of productive moisture and de-
crease productivity.

Thus, modern agriculture creates for inhabitants of the planet a variety of acute 
environmental problems, their successful resolution can only be based on rational use 
of nature, a comprehensive system of measures for conservation and productivity of 
agriculture and livestock.

3. еколого-економічниЙ
критеріЙ оцінки
енергетичного
Використання лісоВиХ
ресУрсіВ 
О.П. Динька 
Національний лісотехнічний університет України

Як відомо, підприємництво (підприємницька діяльність) — це діяльність з 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання при-
бутку, яка здійснюється в умовах фактично необмежених матеріальних потреб 
суспільства та обмежених ресурсів для їх задоволення. Американські вчені К. Мак-
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коннелл і С. Брю [1], називають ці ресурси економічними та виділяють у їх складі 
землю (природні ресурси), капітал (інвестиційні ресурси), працю (фізичні та розу-
мові здібності людей) та підприємницькі здібності (особливий людський ресурс). 
Підприємець на власний ризик, виявляючи новаторські здібності та ініціативу, 
об’єднує природні ресурси, капітал і працю в єдиний процес виробництва товарів 
чи послуг, прагнучи забезпечити максимальний результат з мінімальними сукупни-
ми затратами. Однак, навіть орієнтуючись на мінімізацію затрат, підприємницька 
діяльність як на макрорівні так і на макрорівні, на жаль, не має ефективних сти-
мулів для раціонального використання обмежених природних ресурсів. 

Особливе місце у складі обмежених природних ресурсів займають енергетичні 
ресурси, обмеженість і вичерпність яких у найближчій перспективі ставить під 
загрозу існування людської цивілізації.

Із зростанням цін на газ, нафту і електроенергію спостерігається стрімкий 
розвиток ринку лісових енергетичних продуктів, ресурси яких утворюються як 
відходи лісогосподарського та лісопереробних виробництв або вирощуються як 
цільові сортименти на енергетичних плантаціях.

Під терміном «використання лісових енергетичних ресурсів» ми розуміємо 
використання компонентів ресурсів деревного походження і окремих компонентів 
ресурсів не деревинного рослинного походження та продуктів їх переробки як дже-
рел тепла і енергії в побуті та господарській діяльності людини. 

Під «енергетичним використанням лісових ресурсів» ми розуміємо еколого-
економічні процеси, які відбуваються у використанні лісу як цілісної екосистеми в 
якості відновлюваного джерела ресурсів для потреб сталого енергозабезпечення, а 
також як компоненту біосфери, здатного пом’якшувати можливі негативні наслідки 
використання не відновлюваних енергетичних ресурсів, таких як вугілля, нафта, 
газ тощо. 

Важливим напрямом енергетичного використання лісових ресурсів є призу-
пинення лісовими екосистемами нагромадження парникових газів у атмосфері пла-
 нети шляхом їх включення в процеси асиміляції, а в перспективі, і зниження кон-
центрації цих газів та забезпечення сталого балансу між їх утворенням та 
поглинанням.

Самостійним напрямом енергетичного використання лісових ресурсів є енерго-
збереження. В цьому контексті деревина є унікальним природним матеріалом для 
будівництва, який поєднує в собі конструктивні та теплоізоляційні властивості. 

Еколого-економічні ефекти в енергетичному використанні лісових ресурсів 
виявляються через сукупність екологічних та економічних ефектів, які мають 
місце на всіх етапах вилучення із природного кругообігу (заготівлі) компонентів 
лісових екосистем, їх транспортування, переробки, енергетичного споживання та 
утилізації продуктів використання, а також в процесі виконання лісовими 
екосистемами багатосторонніх корисних функцій, які прямо або опосередковано 
впливають на еколого-економічну ефективність використання лісових та інших 
енергетичних ресурсів. 

В найзагальнішому вигляді, за визначенням акад. Ю.Ю. Туниці «екологічний 
ефект — це будь-які зміни у просторі і часі якості умов природного життєвого дов-
кілля, а також зміни кількості та якості природних ресурсів» [ 3, с. 90]. Тому еко-
логічні зміни (ефекти) повинні враховуватися або як самостійна складова (еколо-
гічний ефект) у складі інтегрального еколого-економічного ефекту (як правило, на 
макрорівні), або як екологічні витрати і втрати у складі виробничих витрат (як на 
макрорівні, так і на мікрорівні). 

Екологічні витрати — це сукупність витрат і збитків у будь-якій галузі 
природокористування та виробництва матеріальних благ [ 3, с. 105]. В нашому 
випадку — це збитки, пов’язані з незворотними негативними змінами у лісових 
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екосистемах, які обумовлені вилученням з природного кругообігу поживних 
речовин, які містяться в енергетичних лісових ресурсах. Тому витрати на компен-
сацію вилучення цих речовин (внесенням попелу, органічних, мінеральних добрив, 
застосуванням сидератів тощо) повинні стати необхідною статтею калькуляції у со-
бівартості лісових енергетичних продуктів.

Критерієм еколого-економічної ефективності енергетичного використання 
лісових ресурсів повинна стати максимізація сталого в часі інтегрального еколого-
економічного ефекту, який складається з «двох різних за формами прояву ефектів, 
які досягаються, як правило, з різним лагом і лише в окремих випадках одночасно: 
традиційного економічного (як правило, позитивного) та екологічного (позитивного 
або негативного)» [ 3, с. 139].

Застосування еколого-економічного критерію для аналізу ефективності 
енергетичного використання лісових ресурсів дозволяє виявити суттєві резерви її під-
вищення, обґрунтувати шляхи послаблення протиріч між біологією лісових екосистем 
як органічної частини біосфери і зростаючою інтенсивністю їх використання.
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Господарська діяльність підприємств різних типів власності є не тільки дже-
релом зростання добробуту, але й важливим джерелом постійно зростаючого нега-
тивного впливу на навколишнє середовище. Екологічна проблематика пронизує всі 
сторони діяльності сучасного підприємства, впливаючи на внутрішній механізм 
прийняття ним управлінських рішень і на відносини з зовнішнім середовищем під-
приємства. Більшість менеджерів починають розуміти, що ефективне господарювання 
неможливе без урахування екологічних аспектів їхньої діяльності.

Екологічний менеджмент виокремився у самостійну галузь знань наприкінці 
минулого століття і продовжує бурхливо розвиватись. Сучасні науковці трактують 
його з різних точок зору.

В Екологічному кодексі України зазначено, що екологічний менеджмент це 
підсистема загальної системи управління в будь-якій галузі виробництва, спря-
мована на забезпечення гармонізації діяльності і розвитку виробничих та інших 
господарських об’єктів із екологічно-правовими вимогами.

Екологічні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Еко-
логічним кодексом України, Законами України «Про охорону атмосферного повіт-
ря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», Земельним, Водним, Лісовим 
кодексами, Кодексом України про надра, іншими нормативно-правовими актами.

Об’єктивні передумови формування екологічного менеджменту в основному 
асоціюються із суспільно-трудовою й індивідуальною діяльністю, що є одним з 
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основних факторів впливу на навколишнє середовище, тому необхідно найбільш 
ефективно застосовувати наявні види сировини й енергії, їхнє використання повин-
не бути заощадливим, щоб не переступати визначених меж, після яких стає немож-
ливим самовідновлення ресурсів. Тому необхідна раціоналізація виробництва, його 
комплексність та ресурсозбереження.

Ресурсозбереження передбачає досягнення конкретних цілей, насамперед 
підвищення ефективності виробництва при зниженні його ресурсомісткості. Тут 
виникає певна суперечність, адже підвищення ефективності виробництва означає 
більш повне задоволення суспільних потреб, що вимагає зростання кількості ресур-
сів, які залучаються у виробництво, але одночасно підвищення ролі соціальних та 
екологічних факторів обумовлює необхідність зниження ресурсомісткості вироб-
ництва. Внаслідок цього дане питання є досить актуальним питанням сьогодення.

Тому важливим є вирішення таких завдань як:
– з’ясувати сутність поняття «екологічний менеджмент» та «ресурсозбере-

ження»;
– розкрити суть методології ресурсозбереження на сучасному підприємстві;
– обґрунтувати заходи, що спрямовуються на зниження запобігання негатив-

них впливів на навколишнє середовище;
– розглянути підходи до екологізації розвитку підприємств;
– розглянути прийоми формування екологічної культури суб’єктів господарю-

вання.

5. ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF BUSSINESS ACTIVITIES
AND IMPLEMENTATION
OF ECONOMIC POLICY
A.S. Marhay, I.P. Trigyb 
National university of food technologies

Undoubtedly those readers with adverse personal and professional experiences 
in the environmental regulatory process are shaking their heads in disbelief. Of course, 
specific environmental regulations can and do have real effects on individual busi-
nesses and firms, specific industries, and even local communities. However, these 
economic effects are limited in scope and duration and are fewer in number than 
popular political mythology allows. They do not rise above the background noise of 
state economies either singly or cumulatively. Even if we accept the possibility that 
state environmentalism may increase the relative severity of recessions that impact is 
wiped out within a year or two of economic recovery. Consequently, those who hope to 
improve their state’s business climate, economic competitiveness, and employment 
picture by rolling back environmental statutes are misinformed and are in for great 
disappointment. The evidence is compelling that this strategy will not produce any 
meaningful economic gains, while imposing real environmental losses. Instead efforts 
should shift to factors that have been shown to really affect the bottom line: state tax 
and labor policies and transportation and communication infrastructure. In this re-
spect the large sums of money spent lobbying and litigating to block or otherwise water 
down environmental regulations under the belief of presumptive economic harm might 
be more productively spent reengineering business accounting systems to accurately 
track environment-related costs and determine where substantial cost-savings can tru-
ly be found. None of this means that we can pred mindlessly heaping environmental 
regulation upon regulation. Nor does it imply that we should not work to design, im-
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plement, and enforce environmental policies in more procedurally benign ways. But it 
does mean that to the extent that we do identify transient economic (and social) effects 
of environmental policy they should be addressed in both context and proportion. For 
example rather than trying to relax goals, standards, requirements, and prohibitions, 
regulatory reform should focus on process: especially reducing time delays. When you 
get down to specifics, the number one complaint by business owners is the time delays 
inherent in getting a decision out of the system. Often a timely denial is less costly 
than a drawn out approval. Unfortunately, outrage over procedural delays and their 
very real costs is often transformed into a misguided political campaign against the 
costs of protecting the environment. Regardless of political happenings today, over the 
longer term both public demand and economic competitiveness will push business and 
industry to internalize environmental costs. Environmental regulations simply force 
environmental impacts into the competitiveness equation, thereby producing a form of 
environmental-economic Darwinism. Regulatory incentives to avoid the expected high 
costs of waste disposal and pollution abatement can fuel process and product innova-
tion that improve productivity, increase input-output efficiencies, and provide sub-
stantial cost savings. This has been the experience of such prominent firms as the 3M 
Corporation, Dupont, and Raytheon. New businesses are created to satisfy new de-
mands for environmental services and products. Of course not all firms and industries 
learn, and even among those that try some will undoubtedly lack the resources to adapt 
or reengineer — especially small businesses. Indeed large corporations such as Dow, 
3M, and Chevron dominate the anecdotal evidence on the positive economic effects of 
environmental regulation. In contrast, small businesses with low capitalization, and 
firms already teetering at the margin of profitability may fold, unable to maintain 
production and comply with environmental restrictions. Firms that cannot compete 
without dumping some of their costs on the environment (and thereby compel the pub-
lic to subsidize their operation) never were really competitive in the true sense of the 
term. But the loss of such companies is ultimately compensated for by new starts up 
companies that use more innovate technologies. The all out assault on federal and state 
environmental statutes now underway is unwarranted and unwise. There is no environ-
ment-economy crisis — real environmental gains will be lost without accruing any 
enduring economic benefits. The valid concerns of business and industry will not be 
addressed in a meat-ax approach to reforming environmental policies. Gutting envi-
ronmental statutes merely prolongs pubic subsidization of inefficient uncompetitive 
businesses.

6. екологічна політика
В єВропеЙськомУ союзі
Ewa. Mazur-Wierzbicka, PhD
the University of Szczecin, Poland
О.М. Олійниченко
Національний університет харчових технологій

В останні десятиліття однією із сфер діяльностей, що найбільш динамічно 
розвивається, є охорона навколишнього середовища. В основному це пов’язано із 
спостережуваним збільшенням забруднення довкілля. Дані питання повинні роз-
глядатися не тільки з точки зору окремих країн, але і в більш широкому сенсі, в 
глобальному масштабі. Заходи, що проводяться в одній країні можуть призвести до 
негативних наслідків в інших країнах або регіонах. Тому необхідно докласти зу-
силь, що ведуть до створення відповідних програм, заходів та політики в цій сфері 
не тільки на національному, а й міжнародному рівнях. Метою даного дослідження 
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є представлення основ створення, цілей та засад екологічної політики Європейського 
союзу.

У теперішній час проблематиці охорони навколишнього середовища в 
Європейському Союзі надається великого значення. Практичною реалізацією дій 
Співтовариства у цій сфері є екологічна політика (ст. 3, п.1, абз. 1 Договору Євро-
пейської Спільноти (ДЄС)), яка є однією з 23 конкретних політик Спільноти [1]. 
Вона з’явилася вперше в Єдиному Європейському Акті (ЄЄА), який санкціонував її 
як політику Спільноти в Маастрихтському договорі [2]. З прийняттям ЄЄА політика 
охорони навколишнього середовища повинна бути врахована при здійсненні інших 
політик Співтовариства.

Екологічна політика ґрунтується на конкретних засадах, реалізує певні цілі, 
які визначили акти законодавства Співтовариства. Цілями та загальними принци-
пами в сфері охорони навколишнього середовища є: сталий розвиток, «сприяння 
соціальному та економічному прогресу, високому рівню зайнятості населення і 
досягнення довготривалого розвитку...» (ст. 2 Договору Європейського Союзу 
(ДЄС)), а також заохочення високого рівня захисту навколишнього середовища [4]. 
Конкретними цілями є (ст. 174 п. 1 ДЄС): збереження, охорона та поліпшення якос-
ті природного середовища, захисту здоров’я людини, розумного і раціонального 
використання природних ресурсів, сприяння вживанню заходів на міжнародному 
рівні для вирішення регіональних і глобальних екологічних проблем довкілля.

Здійснення цілей екологічної політики визначається існуючими правилами, 
які були сформульовані в процесі «Природне середовище» ст. 174 абз. 2 (раніше ст. 
130r). Такими принципами є:

– принцип обережності;
– принцип запобігання (прийняття превентивних заходів);
– принцип попередньої ліквідації збитків;
– принцип «забруднювач платить».
Основні напрямки дій, прийнятих в рамках екологічної політики включають 

наступні питання [8]:
1. Вирішення проблем глобального і міжнародного захисту навколишнього 

середовища.
2. Раціональне управління природними ресурсами, як основи соціально-

економічного та біологічного життя людини на Землі.
3. Захист і поліпшення якості навколишнього середовища, при цьому, 

акцентується увага на охорону здоров’я людини від небезпек і неприємностей.
4. Збереження стану довкілля.
5. Охорона навколишнього середовища від надзвичайних загроз (стихійні 

лиха, природні катаклізми).
Реалізація екологічної політики підтримується послідовно прийнятими Прог-

рамами Дій з Охорони Довкілля. Таких програм було шість. Серед прийнятих і 
реалізованих Програм Дій з Охорони Довкілля найбільш важливі ролі приписуються 
Першій, П’ятій і Шостій Програмам. Сутність послідовно визнаних Програм є дже-
релом знань про напрямки та цілі роботи, заходи, прийняті в ЄЕС, ЄС у галузі охоро-
ни навколишнього середовища. Ці програми не мають характер нормативних [9].

Європейський Союз приділяє істотне значення питанням охорони навколиш-
нього середовища. Це знайшло своє відображення в законодавстві ЄС, та, у свою 
чергу, оголошених Програм (у даний час дійсною є Шоста Програма). Турбота про 
охорону довкілля і раціональне використання природних ресурсів реалізовується в 
екологічній політиці ЄС (або політиці охорони навколишнього середовища). Основ-
ний принцип, на якому була побудована екологічна політика є принцип сталого 
розвитку. Крім того, в даний час, в Європейському Союзі екологічна політика стає 
поряд з економічною та соціальною.
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7. питання
енергозбереЖення,
як чинник підВиЩення
економічної еФектиВності
ВиробництВа
А.С. Тіхонова
Національний університет харчових технологій

Питання енергозбереження, яке сприяє економічному росту як окремих галу-
зей виробництва, так і економіки країни в цілому, є одною з найактуальніших тем 
на сьогодні. Відомо, що запаси багатьох природних ресурсів вже знаходяться в дефі-
циті, а те, що деякі збереглися у достатньо великих кількостях, не означає їх не-
скінченність. Задоволення потреб суспільства безпосередньо залежить від створення 
благ, а блага в свою чергу вимагають все більшу кількість енергоресурсів для їх 
виробництва. Зрозуміло, що при постійному збільшенні населення Землі, блага і 
ресурси обмежуватимуться, їх не вистачатиме для задоволення всіх потреб. В даний 
час вже можна відмітити, що на виробництво благ витрачається величезна кількість 
енергоресурсів. Тому виникла потреба у скороченні використання енергоресурсів, 
оскільки в майбутньому проблема їх обмеженості може виявитися нерозв’язною і 
привести до фатальних економічних, екологічних, політичних та ін. наслідків.

Питанням енергозбереження і економії енергетичних ресурсів в промисловості 
присвячена велика кількість робіт, наукової літератури, статей, тощо. Одні автори 
роблять наголос на тому, що обмеженість енергоресурсів і благ є відносною, а не 
абсолютною, тобто, як довго не вичерпається той або інший ресурс, визначається 
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тим, наскільки ефективно він використовуватиметься суспільством. Інші вважають, 
що енергоресурси є і абсолютно обмежені, і відносно обмежені. Думка перших авто-
рів здається переконливішою, оскільки сучасні технології удосконалюються з вели-
чезною швидкістю і дозволяють вже зараз використовувати дуже економічне чи 
безвідходне виробництво, тобто вони допомагають зберігати не тільки енергоресурси, 
а земні ресурси взагалі. Але, економічне чи безвідходне виробництво, це один з 
кроків, які ми тільки робимо, а поки що на розвиток промислових суб’єктів в 
нашій країні негативно впливає висока частка енергетичних витрат у виробництві, 
яка має стійку тенденцію до зростання у зв’язку з великим моральним і фізичним 
зносом основного устаткування і значними втратами при транспортуванні енерге-
тичних ресурсів.

Питання створення умов для енергозбереження на підприємствах, як суб’єк-
тах ринкового господарства, вимагають все нових і нових, більш сучасних дослід-
жень. Те що було нормою 5 – 10 років тому, вже сьогодні вважається морально за-
старілим, економічно недоцільним та екологічно несприятливим для виробництва. 

Покладаючись на попередній досвід людства, відомо, що одним з перших ета-
пів зниження енерговитрат на промислових підприємствах і підвищення економічної 
ефективності виробництва в цілому є саме економічно-раціональне використання 
енергетичних ресурсів. Відкладання реалізації енергозберігаючих заходів завдає 
значного економічного збитку підприємствам і негативно відображається на за-
гальній екологічній і соціально-економічній ситуації. Крім цього, подальше зрос-
тання витрат у промисловості і інших галузях народного господарства супроводжу-
ється дефіцитом фінансових ресурсів, що затримує оновлення виробничої бази 
підприємств відповідно до досягнень науково-технічного прогресу.

Для запобігання фінансовим втратам при формуванні сукупності енер-
гозберігаючих заходів потрібна розробка і вдосконалення методів оцінки ефектив-
ності програм енергозбереження, джерел інвестицій, призначених для їх реалізації, 
що враховують багатоваріантність використання. Зменшення енергетичної складо-
вої у витратах виробництва дозволить одержати додаткові кошти для забезпечення 
прийнятного рівня морального і фізичного стану технологічного устаткування.

Науковий керівник — Ж.К. Сіднєва, канд. екон. наук
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ПІДСЕКЦІЯ 4.1.

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ 
РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Голова — О.І. Драган, д-р екон. наук, професор
Секретар — О.М. Олійниченко

1. оБрҐУнтУвання 
доціЛЬноСті 
впровадЖення 
інвеСтиціЙноГо проектУ
А.О. Александрова
Національний університет харчових технологій

У ринковій економіці вирішальною умовою розвитку і конкурентоздатності 
будь-яких суб’єктів господарювання є ефективне вкладення капіталу в ту чи іншу 
господарську діяльність, в окремі об’єкти чи напрями діяльності. Для досягнення об-
раної підприємством економічної стратегії розвитку формується інвестиційна програма 
за конкретними напрямами інвестиційної діяльності (вкладення капіталу), кожен з 
яких потребує розробки відповідного документа, який одержав назву проекту.

Якщо проект пов’язаний з реалізацією інвестицій, то він має назву інвести-
ційний проект.

Інвестиційний проект — це основний документ, який визначає необхідність 
здійснення реального інвестування, в якому в загальноприйнятій послідовності роз-
ділів викладаються основні характеристики проекту та фінансові показники, пов’я-
зані з його реалізацією.

Проблема полягає у тому, що на даний час інвестиційним проектам приділя-
ється мало уваги: існує мала кількість організацій, що займаються їх розробкою, а 
також незначна кількість підприємств, де для оцінки інвестиційних проектів перед-
бачена посада аналітика. Тому проекти приймаються чи відхиляються без ретельного 
аналізу.

Серед принципів обґрунтування ефективності інвестиційних рішень потрібно 
розглядати: оцінку ефективності інвестування, яка базується на зіставленні грошо-
вого потоку, що формується при реалізації заданого проекту зі вкладеннями (ресур-
сами), які були здійснені у ході його втілення; розрахунок інвестиційного капіталу 
та грошового потоку до єдиного розрахункового року; дисконтування грошових 
потоків за ставками дисконту, що відображають альтернативну вартість капіталу.

Розробка інвестиційних проектів здійснюється в умовах невизначеності. Це, 
насамперед, пов’язано з недосить повною інформацією, на основі якої розробляється 
інвестиційний проект. Дана проблема, частково усувається у подальшій роботі над 
проектом шляхом отримання додаткової інформації та внесення змін у розроблену 
інвестиційну документацію. Тому, поки інвестиційні розрахунки здійснюються в умо-
вах невизначеності, існує вірогідність настання несприятливих ситуацій, які можуть 
призвести до зниження ефективності проекту, або до виникнення додаткових витрат.
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Зважаючи на це, для прийняття правильного інвестиційного рішення необ-
хідно не тільки визначити розмір очікуваного прибутку, а й оцінити ризик інвести-
ційних рішень шляхом встановлення та кількісного визначення проектного ризику, 
характеру його впливу на результати впровадження інвестиційних проектів та сту-
пеню покриття очікуваного прибутку передбачуваного ризику.

Основною метою оцінки ризику інвестиційного проекту є надання потенційним 
інвесторам необхідної інформації для прийняття рішення щодо доцільності участі 
в інвестиційному проекті та передбачити заходи щодо захисту від можливих фінан-
сових втрат. Зменшення проектного ризику можливе у разі проведення ефективного 
аудиту інвестиційних проектів, основною метою якого є висловлення об’єктивної 
думки щодо ефективності інвестиційного проекту та обґрунтування доцільності 
його інвестування в умовах невизначеності та ризику.

Дотримання основних принципів інвестування та використання критеріїв ефек-
тивності проекту при аналізі інвестиційних проектів дасть можливість прийняти опти-
мальне рішення щодо вибору того чи іншого альтернативного проекту та стане ос-
новним механізмом вдосконалення обґрунтування доцільності інвестування.

Науковий керівник — М.П. Побережна, асистент

2. якіСтЬ продУкції 
як економіЧна катеГорія 
та оБ’єкт УправЛінння
С.М. Безродна 
Національний університет харчових технологій

Проблема забезпечення якості продукції така ж давня як і саме людство. В 
усі часи люди прагнули забезпечити високу якість, особливо в випадках, коли 
треба було гарантувати безпеку використання продукції, тому і дослідження поняття 
якості у ринковій економіці є актуальною, оскільки саме якість продукції забез-
печує підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки [1].

Якщо провести термінологічний аналіз поняття «якості», варто зазначити 
що за широтою вживання і визнання це складна категорія, яку можна розглядати 
як: філософську (узагальнену) та економічну категорію.

Розвиток суспільства та економіки показує, що вперше категорія якості 
виникла виключно як категорія філософського пізнання. 

Поняття «якість» походить від латинського слова «guamtec» (властивість чи 
якість). 

В філософському словнику Айзенштейн В. А. давав таке трактування поняття 
якості — це категорія філософії, що відображає важливі сторони об’єктивної 
дійсності. Якісна визначеність предмета і явищ є те, що робить їх стійкими, що 
розмежовує їх і створює безконечну різноманітність світу.

Поняття «якість» як філософська категорія привертала увагу філософів 
різних шкіл: механістичного світосприйняття — Аристотель, Р. Декарт, Дж. Локк, 
Т. Гобс; німецької класичної філософії — І. Кант, Г. Гегель, Л. Фейєрбах; марк-
систського вчення — Ф. Енгельс, К. Маркс; «наукового менеджменту» — Ф. Тейлор. 
Існують також аналогічні сучасні філософські визначення, представниками яких є 
видатні економісти такі як: Демінг В.Е., Ісікава К., Джуран Дж. М., А.Фейгенбаум, 
Ф. Кросбі та Г. Тагучі.

Вважається, що вперше поняття якість була піддана аналізу Аристотелем ще 
в III ст. до н. е. За його логікою якість — одна з 10 категорій, на які він поділив 
всі речі реальності. В його розумінні якість — це універсальні ознаки (колір, форма 
тощо), які властиві багатьом речам, тобто виходять за межі даного буття.
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У XIX ст. н.е. Гегель в енциклопедії філософських наук розглядав якість 
об’єкта, як сукупність властивостей і характеристик предмета, що визначають його 
як таке, і відрізняють від інших предметів, як тільки предмет втрачає свої власти-
вості, це призводить до зникнення предмета якому належать ці властивості.

На поч. XX ст. головним у методології наукового менеджменту Тейлора було 
задати допуск на показники якості продукції, виміряти його значення і поділити 
продукцію на придатну і дефектну.

У 50 – 80 — ті роки Демінг В.Е. розглядав поняття якість як результат 
взаємодії трьох складових: самого товару, споживача і способу використання 
товару.

Аналізуючи ці поняття, які подані в еволюційному трактуванні основопо-
ложниками теорії управління якістю варто зазначити, що філософське тлумачення 
якості розповсюджується на матеріальний світ і охоплює усю сукупність власти-
востей продукції, які спрямовані на розуміння природи варіативності. Частіше під 
розумінням філософських тлумачень поняття «якості» розуміють оцінку досягнутого 
результату, проте споживач не завжди погоджується з цим твердженням, щодо 
товару. Тому розвиток економічної думки, філософії управління якістю зумовив 
те, що поряд із філософським значенням поняття якості з’явилось і почало розви-
ватись економічне значення цього поняття.

У 1986 р. міжнародною організацією зі стандартизації ISO були сформульовані 
терміни стосовно якості для всіх галузей бізнесу і промисловості. В 1994 р. 
термінологію уточнили — було стандартизовано наступне визначення: якість — це 
сукупність характеристик об’єкта, які відносяться до його здатності задовольняти 
встановлені і передбачувані потреби споживача.

За Іваніловим О. С. якість продукції — це економічна категорія, тому що вона 
належить до найважливіших понять економічної науки, яка відображає істотні 
сторони економічних явищ та процесів. Якість як економічна категорія — це сус-
пільна оцінка, що характеризує ступінь задоволення потреб у конкретних умовах 
споживання тієї сукупності властивостей, що явно виражені або потенційно закла-
дені в товар. Якість товару забезпечується на всіх етапах його створення: вивчення 
вимог споживача, проектування, виробництва, експлуатації [2, 570 – 571].

Загородній А.Г. розглядає поняття «якість продукції» як сукупність 
властивостей щодо її безпечності, новизни, довговічності, надійності, економічності, 
ергономічності, естетичності, екологічності тощо, які надають їй здатності задоволь-
няти споживача відповідно до призначення [3, 1000].

Семенов Г. А. розглядає поняття «управління якістю продукції» — це не 
просто контроль якісних параметрів і причин їх відхилень, це управлінська 
діяльність, яка охоплює життєвий цикл продукції і системно забезпечує стратегічні 
й оперативні процеси підвищення якості продукції й функціонування самої системи 
управління якістю [4, 188].

Таким чином, поняття «якості» та «управлінням якістю» є взаємопов’язаними 
поняттями, оскільки лише процес управління може забезпечити належний рівень 
якості продукції що включає виявлення характеру і обсягу потреб у продукції 
відповідної якості, оцінку фактичного рівня її якості, розробку, вибір та реалізацію 
заходів щодо забезпечення необхідного рівня якості продукції.

На базі опрацьованого матеріалу можна сформулювати власне розуміння 
поняття якості продукції.

Якість продукції — це сукупність властивостей та характеристик продукції 
що відображає її відповідність вимогам, нормам, стандартам та її придатність до 
споживання.
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3. роЛЬ комУнікаціЙ 
в процеСі заБезпеЧення 
ефективної роБоти 
підприємСтва
О.С. Беседіна 
Національний університет харчових технологій

Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших 
загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську, їх можна 
розглядати, як всепроникаючий і складний процес, який включає людей, що 
розмовляють під час особистого спілкування або в групах, на зборах, ведуть розмову 
по телефону чи читають і складають службові записки, листи і звіти. Таким чином, 
комунікація розглядається як спілкування за допомогою слів, букв, символів, 
жестів і як спосіб, за допомогою якого висловлюється відношення одного працівника 
до знань і розумінь іншого, досягається довіра, взаємоприйняття поглядів і ін.

Щоб здійснити комунікацію ефективно, тобто передавати бедь-які повідом-
лення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, наказів, доповідей, звітів і т.п. 
потрібно враховувати різні фактори: підбір слів при формуванні повідомлень, 
настрій, самопочуття, потреби адресатів і ін. Тому проблема підвищення ефектив-
ності комунікації має різні аспекти: формально-логічний, ціннісний, семантичний 
(смисловий; відноситься до значення слів), соціально-психологічний, текстово-
логічний, організаційний, технічний.

Як відомо, серйозною перешкодою у налагодженні ефективних комунікацій 
в ділових організаціях є авторитарне відношення адміністрації до підлеглих, нечіт-
кість або небажання керівників виконувати свої обов’язки, відсутність здорової 
атмосфери у розробці ділової політики і мотивації для спілкування працівників 
між собою, неправильне визначення прав і відповідальності, страх керівників і 
підлеглих за наслідки при передачі надто відвертої інформації тощо.

До суб’єктивних факторів, що знижують ефективність контактів між окре-
мими працівниками, слід віднести той факт, що люди, які обмінюються інформацією, 
по-різному витлумачують одні і ті ж поняття, мають неоднаковий рівень знань, 
перебувають у різному емоційному стані та ін. Тому в процесі спілкування і передачі 
інформації виникають перешкоди, спотворення інформації, непорозуміння, уповіль-
нення інформаційного процесу тощо. До того ж потрібно мати на увазі, що одержу-
вачі інформації сприймають насамперед ту інформацію, яку вони сподіваються 
одержати й іноді ігнорують дані, які суперечать уявленням, які у них склалися.

Інформаційне забезпечення процесу управління має відбуватися за добре 
налагодженою системою. У залежності від того, якого роду відомості є ключовими 
для менеджера, як часто та з яких джерел вони мають йому надходити, а також від 
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того, кому надсилатиметься уже опрацьована інформація (зокрема, вказівки щодо 
наступних дій), він повинен створити відповідну комунікаційну мережу.

Дослідження командних комунікацій дозволяє виділити дві групи мереж, 
різниця між якими полягає у ступені централізації надходження і поширення 
інформації:

– централізовані мережі (вирішення проблем і прийняття рішень передбачає 
взаємодію з одним і тим же співробітником);

– децентралізовані мережі (члени команди вільно спілкуються між собою, в 
однаковій мірі опрацьовують інформацію і приймають узгоджені рішення).

Ефективність обох груп комунікаційних мереж залежить від того, якого 
роду задачі доводиться вирішувати їх командам. Зокрема, централізовані мережі 
показують високу ефективність при вирішенні простих задач. У децентралізованих 
мережах інформація «обходить» всіх членів команди доти, доки хтось із працівників 
не збере всі її частини докупи і не знайде рішення. Це уповільнює вирішення 
простих задач. Але при ускладненні проблем децентралізовані мережі працюють 
швидше, ніж централізовані, оскільки в них інформація концентрується не у однієї 
особи, а циркулює в ході інтенсивних комунікацій і кожен член команди бере 
активну участь у прийнятті рішення.

Науковий керівник — Ж.К. Сіднєва, канд. екон. наук

4. наУково-практиЧні 
заСади розроБки 
напрямків УдоСконаЛення 
інформаціЙної СиСтеми
Н.В. Бойко 
Націоналальний університет харчових технологій

В сучасних умовах у великих організаціях створені і ефективно діють інфор-
маційні системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття управлінських 
рішень і вирішують наступні задачі: обробку даних, обробку інформації, реалізацію 
інтелектуальної діяльності з метою створення інформації. Управлінські інформаційні 
системи послідовно реалізують принципи єдності виробничого процесу та інфор-
маційного процесу супроводу через застосування технічних засобів збору, нагромад-
ження, обробки і передачі інформації в поєднанні з використанням аналітичних 
методів математичної статистики і моделей прогнозно-аналітичних розрахунків та 
інших необхідних прикладних засобів. У виробничо-господарській структурі підпри-
ємства забезпечується узагальнення інформації «знизу — вверх», конкретизація 
інформації «зверху — вниз», а також уніфікується інформаційний процес, спрямо-
ваний на отримання науково-технічної, планової, контрольної, облікової і аналітич-
ної інформації. 

На сьогодні існує безліч варіантів створення інформаційних систем.
Можна придбати набір програмного забезпечення, так зване рішення «під 

ключ». Проблема тут полягає в тому, що важко знайти такі системи, які повністю 
б задовольняли потреби покупця.

При іншому підході можливий варіант придбання деталей програмного забез-
печення і їх інтегрування. Цю інтеграцію, за наявності відповідних спеціалістів, 
можна зробити самим, або передати інтеграторам системи з метою зниження витрат.

Можливий також варіант, при якому розробка системи передається третій 
стороні знову ж таки з метою зниження витрат.

І, врешті-решт, можна побудувати інформаційну систему власними силами.
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Основні напрямки вдосконалення інформаційних систем слід розробляти 
засновуючись та таких засадах:

1. Збір інформації щодо діяльності інформаційної системи на підприємстві.
2. Аналіз діючої інформаційної системи.
3. Визначення потреби щодо вдосконалення інформаційної системи;
4. Визначення основних напрямків вдосконалення:
– адаптація ПЗ відповідно до особливостей діяльності підприємства;
– вибір функціонального наповнення
– розробка критеріїв підтримки можливості сумісного використання з іншим 

офісним ПЗ;
– можливість організації зв’язку стандартного ПЗ незалежного виробника з 

програмами власного виробництва;
– встановлення визначених інтеграційних зв’язків;
5. Ресурсне забезпечення реалізації проекту вдосконалення.
6. Контроль виконання.
Різноманітність представлених на ринку програмних продуктів, призначених 

для розв’язання задач, закономірно ставить питання про ефективний вибір програм-
ного забезпечення. Завдання вибору ускладнюється суттєвими відмінностями в кон-
цепціях побудови програмних засобів, їх функціональної повноти, порядку адап-
тації до потреб конкретних користувачів, можливості використання тощо.

Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається 
шляхом наскрізної структури і сумісності інформаційних систем, встановлення 
визначених інтеграційних зв’язків, обмеження кількості показників, зменшення 
обсягів інформаційних потоків, підвищення рівня використання інформації. Інфор-
маційна система повинна підтримувати такі функції, як надання та створення най-
зручніших умов для її поширення, а також відповідати потребам підприємства. 

Науковий керівник — Л.В. Мазник, канд. екон. наук

5. підвиЩення 
конкУрентоСпромоЖноСті 
продУкції
Т. А. Буртова
Національний університет харчових  мтехнологій
Ю.А. Печериця
Національний авіаційний університет

Для ефективного включення в світовий економічний простір українським 
підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною 
на зарубіжних ринках. Це може бути досягнуто, розробивши стратегію просування 
національної експортної продукції на світовому ринку. Така стратегія повинна 
полягати не в простому нарощуванні обсягів експорту, а в сприянні створенню 
довгострокових конкурентних переваг та стабільному розширенні і якісному поліп-
шенню на основі цих переваг позицій країни на світовому ринку. Для цього необ-
хідно мати чітку концепцію економічної політики, яка сприяла б розширенню 
експорту лише в в поєднанні із загальними цілями макроекономічної політики. 

Конкурентоспроможність (КСП) продукції — сукупність якісних і вартісних (ці-
нових) характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця.

Так, на сьогодні тільки небагато ринків товарів належать до категорії піонерних 
чи швидко зростаючих. Це ринки інформаційної техніки технологій, електронного 
зв’язку, інформаційного обслуговування, які зростають у всьому світі, і особливо дина-
мічно у країнах СНД. Часто зустрічаються ринки зрілі, де не спостерігається істотного 
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зростання обсягів продажу, або ринки звужуючі, де обсяги продажу поступово зни-
жуються. Більшості українських підприємств сьогодні доводиться працювати саме на 
таких внутрішніх ринках. Ситуація зміниться тільки тоді, коли почнеться стабільний 
ріст економіки і на цій основі збільшаться доходи населення та інвестиційна активність 
виробничого сектору. Поки ж вітчизняні підприємства повинні зуміти зберегти і на 
нинішніх «важких» ринках ті обсяги продажу, які дозволять отримувати кошти, 
достатні для порятунку від повної технічної деградації і фінансового краху.

Розвиток ринкових відносин в Україні неможливий без ефективного та 
стабільного зростання економіки та виробництва конкурентоспроможної продукції, 
що відображає не лише ефективність діяльності окремого підприємства, але й в 
цілому економіки країни. За умов зростання конкурентної боротьби конкурентні 
переваги підприємства формуються з урахуванням потреб та вимог споживачів, 
задовольнити які можна шляхом виготовлення конкурентоспроможної продукції. 
Саме конкурентоспроможність продукції значною мірою визначає конкурентну 
позицію виробника, адже збільшення її рівня зумовлює зростання кількості спожи-
вачів виробленої продукції. Тому є досить актуальним питання щодо узагальнення 
поняття «конкурентоспроможність продукції», що важливо для вирішення задач 
створення та реалізації конкурентних переваг.

Проблема полягає у розкритті особливостей формування конкурентоспро-
можності продукції та визначенні основних чинників її підвищення у сучасних 
умовах функціонування підприємств.

Кожен продукт або послуга мають певну споживацьку цінність, тобто нас-
кільки вони можуть задовольняти потреби споживачів. Чим вище цей рівень, тим 
більш конкурентоспроможну продукцію випускає підприємство.

Питання щодо дослідження конкурентоспроможності продукції та її впливу 
на розвиток підприємства висвітлили у своїх наукових роботах Д. Рікардо,  
М. Портер, К.Р. Маконнел, С.Л. Брю, Ф. Котлер, Г. Азаров, А. Градов, Р. Фатхутдінов, 
Д. Юданов, Ю. Іванов, І. Булеєв та ін.

Діяльність на таких ринках досить складна, і причини цієї складності 
пов’язані із закономірностями життєвого циклу товару. Найскладніший період у 
цьому циклі — стадія переходу, коли завершується фаза росту продажу товару, 
тобто він уже придбаний половиною і більше потенційних споживачів. Кожний 
виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність 
і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їхню 
споживну вартість. Споживна вартість того чи того товару має бути оціненою, тобто 
має бути визначеною його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпо-
середньо пов’язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки та сама спо-
живна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної 
вартості якість продукції характеризує міру її придатності для споживання, тобто 
кількісний бік суспільної споживної вартості. Якість як економічна категорія 
відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності 
задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Розвиток підприємництва в Україні вимагає поглиблення економічних пере-
творень, що зумовлює підвищений інтерес до нових теорій і напрямів розвитку мар-
кетингу. Практика показує, що класичне визначення маркетингу, що включає відомі 
«5 P» (Product, Price, Place, Promotion, Personal), стає недостатнім, оскільки не зачіпає 
процес взаємодії всіх суб’єктів ринкової системи. У зв’язку з цим поширення отримали 
інші напрями та тенденції дослідження розвитку сучасного маркетингу. До них 
відносяться: маркетинг взаємодії, стратегічна орієнтація маркетингу, бенчмаркінг.

Бенчмаркінг є більш деталізованим, формалізованим і упорядкованим, ніж 
підхід до конкурентного аналізу. Сутність трактування «бенчмаркінгу — безупинний 
систематичний пошук і впровадження найкращих практик, що приведуть під-
приємство (організацію) до досконалішої форми. Дієвий інструмент для визначення 
становища компанії порівняно з іншими, подібними за розмірами та/або сферою 
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діяльності, організаціями». Впровадження бенчмаркінгу має свої складності із-за 
обмеженості інформації про діяльність підприємств або віднесення її до «комерційної 
таємниці». Водночас залишаються не визначеними показники для проведення бенч-
маркінгу на підприємствах харчової промисловості в розрізі різних галузей з метою 
підвищення конкурентоспроможності продукції.

Науковий керівник — О.І. Драган, д-р екон. наук

6. методиЧні підХоди 
до оцінки інвеСтиціЙноГо 
потенціаЛУ
Н.О. Гунько,
Національний університет харчових технологій
М. Тіху
Державна Буковинська фінансова академія

Інвестиційний потенціал — це сукупність накопичених у результаті госпо-
дарської діяльності ресурсів, які можуть бути використані для інвестицій без пору-
шення поточної роботи.

Формування інвестиційного потенціалу полягає у створенні додаткових ін-
вестиційних можливостей, що можуть бути реалізовані шляхом мобілізації внут-
рішніх або залучення зовнішніх ресурсів.

При цьому, формування інвестиційного потенціалу відбувається під впливом 
продуктивних та лімітуючи факторів, що поділяються на внутрішні й зовнішні, 
які в свою чергу поділяються на позитивні й негативні. Ступінь інвестиційної при-
вабливості залежить від внутрішнього стану системи, потенціалу її розвитку та 
очікуваного впливу на неї факторів зовнішнього середовища, що можуть створювати 
певні можливості або ж загрози щодо розвитку системи.

При оцінці інвестиційного потенціалу необхідно притримуватись певних 
принципів:

– системності — процес оцінки повинен бути заснований з урахування того, 
що потенціал є складною схоластичною системою;

– узгодженості — визначає необхідність зв’язку між окремими етапами про-
цесу оцінки, узгодження між собою показників, що використовуються у процесі 
оцінки;

– варіантності — визначає необхідність отримання декількох варіантів 
значення потенціалу;

– оптимальності — визначає вибір найкращого з можливих;
– комплексності — розглядає всі складові потенціалу у їх взаємозв’язку та у 

залежності з іншими процесами та явищами;
– адекватності — визначає те, що оцінка повинна відповідати суті поняття, 

а також відображати існуючу реальність;
– ефективності процесу оцінки — визначає необхідність перевищення еконо-

мічного ефекту над витратами на проведення оцінки.
Інвестиційний потенціал має складну структуру тому в економічній літературі 

використовуються різні методичні підходи до його оцінки. До основних належать:
1. Вартісний підхід. Сутність його полягає у визначенні інвестиційного по-

тенціалу, як різниці між поточною та майбутньою вартістю підприємства, яка сфор-
мується внаслідок реалізації інвестиційного проекту. Основним недоліком даного 
підходу є неможливість точного визначення майбутньої вартості підприємства.

2. Експертна оцінка — передбачає визначення рівня інвестиційного потен-
ціалу групою спеціалістів належної кваліфікації на основі визначеного переліку 
показників. Очевидним недоліком підходу є велика доля суб’єктивності. 
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3. Оцінка на основі узагальнюючого показника. У якості узагальнюючого 
показника бажаним є використання показника, що повністю та без залишку дезагре-
гується на групу часткових. При цьому часткові показники повинні характеризувати 
різні складові інвестиційного потенціалу. 

4. Комплексний підхід — передбачає різнобічну оцінку інвестиційного потен-
ціалу на основі групи показників із можливим залученням експертів. Основним 
недоліком є висока трудомісткість, що пояснюється тривалістю збору вихідної 
інформації, проведенням детальних попередніх розрахунків тощо. 

Отже, правильне та своєчасне визначення інвестиційного потенціалу дозволяє 
потенційному інвестору здійснювати найоптимальніше управління фінансовими 
ресурсами, що знаходяться в його розпорядженні. 

7. проБЛеми впровадЖення 
інформаціЙниХ теХноЛоГіЙ 
на підприємСтваХ
О.Г. Занозовська
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах перед власниками й керівництвом компаній ще гостріше 
постають завдання з підвищення конкурентоспроможності та ефективного управлін-
ня наявними активами. Одним з основоположних моментів результативного функ-
ціонування компанії є швидкість і ефективність прийняття управлінських рішень 
на основі оперативного доступу до повної та достовірної інформації. Саме тому, 
впровадження нових інформаційних технологій на підприємствах є необхідним 
для отримання конкурентних переваг та сталого економічного розвитку в сучасних 
умовах господарювання.

Світовий досвід показує, що впровадження інформаційних технологій несе в 
собі значний економічний ефект для підприємства. Створення інформаційних сис-
тем на базі засобів обчислювальної техніки приводить до суттєвої зміни й удоскона-
лення методів збору, опрацювання, зберігання та використання інформації у 
процесі прийняття управлінських рішень. На основі системного підходу забезпечу-
ється розробка логічних і математичних методів збору й підготовки інформації, їх 
втілення в інформаційних та управляючих системах на базі використання електронно-
обчислювальних машин. 

Використання інформаційних технологій в апараті управління впливає на 
змістовну, якісну сторону управлінських рішень, на динаміку підготовки, прий-
няття та організацію їх виконання. Сучасні ІТ-технології допомагають у вирішенні 
задач щодо аналізу інформації за визначеними алгоритмами відповідно до обраних 
критеріїв, прийнятті рішень з прогнозуванням можливих наслідків, здійсненні 
дійового контролю за виконанням рішень.

Але разом з тим, при впровадження ІТ-технологій суб’єкт господарювання 
стикається з рядом труднощів [1]:

– висока вартість об’єктів впровадження (програмні продукти та обчислю-
вальна техніка); 

– значна вартість запроваджування автоматизованої системи (вартість впро-
вадження автоматизованих систем та навчання персоналу роботі з ними складає 
200 – 300 % від вартості програмного продукту);

– трудомісткість процесу переходу на нову автоматизовану систему (потрібен 
достатньо довгий час для адаптації програм, навчання персоналу);

– ризики (небезпека повної та безповоротної втрати всієї наявної інформації, 
можливість промислового шпіонажу; можливість впровадження морально застарі-
лих інформаційних систем тощо);
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– зміна ролі ІТ у господарській діяльності підприємств (під час виконання 
внутрішньофірмових процесів функція ІТ перестає бути допоміжною, а перетво-
рюється у важливу складову продукту чи виробничих потужностей);

– необхідність високої кваліфікації працівників (необхідність спеціальних 
знань та навичок у персоналу підприємства для ефективної роботи з обчислювальною 
технікою та програмними продуктами);

– неадекватність функціональності ІТ поточних або потрібних бізнес-процесів 
(необхідність адаптації інформаційної системи до галузевої специфіки підпри-
ємства).

Для вирішення проблем, що виникають при впровадженні інформаційних 
технологій, необхідно, перш за все, старанно підійти до вибору нових інформаційних 
технологій. Для невеликих підприємств з обмеженим бюджетом, де потрібна авто-
матизація окремих напрямів обліку, найкраще вибирати локальні системи, які дають 
змогу вести облік за такими напрямами: бухгалтерія, склади, облік кадрів, збут. 

Другим аспектом є вибір інформаційної технології, враховуючи фактор вар-
тості. Якщо порівнювати ціни вітчизняних і закордонних продуктів, то можна 
сказати, що запровадження аналогічних систем вітчизняного виробництва буде в 
декілька (а інколи і в декілька десятків) разів дешевшим. 

Слід зазначити, що перед повноцінним переходом на нову розробку, система 
повинна пройти, так званий, процес «дослідної експлуатації». Цей процес перед-
бачає паралельне використання старої і нової версій програмного забезпечення. Це 
дасть змогу порівняти ефективність нових ІТ з існуючими раніше, а також адап-
тувати працівників до використання нових ІТ. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством 

та бухгалтерія: проблеми і виклики / С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і 
аудит. — 2008. — №4. — с. 56 – 57.

Науковий керівник — Н.С. Скопенко, канд. екон. наук

8. заХиСт інформації 
в СиСтемі інформаціЙної 
Безпеки підприємСтва
Т.М. Іванюта, канд. екон.наук 
Національний університет харчових технологій 

В умовах сьогодення інформація перестала бути допоміжним ресурсом 
виробництва, а перетворилась у визначальну складову будь-якого бізнесу. Оскільки 
роль інформації як виробничого ресурсу постійно зростає, не можна залишати сфе-
ру інформаційного забезпечення управління підприємством без достатньої уваги.

Стає очевидним, що вирішення завдання ефективного інформаційного забез-
печення неможливе без інформаційної безпеки.

Деякі науковці під інформаційною безпекою розуміють систему безпеки під-
приємства в цілому, або лише захист інформації. Також варто відмітити, що багато 
авторів ототожнюють поняття «інформаційна безпека» та «комп’ютерна безпека» 
або «безпека автоматизованих систем» 

Інформаційна безпека є складовою інформаційного забезпечення. Нажаль, 
на більшості підприємств на сьогодні підрозділ інформаційної безпеки відірваний 
від реалій бізнесу та прив’язаний суто до інформаційних технологій.

Базуючись на структурі інформаційного забезпечення (яка, на нашу думку, 
має складатись з економічної розвідки, інформаційної безпеки та аналітично-кон-
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сультативного забезпечення), система інформаційної безпеки включає: перевірку 
достовірності інформації; визначення важливості та рівня секретності інформації; 
надання допуску та доступу до інформації; захист інформації (комерційної таємниці)

Враховуючи вищенаведене, ми бачимо схему реалізації інформаційної без-
пеки на основі п’яти складових: технічної, організаційної, дозвільної, попереджу-
вальної та правової.

Оскільки в будь-якій системі всі елементи та підсистема є взаємопов’язаними, 
більшість завдань інформаційної безпеки виконується разом із основними та допо-
міжними підсистемами системи економічної безпеки підприємства.

Технічна складова покликана забезпечити захист інформації та об’єктів підпри-
ємства, а також виявлення фактів витікання інформації та неправомірних дій персо-
налу та сторонніх осіб щодо даного підприємства за допомогою технічних засобів.

Організаційна складова повинна, на нашу думку, забезпечити належне 
поводження персоналу підприємства із секретною інформацією та іншими об’єктами 
захисту господарюючого суб’єкта.

Дозвільна складова системи інформаційної безпеки має здійснювати розподіл 
інформації підприємства за рівнями секретності та визначити ступінь доступу до неї.

Для уникнення ефекту дезінформації та прийняття в наслідок цього хибних 
управлінських рішень, а також максимального зниження ймовірності витікання 
секретної інформації, система інформаційної безпеки має включати попереджувальну 
складові.

Правова складова покликана забезпечити правовий захист інтересів підпри-
ємства щодо захисту інформації, а також закріплення прав підприємства щодо комер-
ційної таємниці в установчих документах, договорах та інших нормативних актах.

Системи захисту інформації, що пропонуються науковцями та практиками, 
не відображають в повній мірі вирішення завдань та виконання функцій, які стоять 
перед захистом інформації в системі інформаційної безпеки, інформаційного забез-
печення та економічної безпеки в цілому, в сучасних умовах. Отже, завданнями 
системи захисту інформації ми вважаємо наступні:

– організація особливого діловодства та контролю за секретними докумен-
тами;

– виявлення, попередження та присікання каналів витікання інформації;
– створення посадових інструкцій, а також положень, пам’яток, методичних 

вказівок для роботи з відомостями, що складають комерційну таємницю;
– захист інформації при використанні комп’ютерної техніки та інших тех-

нічних засобів обробки та передавання даних;
– виявлення необхідності, обґрунтування та організація встановлення необ-

хідних технічних засобів забезпечення збереження інформації;
– захист в судових та інших державних органах інтересів підприємства щодо 

комерційної таємниці;
– розроблення нормативної документації щодо комерційної таємниці на під-

приємстві;
– навчання правилам інформаційної безпеки працівників.
На нашу думку, згідно визначених завдань, схема реалізації системи захисту 

інформації має включати технічну, організаційну, попереджувальну та правову 
складові.

Оскільки система захисту інформації становить найбільш вагому частку в 
інформаційній безпеці, отже й більшість складових в системі інформаційної безпеки 
становлять саме складові захисту інформації. Так, технічна, організаційна та пра-
вова складова відносяться саме до системи захисту інформації. Також, до системи 
захисту інформації відноситься попереджувальна складова в частині передбачення, 
виявлення та перекриття каналів витікання інформації.
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9. проБЛеми розвиткУ 
підприємСтв ГотеЛЬної 
індУСтрії в Україні 
Т.Л. Керанчук, канд. екон. наук
Національний університет харчових технологій

Проблеми розвитку підприємництва в сфері розвитку індустрії гостинності в 
Україні є надзвичайно актуальними на поточний момент. Їх актуальність обумовлена 
необхідністю створення передумов з боку держави для підвищення рівня конку-
рентоспроможності України в туризмі. Оскільки дані Всесвітньої туристичної орга-
нізації (ВТО) та Всесвітньої Ради з питань туризму та подорожей щодо індексу 
конкурентоспроможності України в туризмі підтверджують, що на сьогоднішній 
день має місце негативна тенденція зниження рейтингу України по зазначеному 
індексу з 77 місця в 2008 році до 85 місця в 2011 році. 

Однією з багатьох причин, яка обумовила прояв такої тенденції є низький 
рівень конкурентоспроможності туристичної інфраструктури, важливим елементом 
якої повинен бути високорозвинутий готельний бізнес. На жаль на сучасному етапі 
стан розвитку готельної індустрії в Україні характеризується значною кількістю 
проблем, наявність яких і призвела до зниження рейтингу України по індексу 
конкурентоспроможності в туризмі. Основними з цих проблем є наступні:

1.		Невідповідність	матеріально-технічної	бази	більшості	готелів	вимогам	
міжнародних	стандартів. Ця особливість обумовлена тим, що	мережа готельних 
туристських підприємств активно формувалась наприкінці 70-х — упродовж 80-х рр. 
Інтенсивна їх експлуатація в період масового туризму (60 – 80-ті рр.), а також 
несвоєчасне проведення капітальних і поточних ремонтів призвели до значного як 
фізичного, так і морального зносу цих будівель та їхнього оснащення.

2.		 Недосконалість	 складу	 номерного	 фонду: в готелях, збудованих ще за 
радянських часів, занадто багато двомісних номерів, тоді як за європейськими 
стандартами номерний фонд готелів на 70 – 80 % повинен складатися з одномісних 
номерів. Саме тому пріоритетним напрямом зміцнення матеріальної бази туристсь-
ких підприємств має бути проведення реконструкції, модернізації та будівництва 
об’ єктів туристської сфери за рахунок власних коштів підприємств і за допомогою 
інвестицій, у тому числі іноземних.

3.		 Незбалансованість	 складу	 та	 структури	 наявних	 готелів	 за	 рівнем	
комфорту,	зокрема:

a) Надмірно висока частка готелей без категорії (у 2010 році їх кількість 
становила 456, що становить 53,7 % загальної їх кількості). Така ситуація 
пояснюється декількома причинами. По-перше, більшість закладів розміщення не 
відповідає комплексу вимог щодо матеріально-технічної бази, номенклатури та 
якості послуг. По-друге, ряд готелів здійснюють поточний або капітальний ремонт, 
реконструкцію або знаходяться на стадії ліквідації. По третє, нові готелі ще не 
встигли пройти процедуру категоризації і отримати відповідну категорію. По-
четверте, значна кількість готелів перейшла у власність приватних осіб, для яких 
процедура категоризації є недоступною в зв’язку з неможливістю її фінансування.

b)	Висока	частка	1	– 2	– 3	зіркового	сегменту	готелів: на 01.01.2010 року 
частка готелів цих категорій в загальній їх кількості становила 37 %. Цей сегмент 
характеризується низьким рівнем рентабельності (3 – 15 %), що обумовлюється їх 
низькою привабливістю для інвесторів. Така ситуація, в свою чергу, обумовлює 
зниження потенційно можливого рівня рентабельності всієї галузі.

c)	Незаповненість	сегменту	5-зіркових	готелів, хоча попит на сервіс такого 
рівня досить високий і має тенденцію до зростання. Всього в Україні на 01.01.2010 року 
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діяло 9 готелів категорії 5*, що відповідають за рівнем послуг європейським та 
міжнародним стандартам, з них 4 — в Києві, 2 — в Одесі і по одному в Дніпро-
петровську, Харкові та Донецьку. Слід зазначити, що частка цього сегменту готелів 
в загальній їх кількості становила в 2010 році всього лише 1,1 %. В столиці існує 
попит принаймні ще на 5 готелів цього типу і слід відзначити, що на 2012 рік 
заявлені до відкриття три готелі 5* ( Fairmont Grand Hotel, Hilton та готель по 
вулиці Резницькій/Московській 2), три готелі 4* (Holiday Inn, Staro та Лейпциг), 
крім того два готелі 3* та 3+ (Ibis, Ramada Encore). Це має покращити ситуацію в 
частині забезпеченості номерним фондом, в тому числі і в зв’язку з проведенням в 
Україні Євро-2012.

4.	Недосконалість	функціональної	структури	підприємств	готельного	госпо-
дарства, яка полягає у дисбалансному співвідношенні між окремими формами 
готельного господарства, а саме:

a) дуже висока частка в загальній кількості закладів розміщення представлена 
саме готельні підприємства — на їх долю припадає 49,1 %;

b) значна частка (35,1 % загальної кількості закладів розміщення) становлять 
інші місця для тимчасового проживання. Вони представлені базами відпочинку, 
літніми будинками, котеджами.

c) Недостатня розвиненість таких форм готельного господарства як мотелі, 
кемпінги, молодіжні бази, які надзвичайно поширені в інших країнах. Наприклад, 
у країнах Європи кількість великих готелів становить 15 – 25 % від загальної 
кількості готельних господарств, 75 – 85 % — мотелі та готелі сімейного типу. За 
даними аналізу структури готельного господарства України в 2010 році такі форми 
готельного господарства, як мотелі та кемпінги в Україні практично не розвинуті: 
їх сумарна частка в загальній кількості закладів розміщення становить 2,2 %. Як 
свідчить міжнародний досвід, саме такі підприємства могли б дати істотний 
поштовх розвитку галузі та створенню додаткової кількості робочих місць.

10. меХанізм формУвання 
корпоративної кУЛЬтУри 
Л.О. Ковальчук
Національний університет харчових технологій

Важливою умовою ефективного розвитку вітчизняних підприємств є пошук 
результативних методів управлінського впливу на персонал. Одним із важливих 
інструментів такого впливу є формування та розвиток корпоративної культури. 
Завдання менеджера полягає не лише у плануванні та організації роботи, але й у 
конкретних діях щодо сприяння її виконанню працівниками і спонуканню їх до 
досягнення цілей організації. В Україні корпоративна культура найчастіше 
залишається поза увагою керівників підприємств. 

Корпоративна культура — визначається як концентрація створених на 
підприємстві або запозичених цінностей, норм, поглядів та ідей, які в той чи інший 
спосіб утворюють стандарти поведінки співробітників. Згодом вони набувають пев-
них форм передачі соціального досвіду та пізнаються завдяки символам, сприяють 
гармонізації колективних та індивідуальних інтересів, мобілізуючи потенціал най-
маних працівників на досягнення підприємницьких цілей, розкріпачують моральну 
складову мотиваційного ресурсу економічного зростання.

Корпоративна культура організації має певну структуру. Розрізняють 3 рівні 
корпоративної культури: 

– поверхневий (який містить артефакти — фірмовий стиль, символіка, 
уніформа персоналу, корпоративні свята); 

– середній (цінності, норми, принципи); 
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– глибинний (поведінка та те несподіване, чим вона зумовлена, архетипи).
Джерелами формування корпоративної культури виступають:
– система особистих цінностей та індивідуально-своєрідних способів їх реа-

лізації;
– способи, форми та структура організації діяльності, що втілюють деякі 

цінності, в тому числі й особисті цінності керівників підприємств;
– уявлення про оптимальну та припустиму модель поведінки співробітника 

в колективі, що відображає систему внутрішньогрупових цінностей, що склалися.
Механізм формування корпоративної культури полягає у взаємодії її джерел, 

які вони визначають, домінуючи в колективі. Ієрархічна система виділених у такий 
спосіб цінностей породжує найбільш адекватну сукупність способів їх реалізації, 
що втілюються у способах діяльності та формують внутрішньогрупові норми та 
моделі поведінки.

Вирішальною при формуванні спільної культури є здатність сформувати 
спільне бачення для працівників компанії. Керівна верхівка повинна визначити 
місію фірми і те, як вона має виражатися в організаційних нормах і цінностях. 

Інструменти формування та розвитку культури включають, як звичайні: 
форми та засоби (обряди, церемонії, ритуали, міфи, легенди, розповіді), так і 
специфічні елементи: універсальна знаково-символічна система, що включає знаки, 
ідентифікацію корпорації; комунікації («офіційна» мова корпорації, різноманітні 
мови, неформальне спілкування); постійна ротація керівників і спільне навчання 
працівників.

Формування культури неможливо проводити без усвідомлення принципів її 
функціонування.

Таким чином, корпоративна культура формується незалежно від нашої 
участі, а йде від формальних лідерів (керівництва компанії) чи, як буває рідше — 
неформальних. Тому, найважливіше для керівника, що бажає сформувати корпо-
ративну культуру, — це визначити для себе основні цінності організації.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бутинець Ф.Ф. Світовий бізнес: [навчальний посібник] — Житомир: ПП 

«Рута», 2004. — 224 с. 
2. Спивак В. Корпоративная культура / В. Спивак — Питер, 2007. — 185 с.
Науковий керівник — І.П. Случинська, канд. екон. наук 

11. PROBLEMS 
OF FARM MONITORING 
OF THE IMPLEMENTATION 
COSTS AND CALCULATION 
OF THE COST OF PRODUCTION
O.S. Kovalchuk, K.A. Bordulenko 
National university of food technologies

Recent changes in the economic life of Ukraine require the improvement of the 
theory and practice of farm control. In this regard, one should emphasize that the 
main problem of modern farm control is its limitation by the accounting information.

The research suggests that the issue of farm control is quite controversial in 
modern economic literature and scientific journals. However, Ukrainian scientists 
have made sufficient contribution to the subject, namely: L.V. Napadovska, L.A. Slyu-
sarchuk, V.S. Len, T. Crystal and others.
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One of the sources to improve the financial performance of companies is the 
rational use of material, labor, and the reduction of production costs. The purpose of 
this paper is to study the problems of farm control of material, labor and the produc-
tion costs. Therefore, the first problem under our consideration is the proper monitor-
ing of the implementation of material costs at the enterprise. In current practice of 
control of material resources, the main centers of a state control and use of material 
resources is a department of logistics, warehouse units, location of resources, account-
ing and some other functional units.

It should be noted that the current control of the use of material resources in 
the shops of enterprises that have a broad range of items of material costs is practi-
cally abandoned. 

An important step in improving the control of material costs are their affirma-
tive regulatory elements and using the method of calculation of the _ production costs. 
This is a very effective in control of material costs, because for creation of the produc-
tion unit specific costs are rather known. Normalization provides an assessment of the 
cost of a production unit, and estimate provides cost analysis for the entire output. In 
our opinion, the standard method of cost accounting and calculation of production cost 
most clearly shows the integration of accounting and control.

The disadvantage of this system of control over material resources is also a fact 
that modern enterprises almost do not control external resources and the prices which 
the company cannot affect: gas, water, steam, electricity and etc. Accounting system 
of these resources should also be monitored, because all these parameters affect the 
magnitude of the production cost.

Important indicator, subject to the control is effective use of time. So the next 
problem is: lack of control measures for the use of labor resources.

An important prerequisite of control is a scientifically founded classification of 
labor and wages. However, modern scholars produce quite different principles of classifi-
cation which have certain disadvantages. The main ones is that they do not cover all the 
features which characterize the costs of wages at the business enterprise, combine costs of 
different nature and purpose, do not provide the necessary grouping of costs of wages to 
control the performance of individual units and identify reserves which reduce them.

Hence, because of the complexity of the object of control and lack of unity in 
opinion on the classification of personnel workers and payroll companies, it is ex-
tremely difficult to achieve such an organization control of labor costs, which would 
most accurately disclose all the aspects of the employment and wages. 
Quite a significant issue in the organization of cost accounting is the correct distribu-
tion of production costs. Foremost in this regard is the correct choice of the base dis-
tribution, which allows keeping the level of production costs on the most optimal level. 
This will yield more income and, consequently, the net income of the enterprise.

Therefore, the control objective is to establish the correct classification of the 
production costs. An important drawback is that in practice the planning costs are not 
based on scientific and technical norms, and the level of expenditure of the previous 
period. These are especially true costs of management and maintenance.

The improving of the control of production costs is in the implementation of 
organizational and methodological relationship of accounting and control; enhance 
detection efficiency, generalization and grouping costs and allowed deviations in terms 
of responsibility centers and cost centers for the organization planning and control 
stages of the supply and implementation of organization control primarily at the level 
of strategic planning, where control gives significant effect in increasing the effi-
ciency of enterprises.

These problems are among the main, their solution is priority for modern enterprises 
whose activities are aimed at improving the competitiveness of production and profit.
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12. УправЛіння оБСяГами 
вироБництва та продаЖами 
на підприємСтві
І.Д. Ковальов 
Національний університет харчових технологій

Основним показником діяльності підприємства є обсяг виробленої продукції. 
Саме від виробництва та реалізації продукції залежить майбутнє функціонування 
підприємства, оскільки кошти виручені від реалізації інвестуються в виробництво 
та частково інвестуються в розвиток підприємства. 

В ситуації, що складається в економіці України зростає залежність обсягів 
виробництва від не прогнозованих змін зовнішнього середовища. Серед традиційних 
факторів, які впливають на формування плану виробництва продукції, а саме: 
обсягу та якості сировини, структури попиту, внутрішніх виробничих можливостей 
підприємства, зростає залежність обсягів виробництва від встановленої в процесі 
міждержавної домовленості ціни на газ, наявності партнерських відносин з круп-
ними рітейлерами, дотримання останніми принципу однакового ставлення до всіх 
учасників ринку пропозиції однорідної продукції. Слід відзначити зростаючу 
залежність обсягів виробництва продукції від циклів економічного розвитку та 
станів розвитку економіки. Падіння економічної активності та кризові явища в 
економіці країни проявляються у зниженні купівельної спроможності населення, а 
отже і у зниженні темпів зростання виробництва.

Попри політику підтримки розвитку сектору малого підприємництва в 
Україні, останній є сьогодні значним конкурентом для великих підприємств у 
деяких із галузей промислового виробництва. Так у галузі хлібопечення малі 
підприємства тримають до 20 % частки ринку.

Політика управління якістю є важливим чинником впливу на структуру 
виробництва продукції в галузях харчової промисловості. Зростання вимогливості 
покупця до якості продукції при одночасному зниженні купівельної спроможності 
населення та зростанні частки малозабезпечених верств населення змушує під-
приємства диверсифікувати асортимент продукції, збільшуючи як власні ризики, 
так і зменшуючи прибутковість виробництва. 

В умовах зростання конкуренції підприємства харчової промисловості акти-
візують збут своєї продукції через мережу фірмових магазинів, що дозволяє 
контролювати ціну реалізації, строки та вивчати споживацькі пріоритети. 

Зростання конкурентного тиску, моральне та фізичне старіння обладнання, 
закриття багатьох підприємств, регулювання цін зі сторони держави на продукцію 
хлібопекарської галузі може стати причиною втрати окремими із галузей своїх 
передових позицій в харчовій промисловості.

Отже, під управлінням обсягами виробництва та продажами слід розуміти 
комплекс заходів, спрямованих на найбільш ефективну реалізацію виробленої про-
дукції, прогнозування необхідного обсягу та термінів випуску продукції, розширення 
кола споживачів та задоволення їхніх потреб.

Управління обсягами виробництва та продажами продукції є так само необ-
хідним, як і отримання прибутку. Управління обсягами виробництва тісно пов’язане 
з управлінням продажами, оскільки збут дає інформацію для оптимізації вироб-
ництва та пристосування його до вимог споживача, а виробництво забезпечує збут 
предметами збуту та є невід’ємною його складовою.

Науковий керівник — Т.В. Рибачук-Ярова, канд. екон. наук
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13. методиЧні аСпекти 
формУвання  інвеСтиціЙниХ 
реСУрСів підприємСтва
Д.А. Коляновська
Національний університет харчових технологій

Інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, 
визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції 
виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану 
фінансової кризи, здійснення структурних зрушень у народному господарстві, упро-
вадження сучасних досягнень технічного прогресу, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного 
процесу є одним з найбільш діючих механізмів подальших соціально-економічних 
перетворень. В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить 
багато. Разом з тим будь-яке підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, 
доступні для інвестування. Тому постає задача оптимізації інвестиційного портфеля.

Однією із основних задач інвестиційної діяльності є організація її фінан-
сування, що дозволяє забезпечити інвестиційні проекти інвестиційними ресурсами, 
в склад яких входять не тільки грошові засоби, але і виражені в грошовому екві-
валенті інші інвестиції, в тому числі основні і нематеріальні активи, кредити, 
займи, права землекористування і т.п.

Основною особливістю формування інвестиційних ресурсів є використання 
широкого поля джерел, засобів і методів фінансування інвестиційної діяльності та 
їх впливу на фінансово-господарську діяльність субґєктів господарювання. Усі 
напрямки та форми інвестиційної діяльності підприємства здійснюються за рахунок 
інвестиційних ресурсів, які ним формуються самостійно. Формування інвестиційних 
ресурсів здійснюється за рахунок концентрації вільних коштів з подальшим 
використанням в інвестиційній діяльності. Базою формування інвестиційних ресур-
сів підприємства деякою мірою є і його капітал, призначений для реінвестування. 
Формами такого реінвестованого капіталу, що використовується в процесі форму-
вання інвестиційних ресурсів, виступають амортизаційні відрахування по основних 
засобах і амортизованих матеріальних активах; засоби, отримані від реалізації 
капітальних активів, що вибувають; надходження від продажу окремих фінансових 
інструментів інвестування й інші.

Формування інвестиційних ресурсів підприємства представляє собою 
беззупинний процес. У той час, як реальне чи фінансове інвестування може здійс-
нюватися підприємством нерегулярно і відрізнятися істотною нерівномірністю, 
процес формування інвестиційних ресурсів є постійним. Найбільшою мірою ця 
безперервність характерна для власних внутрішніх джерел формування інвестицій-
них ресурсів — амортизаційних відрахувань і прибутку, що направляється на 
виробничий розвиток. Однак, слід звернути увагу на те, що безперервність процесу 
формування інвестиційних ресурсів не означає рівномірності обсягів їхнього 
формування в часі. Ці обсяги можуть істотно коливатися в часі в залежності від 
залучення інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел.

Механізм формування інвестиційних ресурсів нерозривно пов’язаний з 
цілями і напрямками інвестиційної стратегії підприємства. Будучи фінансовою 
основою реалізації обраної інвестиційної стратегії підприємства, формування 
інвестиційних ресурсів виділяється, як правило, у самостійний цільовий блок, по 
якому розробляються стратегічні цільові нормативи. В окремих випадках можли-
вості формування інвестиційних ресурсів підприємством самі визначають темпи 
його стратегічного розвитку. Темпи формування інвестиційних ресурсів функціо-
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нуючого підприємства за рахунок прибутку визначаються тимчасовою перевагою 
його власників (менеджерів). Процес такого формування (нагромадження нового 
власного інвестиційного капіталу) здійснюється через механізми дивідендної 
політики (політики розподілу знову створеного прибутку). 

Ефективне формування інвестиційних ресурсів у розрізі окремих їхніх 
джерел є найважливішою умовою фінансової стійкості підприємства. Раціональна 
структура джерел формованих інвестиційних ресурсів дозволяє знизити рівень 
інвестиційних ризиків у майбутній діяльності підприємства, запобігти можливості 
його банкрутства. Можливість формування інвестиційних ресурсів підприємства 
багато в чому визначається структурою капіталу, досягнутого на попередній стадії 
його господарського циклу. У першу чергу це відноситься до формування додаткових 
інвестиційних ресурсів за рахунок позикових джерел. Між питомою вагою фактично 
використаного підприємством позикового капіталу і можливих обсягів додаткового 
його залучення в інвестиційних цілях існує зворотна залежність. Ця особливість 
повинна враховуватися при прогнозуванні потенціалу і темпів формування інвес-
тиційних ресурсів.

Інвестиційні ресурси, якими володіє підприємство, є джерелом його інвес-
тиційної діяльності. Аналіз джерел формування та фінансування, хоча і є складовою 
і невід’ємною частиною загальної процедури аналізу інвестиційних проектів, до 
певної межі може розглядатися як самостійне завдання. Власне, самі джерела 
фінансування інвестиційних проектів визначені відносно однозначно. 

Для забезпечення ефективного управління формуванням інвестиційних 
ресурсів на підприємстві зазвичай розроблюється спеціальна інвестиційна стратегія, 
яка підтримує та забезпечує стабільну інвестиційну діяльність, ефективне викорис-
тання фінансових ресурсів, фінансову стійкість підприємства на довготермінову 
перспективу.

ЛІТЕРАТУРА
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14. якіСтЬ та критерії 
її визнаЧення
В.О. Коротуха
Національний університет харчових технологій

На сучасному етапі розвитку суспільства галузь знань зазнає значних змін, 
змінюється значення понять, з’являються нові терміни. Як правило, уявлення про 
термін «якість» серед населення є досить розмитим та застарілим. Більшість 
визначає його як придатність товару до споживання або його надійність. З наукової 
точки зору це поняття має дещо ширше значення. Згідно стандарту ISO 9000-2005, 
якість — це ступінь до якого сукупність власних характеристик продукції, процесу 
або системи задовольняє сформульовані потреби або очікування — загальнозрозумілі 
або обов’язкові.

На перший погляд, складне визначення, дає цілком вичерпне значення 
даного терміну. Адже зі зміною потреб і очікувань змінюються і вимоги до продукту 
або процесу. Вони можуть висуватися як безпосередньо споживачами, так і вироб-
никами, державою, суспільством та, навіть, майбутніми поколіннями. 
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Сьогодні існує велика кількість характеристик за якими визначають рівень 
якості. Так, саме її рівень, оскільки поняття якості є відносним. Критерії можуть 
бути кількісними і якісними та поділятися на основні класи: фізичні, органолептичні, 
етичні, функціональні, часові та ергономічні. До фізичних належать: механічні, 
хімічні та біологічні. Вони характеризують склад продукту і механізм його функціо-
нування. До органолептичних належать: дотик, смак, запах і зір. Вони характе-
ризують сприйняття споживачем продукту за допомогою власних відчуттів. До 
етичних відносять чесність і ввічливість. Цей показник характерний для послуг та 
визначає якість їх надання. До функціональних можна віднести швидкість, обсяги 
виготовлення. Вони вказують на потужності та швидкості роботи товарів. Основними 
часовими характеристиками є безвідмовність і доступність, що визначають склад-
ності для споживачів отримати продукт та час, який вони будуть цей продукт 
використовувати. Ергономічні поділяються на фізіологічні та антропометричні та 
визначають складність використання виробу різними групами населення. Сукуп-
ність наведених вище показників формує якість продукції. Виріб має бути надійним, 
естетичним, добре виконувати свої функції, тобто задовольняти ті потреби, для 
яких він призначений. 

Окрім усіх цих показників важлива також ціна виробу. Саме з ціною пов’я-
зане питання економічно-оптимальної якості або економічно-раціональної якості. 
Покупець завжди порівнює чи компенсує ціну виробу переліком властивостей, які 
останній має. Окрім ціни важливі також експлуатаційні характеристики виробу, 
що пов’язані з витратами на його експлуатацію та ремонт. Добре, якщо строк служ-
би виробу довгий, а витрати на його експлуатацію відносно невеликі і навпаки.

Економічно оптимальну якість визначають як співвідношення якості та 
витрат за формулою:

К
опт.
	=	Q	/	CE,

де К
опт.	

—
	
економічно оптимальна якість; Q — якість виробу; CE — витрати на прид-

бання та експлуатацію;
У наведеній формулі легко визначити знаменник і досить важко — чисельник, 

тобто якість, оскільки він включає різні показники. На сьогодні наука кваліметрія 
розробила достатньо прийнятні методи щодо кількісної оцінки якості, тобто приріст 
одиниці якості виробу на 1 грн. витрат.

Донедавна категорію якості пов’язували з результатами праці у галузях 
матеріального виробництва. Вважалось, що у галузях нематеріальної сфери «якість» 
не має об’єктивної основи і визначається суб’єктивними факторами. Але дослідження 
показали, що категорія «якість обслуговування» повинна містити в собі елементи 
якості праці, предметів, засобів обслуговування і його результатів, тобто продукції, 
робіт та послуг.

Підсумовуючи можна зазначити, що разом з розвитком суспільства розвивається 
та вдосконалюється як якість життя, так і вимоги до неї. При цьому перелік кри-
теріїв, по яким визначається якість постійно розширюється та відображає потреби та 
побажання сучасного споживача. Разом з тим надзвичайно актуальними стають по-
казники якості, що повинні задовольнити очікування майбутніх поколінь.
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15. проБЛеми вимірювання, 
оцінки та анаЛізУ 
економіЧної Безпеки 
підприємтва
М.С. Лисенко 
Національний університет харчових технологій
Л. Лисенко
Державна Буковинська фінансова академія

Однією з передумов нормального функціонування економіки держави в 
цілому і виживання окремих підприємств в умовах економічної та суспільно-
політичної нестабільності є розробка та практичне застосування системи оцінки та 
аналізу економічної безпеки підприємств. Однак на сьогоднішній день існує значна 
кількість проблем щодо її вимірювання, оцінки та аналізу, які потребують пошуку 
шляхів їх вирішення.

Система оцінки та аналізу економічної безпеки включає в себе сукупність 
послідовних, взаємопов’язаних між собою блоків, етапів діяльності, систематизованих 
і пристосованих до цих завдань методик, методів, моделей, що дають можливість 
виявити, оцінити і зменшити вплив господарського ризику до прийнятного рівня з 
мінімальними витратами корпоративних ресурсів.

Джерелами інформації для аналізу та оцінки економічної безпеки можуть 
бути: каталог факторів ризику і ризикових ситуацій; особистий досвід керівників 
підприємства та фахівців; прогнозна інформація; матеріали ревізій, аудиту, переві-
рок податкової служби, лабораторного і лікарсько-санітарного контролю, печатки 
пояснювальних і доповідних записок, нарад, листування, одержувані в результаті 
особистих контактів; бухгалтерський облік і звітність; статистичні дані; відомості 
про конкурентів, партнерів, постачальників і споживачів; матеріали маркетингових 
досліджень про стан ринку; відомості правоохоронних органів про кримінальний 
стан; економічна, політична, демографічна та ін. ситуації в країні та регіоні; плато-
спроможність покупців і т.п.

Цілі системи оцінки та аналізу економічної безпеки — визначення об’єктів, 
на які впливає той чи інший вид загрози або ризику. Для оптимального вибору 
найбільш кращого варіанту дій щодо управління ризиком важливо мати чітку 
інформацію про об’єкт ризику. Це може бути інформація, персонал, керівники 
фірми, прибуток підприємства і т. д. Володіючи цією інформацією, знаючи реальний 
ступінь захищеності об’єкта, можна розрахувати потребу в обсязі необхідних сил і 
засобів для запобігання ризику, виробити правильні заходи по захисту об’єкту.

Поняття економічної безпеки підприємства є комплексним та стосується 
практично всіх функціональних сфер діяльності підприємства, тому і при оцінці 
економічної безпеки ряд положень перетинається з окремими видами діяльності 
підприємства. Перш за все це стосується формування стратегічних цілей підпри-
ємства та їх кількісної інтерпретації. Положення оцінки економічної безпеки тор-
кають сферу стратегічного управління підприємством. Тому якщо на підприємстві 
розроблені і прийняті до реалізації відповідні функціональні стратегії (інноваційна, 
ресурсна, інвестиційна, маркетингова), то їхні цілі повинні співвідноситися з 
формулюванням стратегічних цілей підприємства в розглянутій функціональної 
галузі діяльності, а показники, що характеризують цілі стратегії, повинні відпо-
відати кількісній оцінці стратегічних інтересів підприємства. Встановлення такої 
відповідності є дуже важливим аспектом забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства, що у свою чергу дозволяє забезпечити єдність методичної бази організації 
управління підприємством.
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Для забезпечення єдиного підходу до оцінки ступеня дотримання цілей під-
приємства необхідно забезпечити єдність характеру використовуваних значень 
показників. Фактичні показники характеризуються найвищим ступенем достовір-
ності, оскільки вони фіксують результати вже минулих процесів. Враховуючи 
природу планових показників, можна стверджувати про те, що вони мають менш 
високий рівень достовірності — відображають передбачуваний стан підприємства і 
передбачувані результати його діяльності. Найменший ступінь достовірності нале-
жить показникам кількісної оцінки цілей підприємства, оскільки вони характери-
зують гіпотетичні результати роботи підприємства. Вимоги до розрахунку цих 
показників є найбільш високими з точки зору їх достовірності та обґрунтованості, 
оскільки вони є базою оцінки ступеня дотримання цілей перед прийняттям відпо-
відних рішень. Для підвищення рівня достовірності оцінки ступеня дотримання 
цілей підприємства необхідно особливо ретельно підходити до вибору груп показ-
ників, що кількісно характеризують повне дотримання цілей підприємства. Так, 
достовірність отриманої оцінки ступеня дотримання інтересів підприємства в сфері 
інвестиційної підтримки його діяльності дозволяє визначити впевнитися у досто-
вірності визначеної величини потенційно можливих інвестиційних ресурсів.

16. конкУрентоСпромоЖніСтЬ 
БізнеС-процеСів 
підприємСтв Сфери поСЛУГ
Т.В. Луцька, канд. екон.наук
Національний університет харчових технологій

Процесний підхід до управління підприємством заснований на виділенні 
об’єктів для дослідження, виявлення певних закономірностей та тенденцій розвитку 
господарської діяльності, подальшого застосування функцій управління: органі-
зація, планування та контролю бізнес-процесів підприємств сфери послуг. Характер 
та результативність здійснення бізнес-процесів підприємств є передумовою для 
отримання певного рівня прибутковості підприємства, тобто виконання поставлених 
оперативних, тактичних або стратегічних задач, тому здійснювати оцінку конку-
рентоспроможності бізнес-процесів підприємств-туроператорів відповідно до того, 
що формування конкурентних переваг бізнес-процесів підприємств-туроператорів 
відбувається на трьох рівнях: першим і простішим рівнем є оперативний, що харак-
теризує ефективність основних бізнес-процесів. 

На базі існуючого оперативного рівня можливим є формування тактичного 
рівня конкурентоспроможності, який є результатом здійснення підприємством-
туроператором бізнес-процесів управління і насамкінець, після досягнення підпри-
ємством конкурентних переваг тактичного рівня, при наявності бізнес-процесів 
розвитку і виваженого підходу до їх здійснення, підприємство-туроператор має 
передумови для створення конкурентоспроможності стратегічного рівня. 

Тому оцінка конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств-туропе-
раторів має проводитись згідно трирівневого підходу до оцінки бізнес-процесів 
підприємств сфери послуг: 

1. На першому етапі оцінки конкурентоспроможності бізнес-процесів підпри-
ємств необхідно побудувати мережу бізнес-процесів та виділити головні бізнес-
процеси, що характеризують кожен з досліджуваних рівнів конкурентоспроможності 
бізнес-процесів. Так, для оперативного рівня конкурентоспроможності бізнес-про-
цесів визначальними є основні бізнес-процеси досліджуваних підприємств, а саме: 
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процес формування туристичного пакету, як поєднання туристичних послуг поста-
чальників (проживання, харчування, екскурсійних програм, транспорту, візової та 
страхової підтримки та реалізація сформованих туристичних пакетів послуг спожи-
вачу) який характеризують показники продуктивності праці та рентабельності продаж. 

 – показники, що характеризують туристичний пакет послуг, а саме: широта 
асортименту; глибина асортименту; насиченість додатковими послугами; гарантії 
виконання послуг; простота оформлення документів.

– другою складовою, що характеризує оперативний рівень конкурентоспро-
можності бізнес-процесів підприємств сфери послуг є показники ефективності 
процесу, які відображають результативність здійснення основних бізнес-процесів: 
відносний показник продуктивності праці; показник рентабельності.

2. Наступним кроком трирівневого підходу до оцінки бізнес-процесів під-
приємств сфери послуг є дослідження бізнес-процесів, характер яких формує так-
тичний рівень конкурентоспроможності, а саме: бізнес-процеси управління, які в 
свою чергу, формують задоволеність споживача туристичного пакету послуг, розроб-
леного підприємством-туроператором.

Визначальними показниками тактичного рівня конкурентоспроможності 
бізнес-процесів підприємств-туроператорів автором обрано групу показників задо-
воленості клієнта, серед яких: коефіцієнт затоварювання сформованого туристичного 
пакету послуг; темп росту доходу від реалізації; відсоток постійних клієнтів під-
приємства-туроператора; робота з рекламаціями. 

3. Для оцінки стратегічного рівня конкурентоспроможності бізнес-процесів 
необхідно досліджувати бізнес-процеси розвитку підприємств сфери послуг, які 
характеризують спрямованість здійснення бізнес-процесу господарської діяльності, 
що ґрунтується на безперервному процесі розвитку наявних ресурсів та продуктів, 
які формуються в процесі надання послуг. 

Разом з тим, підприємства-туроператори, як суб’єкти діяльності в сфері пос-
луг, перш за все, свої конкурентні переваги формують за рахунок рівня кваліфікації 
персоналу, тож ще одним бізнес-процесом розвитку, як визначника стратегічної 
конкурентоспроможності є постійний розвиток персоналу. 

Запропонована трирівнева оцінка бізнес-процесів підприємств-туроператорів 
сформованої вибірки для визначення показників оперативного, тактичного та 
стратегічного рівнів конкурентоспроможності бізнес-процесів дозволить виділити 
підприємства, які займають лідируючі позиції на кожному з рівнів, за кожним з 
досліджених показників, в рамках досліджених рівнів конкурентоспроможності 
бізнес-процесів: оперативного, тактичного та стратегічного.
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17. проГнозУвання 
як метод УправЛіння 
витратами підприємСтва
І.В. Морока 
Національний університет харчових технологій

Прогнозування як метод управління витратами підприємства за допомогою 
економетричних моделей, які дають змогу визначити вплив факторів і скласти прог-
нози на коротку перспективу за певними показниками, широко використовується на 
підприємствах.

Перед кожним підприємством, що працює в ринкових умовах, постає проб-
лема його виживання і забезпечення безперервного розвитку. Перспективи розвитку 
підприємства в умовах посилення конкуренції та зниження норми прибутку знач-
ною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними. Вміння раціонально 
керувати витратами в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує шанси 
підприємства на виживання. У цьому контексті дієвим інструментарієм є грамотно 
організований та ефективно здійснюваний процес стратегічного управління витра-
тами, який за своєю сутністю означає управління в довгостроковому періоді всією 
діяльністю підприємства, тому що охоплює всі сторони процесів, які в ньому від-
буваються.

Тому, на сучасному етапі економічного розвитку необхідне вдосконалення 
системи і методів управління витратами для підвищення ефективності діяльності 
підприємства. На нашу думку, одним із напрямків зниження витрат є розробка 
методики управління витратами підприємства в умовах невизначеності, який дозво-
ляє суб’єктам господарювання більш ретельно відноситься до питання прогнозування 
величини витрат підприємства як складової менеджменту підприємства. Це перед-
бачає більш детальне наукове обгрунтування, забезпечення оптимальності рішень, 
які приймаються в процесі управління витратами підприємства. Підгрунтям таких 
рішень є перспективне планування і наукове прогнозування. 

На нашу думку, прогнозування витрат на підприємстві має бути побудовано 
за принципами цільового підходу. Визначальна риса прогнозування на основі 
цільового підходу полягає в досягненні певного результату виробництва з наступним 
визначенням необхідних для цього ресурсів та інтенсивності їх використання.

Методика динамічного прогнозу витрат містить: 
– математичні моделі підприємства та прогнозу витрат; 
– методику ідентифікації цих моделей для конкретного підприємства; 
– алгоритм динамічного прогнозу витрат. 
В основі методики динамічного прогнозу витрат лежить множинна логіко-

концептуальна модель підприємства, динамічна модель прогнозу витрат та кальку-
лювання собівартості. 

Множинна логіко-концептуальна модель представляє собою опис на якісному 
рівні процесів формування і розрахунку витрат продукції для підприємства як 
багаторівневої виробничої системи за допомогою апарату теорії множин. Вона 
включає в себе формалізацію структури підприємства у вигляді безлічі виробничих 
підрозділів із завданням характеристик матеріальних перетворень і калькулювання 
собівартості для кожного з підрозділів. 

На основі множинної логіко-концептуальної моделі розроблено динамічну 
модель прогнозу витрат, що дозволяє прогнозувати протягом заданого проміжку 
часу кількість виготовленої продукції і собівартість об’єктів калькулювання для 
будь-якого виробничого підрозділу. Дана модель включає в себе підмоделі прогнозу 
витрат для кінцевого та проміжного підрозділів. Кожна з підмоделі представляє 
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собою параметричну нелінійну систему звичайних диференціальних рівнянь з зада-
ними початковими умовами.

Отже, застосування даних моделей дозволяє надавати керівництву підпри-
ємства рекомендації з управління його діяльністю на різних рівнях ієрархії, які 
дають можливість організувати процес виробництва з мінімальними витратами, 
посилити гнучкість управління, що призводить до економії матеріальних і грошових 
коштів і сприяє збільшенню прибутку.

Науковий керівник — Н.О. Тіхонова, асистент

18. методоЛоГіЧні 
підХоди до оцінювання 
ризиків реаЛЬниХ 
інвеСтиціЙниХ проектів
Є.В. Мурай
Національний університет харчових технологій

Вибір найбільш ефективного способу інвестування починається з чіткого виз-
начення можливих варіантів. Альтернативні проекти по черзі порівнюються один 
з одним і вибирається якнайкращий з них з погляду прибутковості, надійності і 
безпеки. При рішенні питання про інвестування доцільно визначити, куди вигідно 
вкладати капітал: у виробництво, цінні папери, придбання товарів для перепродажу, 
нерухомість або у валюту. 

Ризик — це ймовірність (загроза) втрати підприємством частину своїх ресур-
сів, недоодержання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення 
певної виробничої або фінансової діяльності.

Проектні ризики бувають зовнішні та внутрішні. Зовнішні ризики, у свою 
чергу, поділяються на непередбачуванні і передбачувані. Зовнішні не передбачувані 
ризики зумовлені:

– зміною політичної ситуації та непередбачуваними державними заходами, 
регулювання у сфері землекористування, оподаткування, цінотворення, експорту 
та охорони довкілля і т.д.;

– природними катастрофами (повенями, землетрусами, кліматичними зміна-
ми тощо);

– злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом;
– зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками 

у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту.
Зовнішні не передбачувані ризики врахувати практично неможливо. Зовнішні 

передбачувані ризики при аналізі проекту можна врахувати. До них належать:
– ринковий ризик через погіршення можливостей одержання сировини, підви-

щення ціни на неї, зміну вимог споживачів до продукції, посилення конкуренції тощо;
– операційний ризик, пов’язаний із відступом від цілей проекту і неможли-

вості підтримання управління проектом;
– ризик шкідливого екологічного впливу;
– ризик негативних соціальних наслідків; 
– ризик зміни валютних курсів;
– ризик непрогнозованої інфляції;
– ризик податкового тиску. 
Внутрішні ризики поділяються на планово-фінансові, пов’язані з зривом 

планів роботи і перевитратою коштів, та технічні, пов’язані із зміною технології, 
погіршенням якості продукції, помилками в проектно-технічній документації і т.д. 
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Інвестиційний ризик — це можливість або ймовірність повного або часткового 
недосягнення (неотримання) очікуваних інвесторами результатів здійснення інвес-
тицій. Інвестиційні ризики можна класифікувати за декількома класифікаційними 
ознаками: 

1. Залежно від причин виникнення:
– специфічні інвестиційні ризики;
– неспецифічні інвестиційні ризики.
2. Залежно від об’єкта інвестування:
– ризики реального інвестування;
– ризики фінансового інвестування.
Аналіз інвестиційних ризиків — це визначення міри ймовірності їхнього 

виникнення й обсягу можливих фінансових втрат при настанні ризикової події.
Ціль аналізу інвестиційних ризиків полягає у тому, щоб надати необхідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень про доцільність інвестування й 
передбачити заходи щодо захисту від можливих фінансових втрат.

У загальному вигляді процес аналізу інвестиційних ризиків можна уявити 
як послідовність ряду етапів:

1. Виявлення окремих видів інвестиційних ризиків.
2. Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що збільшують або зменшують 

конкретний вид ризику.
3. Визначення складу необхідних інформативних показників для аналізу 

ризику й оцінка можливості одержання, якості й вигідності необхідної інвестиційної 
інформації.

4. Аналіз виявлених факторів.
5. Вибір відповідних методів оцінки інвестиційних ризиків.
6. Оцінка окремих видів інвестиційних ризиків з використанням обраних 

методик.
7. Оцінка загального рівня інвестиційного ризику.
8. Розробка заходів щодо зниження рівня інвестиційного ризику.
У світовій практиці вироблені два види аналізу інвестиційних ризиків, які 

взаємно доповнюють один одного:
– якісний аналіз;
– кількісний аналіз.
Якісний аналіз ризику найпростіший; його головне завдання — визначити 

фактори ризику, а також встановити потенційні області ризику.
Кількісний аналіз ризику — це чисельне визначення розмірів окремих видів 

ризику та інвестиційного ризику проекту в цілому. Кількісний аналіз проводиться 
з використанням різних методів.

Найпростіші методи кількісного аналізу:
– статистичний метод;
– метод експертних оцінок;
– аналіз чутливості інвестиційного проекту;
– аналіз величини відносних ризиків.
Таким чином, визначення економічної ефективності інвестиційних проектів 

є найважливішим і найскладнішим етапом доінвестиційних досліджень. Від того 
наскільки об’єктивно і всесторонньо здійснена ця оцінка, а отже, й правильно 
визначені подальші дії щодо того чи іншого проекту, залежать терміни повернення 
інвестованих коштів. В свою чергу об’єктивність і всебічність забезпечують сучасні 
методи здійснення оцінки ефективності інвестиційних проектів. Розглянуті нами 
методи є досить точними, базуючись на простих розрахунках, вони дозволяють дос-
татньо швидко здійснити оцінку економічної ефективності інвестиційних проектів, 
їх можна використовувати при вирішенні таких питань, як прибутковість проекту; 
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визначити переваги різних варіантів розглянутого проекту; з’ясувати наскільки 
один проект ефективніший за інший.
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19. знаЧення СтратеГії 
У резУЛЬтативноСті 
діяЛЬноСті підприємСтв
Т.О. Нагавичко
Національний університет харчових технологій

В умовах сучасної ринкової економіки результативність діяльності суб’єктів 
господарювання визначається не лише вмінням управлінського персоналу викорис-
товувати фактори забезпечення швидкої тимчасової вигоди, а й забезпечувати пос-
тійний динамічний розвиток організаційного формування. Такий підхід є виправ-
даним як з очки зору інтересів суспільства, так і з позицій споживачів та 
безпосередніх працівників. В результаті забезпечуватиметься стабільністю функці-
онування господарюючої структури, а це сприятиме формуванню здорового соці-
ально-психологічного клімату у вузькому територіальному і широкому регіо-
нальному плані.

В результаті формування ринкових відносин в Україні підприємство повинно 
керуватися рішеннями прийнятими в умовах, які формуються зовнішнім сере-
довищем та використовувати сприятливі для діяльності можливості, що надаються 
факторами зовнішнього середовища. Проте ринки на яких здійснюють свою 
діяльність суб’єкти господарювання є місцем динамічної конкуренції та передба-
чувати дії конкурентів стає важко. Тому вітчизняним підприємствам не можна 
дозволити собі діяти на ринку лише за рахунок виробництва продукції та працювати 
в монотонному режимі, необхідно щоразу посилювати позиції конкурентноздатності 
цієї продукції за рахунок асортименту, встановлення цін, пошуку постачальників 
та споживачів, а найголовніше — оцінювати та прогнозувати поведінку навколиш-
нього середовища та формувати довгострокові цілі та стратегії їх досягнення. Саме 
стратегія є центральним елементом всієї системи планів суб’єкта господарювання. 
Маючи ефективно діючу стратегію підприємства можуть обґрунтовано та ціле-
спрямовано займати свої позиції в жорстких умовах ринкової конкуренції. Проте 
період на який розробляється стратегія та підхід щодо її обґрунтування залежать 
від численних факторів, що робить майже неможливим використання якогось 
одного оптимального методу прийняття стратегічних рішень. Таким чином, на 
ряду з організаціями, які розробляють довгострокові стратегії свого розвитку, при 
цьому обґрунтовують їх детальними розрахунками, існує безліч підприємств, які 
доволі часто змінюють свої стратегії у процесії їх реалізації та діють відповідно до 
ситуації, що склалася та той момент.

Не існує єдиної стратегії для всіх, оскільки підприємства можуть знаходитись 
на різних стадіях свого життєвого циклу і на різних рівнях розвитку. Складну  
та багатомірну сукупність стратегій вчені, зокрема І. Ансофф, А.А. Томпсон,  
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А.Дж. Стрікленд, П. Доль, Д. Аакер, К. Редченко, В. Василенко, Т. Ткаченко,  
А. Бєлошапка, С. Покропивний, В. Колот, В. Паситухова, А. Наливайко, З. Шерш-
ньова, М. Портер класифікують по своєму, використовуючи велику кількість 
класифікаційних ознак.

Класифікація стратегій багатоланцюгова. Це пояснюється тим, що стратегія 
є досить складною категорією і її можна розділити на головні та локальні стратегії 
за різними ознаками. Тому в різних літературних джерелах можна зустріти 
різноманітні ознаки, за якими проводиться класифікація численних стратегій. 

Загальна більшість спеціалістів зі стратегічного управління приходять до 
висновку, що майбутнє підприємств у конкурентному середовищі можна описати 
за допомогою ієрархії стратегій, які виділяють три рівні: 1) головна (корпоративна) 
стратегія, 2) стратегія бізнесу, 3) функціональні стратегії. 

Діяльність кожного підприємства є унікальною та неповторною, об’єднують 
їх всіх лише окремі фактори, такі як організаційно-правова форма діяльності 
підприємств, галузь в якій вони працюють, масштабність виробництва, територіальне 
розташування, політична ситуація, законодавча база та ін. Кожний з цих факторів 
відіграє значний вплив на результативність діяльності підприємств та на вибір 
подальшого ефективного стратегічного шляху. 

Будь-який власник і керівник будують свою діяльність, сподіваючись на 
успіх. У свою чергу, успіх асоціюється з успіхом підприємства, що потребує додат-
кових зусиль для вдосконалення всіх підсистем підприємства. 

Кожний підхід до стратегічного управління, що використовується у світовій 
практиці, має особливості щодо змісту та структури окремих етапів і підсистем, 
стосовно переліку та послідовності дій у процесі аналізу, але базується на двох 
основних засадах — аналізі ситуації в зовнішньому і внутрішньому середовищі 
підприємства у взаємозв’язку та взаємозумовленості. 

20. приБУтковіСтЬ 
підприємСтва: оСновні 
поняття та визнаЧення
В.О. Оснадчук
Національний університет харчових технологій

Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого підприємства займає 
така економічна категорія як прибуток. Прибуток являється фінансовим результатом 
діяльності підприємства. Показник прибутку орієнтує виробничу господарську 
діяльність підприємства на високі кінцеві результати, на ріст випуску високоякісної 
продукції з найменшими затратами. Прибуток є одним із основних джерел вироб-
ничого і соціального розвитку підприємства.

Головною задачею кожного підприємця є опанування ефективних методів 
організації виробництва та реалізації продукції, за допомогою яких можна отримати 
найбільший прибуток. Тобто дослідження питань підвищення прибутковості підпри-
ємств стає дуже нагальним, що зумовлює доцільність розгляду цього питання.

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками — прибутком 
і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних 
ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. Рента-
бельність — це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у 
загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів).

Прибуток являє собою виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця 
на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення під-
приємницької діяльності, що являє собою різницю між сукупним доходом і сукуп-
ними затратами в процесі здійснення цієї діяльності.
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Прибуток — це частина доходу, що залишається підприємству після відшко-
дування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими 
видами діяльності. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чин-
ником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та 
створює фінансову основу для її розширення, задоволення соціальних і матеріальних 
потреб трудового колективу. Також прибуток можна визначити як джерело доходів 
державного та місцевих бюджетів.

Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання 
прибутку або, принаймні, стабілізацію його на певному рівні протягом визначеного 
періоду часу.

Розглядаючи резерви максимізації прибутку слід звернути увагу на те, що 
прибуток залежить як від доходів підприємства, так і від його витрат.

Збільшення прибутку можна досягти двома способами: зменшити витрати на 
виробництво або збільшити дохід від реалізації. Тому, перед кожною фірмою постає 
питання правильно сформувати свою цінову стратегію й обрати оптимальний обсяг 
виробництва продукту. Для цього необхідно детальніше вивчити ринок ресурсів, 
щоб досягти мінімальних витрат і при цьому не погіршити якість продукції та 
ввести нові засоби виробництва, які дозволять не тільки прискорити виробництво, 
а і зменшити витрати.

Отже, прибуток — це основна мета діяльності кожного підприємства в рин-
ковій економіці. Він є результатом тільки вправного та успішного здійснення біз-
несу, вираженим у грошовій формі. Прибуток — найпростіша і одночасно найбільш 
складна категорія ринкової економіки, яка виконує багато важливих функцій та 
завдань.

Науковий керівник — М.П. Побережна, асистент 

21. приБУтковіСтЬ 
підприємСтва 
та розроБЛення проГрами 
Щодо її підвиЩення
О. Павлюк 
Національний університет харчових технологій

Будь-яка свідома діяльність спрямована на отримання необхідного результату. 
Для суб’єкта господарювання, що діє в економічній системі, побудованій на рин-
кових засадах функціонування, таким абсолютним результатом є прибуток. Гене-
рування достатніх обсягів фінансових результатів є базовим завданням кожного 
комерційного підприємства й постійно перебуває в центрі уваги його керівництва, 
власників, контрагентів та органів державного управління й контролю. Усі напрями 
діяльності таких підприємств орієнтуються на забезпечення постійного зростання 
позитивних обсягів фінансових результатів або, принаймні, їх стабілізацію на 
певному рівні.

Прибуток — одне з основних джерел фінансових ресурсів підприємств, сприяє 
формуванню централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. За раху-
нок прибутку відбувається формування в значному обсязі бюджетних ресурсів 
держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне стимулю-
вання робітників, вирішення соціально-культурних заходів тощо, саме тому формуван-
ня та напрями використання прибутку в наш час є дуже актуальною темою.

Дана проблема досліджувалась ще в давні часи представникам класичної 
школи, зокрема це роботи: А. Сміта, Д. Рікарда, Дж. Ст. Міля, які відображають 
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економічні умови того часу та мають відповідний ідеологічний відтінок. Значний 
внесок у розв’язання проблеми формування та напрями використання прибутку в 
системі забезпечення діяльності підприємницьких структур внесли українські еко-
номісти Бланк І.А., Боднар Н.М., Воскобаєв О.Г., Грідчін М.В., Зятковський І.В., 
Поддерьогін А.М., Покропивний С.Ф. та інші.

Дослідження сутності прибутку є основною задачею та особливості його 
формування й напрямів використання, виявлення факторів, які впливають на 
отримання максимального доходу, розробка методичних й організаційних методів 
вдосконалення планування і прогнозування прибутку на підприємстві.

До основних факторів, що впливають на ріст прибутку можна віднести 
наступні: 

1. Рівень організації на підприємстві. Якщо план із прибутку складено на 
належному рівні, професійно грамотно, підприємство має змогу правильно виз-
начити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається в 
його розпорядженні з метою створення фінансової бази для розвитку діяльності, 
необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, матеріальне заохочення праці.

2. Якість виробленої продукції (товарів, робіт, послуг). Величина прибутку в 
основному залежить від попиту.

3. Ділова репутація. Одержувати додатковий прибуток і підвищити рента-
бельність підприємству дозволяє висока ділова репутація. Вчасне розрахування з 
постачальниками, якість та швидкість наданих товарів і послуг, прийнятна ціна — 
основні її показники.

Одним з показників прибутковості роботи підприємства є рентабельність.
Для визначення чинників, які впливають на рентабельність підприємства, 

використовують так звані факторні моделі, за допомогою яких оцінюють вплив 
окремих показників на рівень рентабельності капіталу чи виробничого процесу.

Однією з відомих факторних моделей є модель фірми «DuPont», яка визначає 
залежність між рентабельністю власного капіталу, рентабельністю продаж, струк-
турою капіталу і оберненістю активів. Модель отримано із формули коефіцієнта рента-
бельності власного капіталу із послідовним діленням та множенням виразу на 
величину виручки від реалізації та середню величину активів підприємства:

 (1)

де ЧП — чистий прибуток; ВР — чиста виручка від реалізації продукції; ВК — середня 
величина власного капіталу; А — середня величина активів підприємства.

Отже, дану модель можна представити як добуток чистої рентабельності 
продаж, коефіцієнта оберненості активів та величини, оберненої коефіцієнту 
концентрації власного капіталу.

Така факторна модель дає змогу визначити, як окремі показники впливають на 
рентабельність капіталу і які чинники викликають її зростання чи спад. Так, зростання 
рентабельності власного капіталу може зумовлюватись збільшенням рентабельності 
продаж. Зниження рентабельності капіталу може бути наслідком неефективного вико-
ристання необоротних і оборотних активів підприємства, падінням рентабельності 
виробничої діяльності, а також збільшенням частки власних коштів у загальному 
обсязі фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта.

Отже, прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових резуль-
татів господарської діяльності підприємства і виступає як кінцевий фінансовий 
результат діяльності господарюючих суб’єктів.

Науковий керівник — В.М. Марченко, д-р екон. наук

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = × ×в.к.

Чиста
ОберненістьЧП ВР А ЧП ВР А 1

Р рентабельність
ВК ВР А ВР А ВК Коефіцієнтактивів

продаж
автономії



92

С
е

к
ц

ія

4

22. роЛЬ автоматизованиХ 
інформаціЙниХ СиСтем 
в УправЛінні СУЧаСним 
підприємСтвом
Т.В. Ромашко
Національний університет харчових технологій

Відомі норвезькі вчені К’єлл А. Нордстрем і Йонас Ріддерстрале, стверджують 
«Проблема більшості організацій — це не те, що вони мало знають, а те, що вони не 
знають, що саме вони знають. Причиною цьому є те, що знання, тобто інформація роз-
кидані по всій організації, і нікому не відомо, скільки їх, як і куди вони переміщуються, 
де вони складуються і який насправді інтелектуальний потенціал компанії».

Саме тому діяльність підприємств і організацій у складних умовах динамічної 
ринкової економіки та жорсткої конкуренції потребує систематизованої обробки інфор-
мації та автоматизацію аналітичного процесу на базі персонального комп’ютера. 

Як відомо, аналітична обробка інформації досить трудомістка, а використання 
сучасних технологій обробки інформації підвищує оперативність й ефективність 
економічного аналізу.

Автоматизація управлінської діяльності — це об’єктивний процес, який має 
охопити галузь у цілому, основою якої є створення високоорганізованого середовища, 
що має охоплювати та об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, програмне 
забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних і знань, інші засоби 
інформації, що дасть можливість на якісно новому рівні проводити як повсякденну 
оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати 
науково-обґрунтовані управлінські рішення.

Скільки б підприємство не мало у своєму розпорядженні фінансових, матері-
альних, трудових та інших ресурсів без якісно організованого процесу управління не 
вдасться досягти їх вдалого поєднання та раціонального використання. 

Саме завдяки автоматизації процесу управління вдається досягти його ефек-
тивності, що є головною запорукою ефективності діяльності підприємства в цілому.

Відсутність на сучасному підприємстві автоматизованої інформаційної сис-
теми (АІС), що охоплювала б обробку всієї інформації про процеси, що відбуваються 
на підприємстві проявляється в усіх аспектах його життєдіяльності. 

Нагромаджується велика кількість необробленої інформації, що призводить до 
неефективного виконання функцій, покладених на його працівників, сповільнює роботу 
підприємства в цілому та призводить до зниження ефективності його діяльності.

Використання АІС, дозволяє уникнути таких ситуацій.
АІС — це взаємозв’язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, 

персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, 
зберігання, представлення інформації у відповідності з вимогами, які випливають 
з цілей організації. 

Тобто функціонально АІС можна визначити як безліч взаємопов’язаних еле-
ментів, які забезпечують введення даних, їх обробку, а також зберігання і розподіл 
отриманої інформації, використовуваної в управлінні підприємством.

АІС включають в себе: технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення 
і відповідний персонал. Чотири складові частини утворюють внутрішню інформа-
ційну основ: засоби фіксації і збору інформації; засоби передачі відповідних даних 
та повідомлень; засоби збереження інформації; засоби аналізу, обробки і представ-
лення інформації. 

Основні функціональні підсистеми АІС забезпечують розв’язання завдань 
технічної підготовки виробництва, перспективного планування розвитку вироб-
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ництва, маркетингових досліджень, оперативного управління матеріальними, тру-
довими і фінансовими ресурсами, збуту й реалізації готової продукції, бухгал-
терського обліку та аналізу господарської діяльності підприємства.

На підприємстві АІС створює умови для використання найновіших інфор-
маційних технологій на базі персональних комп’ютерів, розподілених баз даних і 
знань, засобів зв’язку для ефективного вирішення основних завдань управління 
підприємством.

Різноманітність інформаційних систем з кожним роком все зростає. В залежності 
від функціонального призначення можна виділити такі системи: управляючі (АСУТП, 
АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні системи), діагностичні, 
моделюючі, систем підготовки прийняття рішення (СППР).

Автоматизація аналітичних розрахунків забезпечує підвищення продуктив-
ності праці економістів-аналітиків за рахунок вивільнення їх від технічної роботи 
і розширення творчої діяльності, що сприяє поглибленню досліджень, вирішенню 
складніших економічних завдань. 

Також використання інформаційних систем дозволяє глибоко та всебічно 
вивчити економічні явища і процеси, повніше дослідити фактори та виявити резер-
ви підвищення ефективності виробництва, вдається досягти підвищення оператив-
ності та якості аналізу, його загального рівня і дієвості.

Отже, використання на підприємствах інформаційних систем забезпечує: 
1. Покращення обслуговування клієнтів.
2. Підвищення продуктивності роботи персоналу. 
3. Підвищення точності інформації, і, як наслідок скорочення збитків, обу-

мовлених помилками.
4. Можливість доступу до необхідної інформації у визначений час конкретних 

осіб завдяки можливості організації запиту та наявності інтерактивного режиму.
5. Отримання керівництвом важливої інформації для планування, управління 

і прийняття рішень.
6. Підвищення ефективності діяльності підприємства та, як наслідок, збіль-

шення прибутковості.
Отже, найбільш надійний засіб підвищити ефективність діяльності підпри-

ємства та виділяти його серед конкурентів — це добре організувати роботу з інфор-
мацією.

Науковий керівник — М.П. Побережна, асистент

23. викориСтання теХноЛоГіЙ 
«підприємСтво 2.0» 
дЛя впорядкУвання 
БізнеС-процеСів 
орГанізації
О.В. Сокольська
Національний університет харчових технологій

Підприємство 2.0 (англ. Enterprise 2.0) — це застосування інформаційних 
технологій «Web 2.0» в рамках організації, спрямованих на полегшення та 
впорядкування бізнес-процесів, покращення спілкування між співробітниками, 
удосконалення взаємодії організації з клієнтами і постачальниками для спільного 
використання та управління інформацією. Підприємство 2.0 можна охарактеризувати 
як використання нових соціальних програмних платформ в компанії або між 
компаніями і їх партнерами та клієнтами.
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До технологій Підприємство 2.0 відносяться: вікі, блоги, мікроблоги, обго-
ворення, теги, соціальні мережі Інтернету тощо. Слід відзначити, що це не просто 
перелік інструментів, це філософія бізнесу, частина корпоративної культури. 
Культура Підприємства 2.0 відрізняється відкритістю, неформальністю, дина-
мічністю. Співробітники такої компанії не просто читають блог директора і вміють 
створювати вікі-сторінки — вони готові ділитися знаннями, вчитися новому, 
пропонувати ідеї та допомагати іншим — вони одна команда. 

Застосування підходу 2.0 на рівні всієї компанії активно практикують різні 
підприємства, але перш за все це:

– компанії з безліччю географічно розкиданих представництв: банки, ритей-
лери;

– юридично і економічно розподілені підприємства: холдинги, корпорації, 
групи компаній;

– організації, в яких великий відсоток співробітників працює відносно авто-
номно: FMCG-компанії страхові компанії та інші;

– підприємства, які заробляють на інформації і послугах навколо неї: медіа-
компанії, консалтингові фірми, освітні установи, телекомунікаційні компанії;

– компанії, основний капітал яких — люди.
Навіть якщо основні працівники компанії не є в повному розумінні інфор-

маційними працівниками, залишаються окремі підрозділи, які, озброївшись ідео-
логією Підприємство 2.0, можуть поліпшити фінансові показники компанії. До 
таких підрозділів відносяться структури, що відповідають за: клієнтську підтримку, 
роботу з персоналом, маркетинг, продажі, закупівлі.

Використання технологій Підприємство 2.0 є не просто актуальним, а й 
необхідним для організації, тому що дана технологія допомагає організації:

1. Налагодити комунікації. Ця соціальна платформа дозволяє співробітникам 
використовувати для спільної роботи всі можливі засоби комунікацій: від відео-
конференцій і робочих сайтів до вікі, блогів, співтовариств і соціальних закладок 
в мережі інтернет.

2. Керувати знаннями. Надає можливість мати в компанії завжди актуальну 
і повну базу знань, в якій кожен співробітник може знайти відповідь на будь-яке 
робоче питання, з усіма правами доступу і потрібним рівнем безпеки, що дозволить 
набагато корисніше використовувати робочий час, який раніше співробітники 
витрачали на «винахід велосипеда».

3. Підвищити продажі і поліпшити рівень обслуговування клієнтів. Техно-
логія є платформою для запуску нових продуктів та сервісів компанії, надає 
можливість швидше відповідати на запити клієнтів у процесі продажів, що 
підвищує конкурентоздатність організації. 

4. Управляти ідеями і прискорювати інновації. Дозволяє управляти процесом 
збору та реалізації ідей від співробітників, партнерів і навіть клієнтів. Простота соці-
альних веб-інструментів дозволяє будь-якій людині без проблем запропонувати свою 
ідею, обговорити і доопрацювати її разом з колегами або компетентними фахівцями.

Науковий керівник — В.М. Марченко, д-р екон. наук

24. розвиток інфраСтрУктУри 
промиСЛовоГо ринкУ
С.О. Степанчук
Національний універистет харчових технологій

Розвиток ринкової інфраструктури є пріоритетним напрямом на сучасному 
етапі існування промислового комплексу України поряд зі становленням орієнто-
ваних на сучасні ринкові принципи господарювання виробників та продавців да-
ного сегменту економіки.
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Методикою досліджень теоретичних та прикладних аспектів функціонування 
промислового ринку та розвитку його інфраструктури займалися такі вчені, як  
П.Т. Саблук, Б.П. Дмитрук, Ю.С. Коваленко, В.Г. Андрійчук, Б.В. Губський,  
О.С. Бондар, Т.Л. Мостенська, О.П. Сологуб, Л.В. Страшинська, О.О. Шеремет, 
П.І. Гайдуцький, І.І. Лотоцький, М.Й. Малік, Н.М. Міщенко та інші.

Дослідження ґрунтується на аналізі сучасного стану промислового ринку та 
розробці пропозицій щодо удосконалення його інфраструктури. Для вирішення 
поставлених завдань було використано такі методи дослідження, як: абстрактно-
логічний, монографічний, емпіричний, метод експертних оцінок тощо.

Інфраструктура ринку являє собою систему організаційних структур, основ-
ною функцією яких є забезпечення здійснення обмінних процесів в економіці. 
Основними елементами інфраструктури промислового ринку в сучасних умовах є 
біржі, торгові доми, аукціони, ярмарки, місцеві та оптові ринки, заклади роздрібної 
торгівлі.

Інфраструктура являє собою основу ефективної інтеграції та регіональної 
спеціалізації економіки. За умови її розвиненості, промислове виробництво орієн-
тується не на ринки збуту, а на природно-кліматичні умови у випадках продуктової 
спеціалізації та розміщенні продуктивних центрів, які найкраще йому відповідають. 
Це дозволяє одержувати максимальну кількість високоякісної продукції при 
мінімальних витратах на її виробництво та збут.

Сучасний стан ринку продовольства характеризується досить повільним 
формуванням інфраструктури, яка була б здатна забезпечити скорочення втрат на 
вироблення та реалізацію продукції, поліпшити її якість, сприяти формуванню 
ринкових цін, фінансовому й інформаційному забезпеченню даного процесу. Наявні 
проблеми ще більше ускладнюються внаслідок того, що не створена мережа 
посередницьких структур, які б на конкурентній основі сприяли збуту продукції за 
вигідною ціною. Крім того, відсутня повноцінна ринкова інформація.

Серед інститутів інфраструктури промислового ринку первинною ланкою 
виступають місцеві ринки, заклади фірмової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, 
співпраця з якими, як правило, передбачає мінімальні витрати на транспортування, 
зберігання продукції, організацію торгівлі, інші маркетингові заходи. Привабливість 
вищезгаданих інфраструктурних елементів найбільш актуальна для невеликих за 
розміром і масштабами діяльності промислових підприємств.

По відношенню до виробників магнатів товарного виробництва, місцева 
інфраструктура не в змозі повністю забезпечити реалізацію їх інтересів. У зв’язку 
з цим виникає необхідність розвитку різних форм оптової торгівлі. З них найбільш 
демократичною та прозорою на даному етапі розвитку суспільства, безумовно, є 
товарна біржа.

Створення торгових домів дозволяє сформувати ефективне ринкове середо-
вище, за допомогою розвитку товарно-грошових відносин, більш вигідної реалізації 
виробленої продукції і поліпшення матеріально-технічного постачання виробників. 
Такі ринкові суб’єкти функціонують, як правило, на районному чи регіональному 
рівні та виступаючи проміжною ланкою між товаровиробником і системою товарних 
бірж у процесах збуту виробленої продукції і матеріально-технічного постачання.

Не менш перспективною і успішно реалізованою в багатьох країнах формою 
організації оптової торгівлі є оптовий продовольчий ринок.

Система розподілу продовольства через оптові ринки має ряд переваг: ство-
рюються умови для круглорічного постачання населення свіжими, високоякісними 
продуктами харчування за прийнятними цінами; для сільськогосподарських 
товаровиробників і переробних підприємств вирішується проблема збуту, створю-
ються додаткові робочі місця і зменшується відтік сільського населення; держава 
вирішує проблему легалізації оптової торгівлі і додаткового надходження коштів у 
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бюджет. При цьому забезпечується захист вітчизняних товаровиробників і продо-
вольчого ринку країни в цілому.

Важливу роль у забезпеченні прозорості ринку та оперативності дій його 
суб’єктів має відігравати система інформаційного забезпечення. При чому на 
сучасному етапі його роль зростає не лише через необхідність оперативної достовірної 
інформації про ситуацію на ринках, а й у зв’язку з розвитком науково-технічного 
процесу.

Отже, інфраструктура промислового ринку є однією з основних передумов 
його стабільного функціонування, від розвитку якої залежить як ефективність 
діяльності окремих господарських суб’єктів, так і реалізація стратегічних цілей 
держави в сфері промислової політики та продовольчої безпеки.

Напрямами удосконалення інфраструктури є розвиток інститутів гуртової 
торгівлі, зокрема оптових ринків, торгових домів, бірж, а також інформаційно-
консультаційне забезпечення товаровиробників. Удосконалення інфраструктури 
ринку сприятиме оптимізації системи маркетингу та каналів збуту продукції для 
всіх виробничих суб’єктів ринку.

25. IMPROWING CASH 
FLOW USING CASH FLOW 
MANAGEMENT
L.M. Stetsenko, O.S. Kovalchuk 
National university of food technologies

In recent years most of scientists in the economic sphere, investors and finan-
ciers have paid more attention to the issues of organization of cash flow studying and 
research. Rob Reider, one of the most prosperous researchers, the president of a con-
sulting firm «Reider Associates» and the author of a scientific paper «Managing cash 
flow» asserts: «Cash, and its availability, is the lifeblood of the organization. Without 
it, the organization can dissipate; with it, the organization can grow and prosper — 
with proper management and economical, efficient, and effective operations».

The cash flow condition of the enterprise depends on the results of its manufac-
turing, commercial and financial activity. So that is why effective cash management 
is essential to the success of the business. It may be even more important than produc-
ing goods or services, or generating a sale. In most businesses, you can lose a sale or a 
customer and still continue operations. Cash flow management helps the business 
avoid such operational crises by applying some basic principles to the business.

The company needs cash to pay their bills — business expenses (service or 
manufacturing costs, selling expenses, general and administrative costs and so on) — 
and to pay off scheduled liabilities on time (loans, accounts payable, taxes, and so on). 
Cash generally comes from four sources: sale of equity, usually in the form of com-
pany stock or a piece of the business; borrowing, from various sources such as custom-
ers, vendors, employees, and financial institutions; conversion of assets to cash, that 
is the sale of facilities, equipment, materials, furniture, inventory, accounts receivable 
and so on; and reinvested profits, from real cash collections not the recording of sales 
that cannot be collected.

Thus, the unavailability of cash can become quite expensive to the company — 
in terms of cost of borrowing as well as the inability to operate most economically, 
efficiently, and effectively.

Cash is the principal limiting factor in the growth of your business, and your 
goal should be to accelerate the cash conversion process as much as possible. 
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Therefore, effective cash flow management maximizes cash generation for every 
organization. This means, in effect, generating positive cash flow by applying effective 
techniques for collecting cash due to the company, expending no more cash than neces-
sary, and delaying (within limits) the payment of cash due others.

Also effective cash management allows the company to control its cash and man-
age its business economically, efficiently, and effectively. In this way, the company 
can reduce business disruptions, operate in a smooth and efficient manner, and provide 
for its on-going growth and profitability.

Cash flow management is a continual effort to smooth out fluctuations and focus 
on the Goldilocks Cash Management Principle — «not too much; not too little; but just 
the right amount».

Effective cash management is necessary due to a lack of synchronization be-
tween incoming and out-going cash flow, a lack of reliable forecastability of cash flow 
amounts and timing, and costs of holding cash balances or borrowing to cover cash 
shortfalls.

Сash management focuses on making the transformation process of the business 
work smoothly. To accomplish this, the business manager should be aware of the objec-
tives of cash management, which are to: control and track cash flows; optimize sourc-
es and uses of cash; maximize revenues and minimize expenditures; collect for sales as 
quickly as possible; expend cash only where necessary; pay creditors no sooner than 
necessary — and minimize the costs associated with vendor purchases and payments; 
provide for adequate external sources of funding; properly manage external short-term 
borrowing and/or investment activities; effectively utilize any positive excess differ-
ential cash generated; minimize the cash conversion gap to the smallest amount of 
time possible.

According to Rob Reider’s work «Managing cash flow», the one way of improv-
ing financial stability is to improve the forms and methods of enterprise financial 
management and in particular forms and methods of cash flow planning on short or 
long terms, so you can anticipate the potential financial risks and ensure this by im-
proving the efficiency of financial and business enterprises. 

Many enterprisers, if they do any cash planning at all, focus mainly on day-to-
day cash balances. While this concentration addresses the issue of survival, there is 
also a fundamental need to maintain the proper balance among the sources and uses of 
cash funds on a longer-term basis. 

Cash flow planning focuses on the future expected sources and uses of cash and 
what needs to be done to maintain a positive flow of cash. The tools used in the cash 
flow planning process include: cash planning, managing cash balances, and cash plan-
ning approaches. 

In addition it is worth saying, that analyzing the cash management process 
within an organization is an effective tool for the business manager to use in determin-
ing the economy, efficiency, and effectiveness of the company. It forces on moving 
away from strictly accounting data to look at operations from a cash flow viewpoint—
eliminating the confusion of financial statements that are produced on the accrual (not 
cash) basis and contain numerous non-cash accounting treatments. By taking the cash 
approach to business analysis, it strips the business down to its on-going operations 
that either add or deduct cash from the company’s activities. This enables the business 
manager to get to the essence of the company’s operations and gain greater insight as 
to what is actually happening as a result of operations. 
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26. теХноЛоГіЧне оновЛення
вироБництва як заСіБ 
інноваціЙноГо розвиткУ 
вітЧизняниХ підприємСтв
Л.В. Струніна 
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах поглиблення взаємозв’язків між країнами першочерговим 
стає інноваційний розвиток підприємства, основою якого є технологічне оновлення 
виробництва.

Сьогодні велика кількість вітчизняних виробництв потребує масштабної 
реконструкції та технічного переоснащення. Технологічна база підприємств Украї-
ни в цілому задовольняє лише базові потреби економіки та населення у споживанні. 
Рівень технологічного устаткування, показники якості та ефективності задоволення 
потреб, техногенного навантаження на довкілля не відповідають сучасним вимогам. 
Протягом останніх двадцяти років їх оновлення практично не відбувалося, у той 
час як за цей самий період у Європі швидкими темпами розробляються та викорис-
товуються новітні технології. Це пояснюється низкою об’єктивних причин, зокрема, 
такими як застаріле обладнання, яке не в стані забезпечити необхідні вартісні і 
якісні показники продукції; низька якість технологічної бази; використання техно-
логічних процесів, які не відповідають вимогам ринку; низька інноваційна актив-
ність промислових підприємств. Ці фактори вказують на необхідність запровадження 
процесів оновлення техніко-технологічної бази підприємств.

Техніко-технологічна база підприємства — системна сукупність найбільш 
активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання 
продукції, здійснюваний за допомогою машинної техніки, різноманітних транспорт-
них, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у 
технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства загалом.

Незадовільний стан техніко-технологічної бази пояснюється недостатнім рів-
нем інвестування, низьким рівнем тарифів на соціально значимі заходи, що підля-
гають державному регулюванню; обмеженим фінансуванням з державного та місце-
вих бюджетів; відсутністю коштів на просте відтворення основних фондів внаслідок 
заниження їх вартості та недостатнього рівня амортизаційних відрахувань. Нестача 
інвестицій призвела до стрімкого старіння техніко-технологічної бази підприємств, 
що зумовлює невідповідність рівня вітчизняних підприємств, а отже і вітчизняної 
продукції, європейським вимогам.

Досвід більшості розвинених країн свідчить, що понад 80 % зростання ВВП 
забезпечуються технологічними нововведеннями, які здійснюються через технічне 
переозброєння виробництва. Активізація інноваційної діяльності сприяє вирішенню 
проблеми оновлення техніко-технологічної бази та її переведенню на якісно новий 
рівень із залученням досягнень науки. Цей процес передбачає використання нових 
рішень у галузі технології, техніки, організаційних форм і економічних методів госпо-
дарювання. Науково-технічний прогрес, його темпи і соціально-економічні результати 
визначають потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва.

Технологічні інновації передбачають проведення комплексу робіт, спрямованих 
на створення і освоєння нових видів продукції, а також на технологічні зміни продукції. 
Серед основних елементів оновлення технології виробництва першочергове значення 
має впровадження у виробництво нових засобів праці, нової техніки. Наступним 
важливим напрямком розвитку є впровадження нових технологічних процесів. 
Впровадження нової техніки та технологій тягне за собою необхідність розвитку 
персоналу, а також форм організації та управління підприємством, що сприятиме 
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підвищенню продуктивності праці та рентабельності виробництва,а також зниженню 
собівартості продукції. Слід відмітити, що описана вище послідовність оновлення 
основних елементів технології виробництва повинна супроводжуватися підвищенням 
ролі у виробництві науки та інформації, що має відобразитися у розвитку діяльності 
відділу НДДКР.

Основними етапами технологічного оновлення виробництва є:
– оцінка поточного стану технологічного оснащення підприємства; 
– розробка можливих альтернативних стратегій підвищення технологічного 

рівня виробництва;
– прийняття управлінських рішень щодо вибору стратегії технологічного 

оновлення;
– контроль процесу впровадження обраної стратегії (перевірка наявності 

відхилень фактичних показників діяльності підприємства від запланованих на 
етапі вибору стратегії);

– коригування стратегії у відповідності до реальної динаміки розвитку 
підприємства (при наявності значних відхилень між плановими та фактичними 
показниками).

В залежності від рівня розвитку основних елементів технології виробництва 
підприємства технологічне оновлення може мати певні особливості. Для підприємств, 
які забезпечені збалансованою структурою технології виробництва на достатньо 
високому рівні, технологічне оновлення має здійснюватися більш швидкими тем-
пами, у порівнянні із підприємствами інших груп. Для підприємств, що мають 
незбалансовану технологічну структуру необхідно, перш за все, вирівняти диспро-
порції розвитку, а потім розвивати нову технологію виробництва. Для підприємств 
з низьким рівнем технології виробництва першочерговим завданням є виживання 
та підвищення конкурентоспроможності. Технологічне оновлення виробництва в 
даному випадку повинно відбуватися незначними темпами.

Інноваційна діяльність підприємств повинна бути пов’язана з залученням 
венчурного капіталу, який позитивно впливає на структуру фінансування техно-
логічного оновлення всіх сфер економіки. Технологічне оновлення виробництва 
дасть змогу враховувати сучасні тенденції розвитку економіки та розвиватися 
підприємству на інноваційних засадах.
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27. мотивація працівників: 
теорія та практика
О. Ткач 
Національний університет харчових технологій

Сутність роботи менеджера полягає в тому, щоб досягти цілей компанії за 
допомогою роботи працівників. Для цього потрібно вміти їх мотивувати. Але, на 
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практиці, це незавжди робиться досить комплексно і послідовно. Мотивація на 
практиці та мотивація в теорії — водночас тотожні та/але різні речі, які торкаються 
кількох дисциплін.

Незважаючи на велику килькість досліджень, предмет мотивації розуміється 
та трактується неодозначно і незавжди ефективно застосовується на практиці. Для 
того, щоб зрозуміти сутність мотивації потрібно зрозуміти саму людську природу. 
І саме це є проблемою. Розуміння і усвідомлення того, що людська природа за 
своїм змістом одночасно складна та проста, є необхідною умовою для ефективної 
мотивації працівника і, таким чином, ефективного управління та керівництва [1].

Чому варто вивчати принципи мотивації і застосовувати їх на практиці?
Абсолютно незалежно від користі і моральної цінності альтруїстичного 

ставлення до працівника, як людської істоти, поваги до його гідності в усіх формах 
та проявах, дослідження та спостереження показують, що добре мотивований 
співробітник має більшу продуктивність праці та творчий підхід до роботи.

Мотивація — це ключ до підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Існує стара ангійська приказка: «Можна привести коня до води, але не можна 
змусити його пити, він буде пити лише тоді, коли відчуватиме спрагу». Так само 
відбується і з людьми. Вони будуть виконувати ту роботу, яку хочуть виконати, або 
ж потрібно змотивувати працівника до роботи. Принцип мотивації необхідно 
застосовувати як до прибиральниці, так і до вищого керівництва. При цьому, 
необхідно враховувати самомотивацію та стимулювання [2].

Виникає ще одне запитання: «Люди народжуються з самомотивацією, чи 
пристосовуються до зовнішнього стимулювання?». Відповідь на це запитання 
просте: «І те, і інше». Якщо розглядати самомотивацію, то слід розуміти, що 
мотивація — це внутрішній «порив» людини, тобто це навик, який можна і потрібно 
розвивати. Цей аспект людської природи дуже важливий для будь-якого бізнесу, 
особливо, якщо власник хоче, щоб його справа була успішною. 

Продуктивність праці можна розглядати як функцію від здібностей 
працівника та його мотивації [3]:

Продуктивність праці = f (здібності)(мотивація).

Здібності, в свою чергу залежать від освіти, досвіду та підготовки. При 
цьому, слід пам’ятати, що їх покращення є повільним і тривалим процесом. З 
іншого боку, розвиток мотивації у працівника відбувається дуже швидко.

Менеджери початківці та менеджери з невеликим досвідом роботи можуть 
взагалі не знати специфіки взаємодії мотивації та стимулювання. При цьому, 
розробляючи системи мотивації, або просто стимулюючи своїх підлеглих, керівники 
навіть не знають з чого почати. Як орієнтир при мотивуванні працівників можна 
застосовувати сім стратегій мотивації [2]:

1. Позитивне «підбадьорювання» / високі результати 
2. Ефективна дисципліна і покарання
3. Справедливе заохочування працівників
4. Задоволення потреб працівників
5. Поставлені робочі завдання мають відповідати цілям організації 
6. Реструктуризація робочих місць
7. Мають існувати базові винагороди за виконані завдання.
Ці стратегії можна застосовувати в будь-яких варіаціях, але для конкретного 

працівника в конкретних умовах це поєдняння буде різним. По суті, існує розрив 
між тим, що хоче отримати працівник та тим, що він фактично заслуговує, але 
менеджер (керівник) повинен так організувати роботу та зацікавити працівника, 
щоб цей розрив був мінімальним, або ж взагалі відсутнім. Мотивація, по суті, і є 
засобом скорочення цього розриву. Слід зазначити, що за допомогою мотивації 
можна маніпулювати його зменшеням. 
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Природно, що цілі поставлені перед працівником, та система мотивації 
мають відповідати корпоративній політиці організації. Головною умовою при цьому 
є те, що система мотивації повинна бути пристосована до різних життєвих ситуацій 
та до організації в цілому. 

Одним з найбільш складних досліджень у сфері мотивації було дослідження 
мотиваційної політики газової компанії в Мінеаполісі, в якому приймали участь  
31 000 чоловіків та 13 000 жінок. Дослідники прагнули визначити, своїх потен-
ційних працівників за їх бажанням до роботи. Це дослідження проводилось протя-
гом 20 років (з 1945 по 1965) і було досить показовим. За результатами досліджень 
рейтинги різних факторів неістотно відрізняються між чоловіками і жінками. Але 
дві групи безпеки (чоловіча та жіноча) найбільшу значимість приділяли наступним 
чинникам [3]: просування по службі, тип роботи, організація — гордіть працювати 
саме тут.

Дивно, але такі фактори, як заробітна плата, пільги та умови праці отримали 
низький рейтинг обох груп.

Отже, після всього, і всупереч поширеній думці, гроші не є головним моти-
ватором. Хоча це не повинно розглядатися як поштовх до того, щоб мало винаго-
роджувати праціників в грошовому еквіваленті та робити це несправедливо.
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28. відтворення 
та економіЧниЙ розвиток: 
теоретиЧні аСпекти
С.В. Ткачук, канд. екон. наук
Національний університет харчових технологій

Дослідження сутності процесу відтворення та його особливостей розпочалася 
з ХVІІІ століття і не обмежиться нинішнім часом, оскільки процеси відтворення 
пов’язані з економічним розвитком, з прогресивними змінами, а вони є постійними. 
Розвиток теорій відтворення зводився до сутнісних характеристик та особливостей 
самого процесу відтворення. Подальше теоретичне розроблення відтворювальних 
процесів призвело до теорії економічного зростання. Теоретичне осмислення проце-
су відтворення, очевидно, можна умовно поділити на три періоди: 

– період становлення теорії відтворення («домарксівський»): школа фізіок-
ратів (Ф. Кене, ХVІІІ ст., Франція), теорія чинників розвитку (А.Сміт, Т. Мальтус), 
вульгарна політична економія (Ж.Б.Сей), трактування теорії відтворення  
Ж.Ш.Л. Сісмонді, ХІХ ст., трактування теорії відтворення російськими народниками 
ХІХ ст. (Воронцов В.П., Даніельсон Н.Ф.) ;

– період формування «класичної» теорії відтворення або «марксівський» 
період: теорія відтворення К. Маркса, ХІХ ст., розвиток В.І. Леніним теорії відтво-
рення К. Маркса, концепція теорії відтворення П.Б. Струве та М.І. Туган-Бара-
новського, концепція теорії відтворення Р. Люксембург;

– період практичного використання теорії відтворення та становлення теорії 
зростання: міжгалузевий баланс В. Леонтьєва (ХХ ст.), модель рівноваги Дж. Кейн-
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са (ХХ ст.), модель макроекономічного зростання Харода-Домара (40-і р.ХХ ст.), 
неокласична модель економічного зростання Р. Солоу (50 – 60 рр. ХХ ст.), сучасна 
теорія економічного зростання Р. Левіна, Д. Рене, Р. Баро, Й.-Х. Лі (з поч. 70-х р. 
ХХ ст.).

Зазначимо, що найбільш поширені економічні теорії зростання спираються 
на процеси відтворення. В економічній літературі подані теорії зазнають різного 
групування. Так К. Макконнелл і С. Брю аналізують теорії економічного зростання 
з точки зору державного регулювання. При цьому виділяються кейнсіанський 
підхід, «економіка пропонування», розвиток «економічного лібералізму».

Економічне зростання є центральною проблемою оцінки ефективності будь-
якої системи господарювання. Дослідження економічного зростання передбачає 
визначення чинників і процесів, що забезпечують його динаміку і стабільність, 
шляхи досягнення оптимального співвідношення виробництва, нагромадження і 
споживання, певні особливості відтворення.

Економічне зростання будь-якої країни або підприємства залежить від нас-
тупних основних чинників: кількості і якості трудових ресурсів, обсягу основного 
капіталу, техніки і технології, системи управління виробництвом, кількості і якос-
ті природних ресурсів.

Очевидно правильним підходом є також групування теорій відтворення в 
рамках теорій розвитку, зокрема ряд авторів сучасні теорії розвитку поділяють на 
теорію стадій зростання, теорію структурних перетворень, теорію залежності, нео-
класичну контрреволюцію, теорію ендогенного зростання. За даним підходом 
прослідковується підпорядкування категорії «зростання» під категорію «розвитку». 
Досить часто в літературі термін «економічний розвиток» застосовується як необ-
хідна реальність для країн з відсталим рівнем розвитку, а економічне зростання 
при цьому вважають уже наступною, більш вищою, пріоритетною ціллю. 

Зрозуміло, що економічне зростання та економічний розвиток взаємопов’язані. 
Але економічний розвиток потрібен завжди, він створює передумови для еконо-
мічного зростання на якісно новій основі (перехід від одного стану до іншого, більш 
прогресивного), а економічне зростання відображає лише кількісні зміни. Отже, 
слід говорити про «якість відтворення», якщо для відтворювального процесу 
характерний економічний розвиток, і про відсутність «якості», якщо відтворення 
характеризується лише економічним зростанням.

Констатація необхідності та пріоритетності саме економічного розвитку, 
який забезпечуватиметься поєднанням інвестицій з інноваціями, свідчить, на наш 
погляд, про початок четвертого періоду в розвитку теорії відтворення: становлення 
теорії економічного розвитку. Підтвердженням останнього, зокрема, є розроблення 
теорії інноваційного розвитку, поняття «інноваційна економіка» та визнання її 
новим етапом світового розвитку.

Огляд останніх публікацій стосовно практики процесів відтворення нероз-
ривно пов’язаний з питаннями конкурентоспроможності, економічного зростання 
та економічного розвитку, економічної безпеки. Прослідковується чітка стратегічна 
схема діяльності: з метою досягнення економічної безпеки необхідно підвищувати 
рівень конкурентоспроможності, останній забезпечується економічним розвитком 
та економічним зростанням. Це має бути як на макро-, так і на мікрорівні. 
Економічний розвиток та економічне зростання все більше пов’язуються з оновлен-
ням, інноваціями, технологічними змінами. Більше того, наукові знання сьогодні 
перетворюються в конкурентоспроможний товар і сприяють нарощенню інновацій-
ного потенціалу суспільства. Нині країни, особливо які не мають значних запасів 
природних ресурсів, можуть отримувати значну частину свого внутрішнього вало-
вого продукту за рахунок реалізації інтелектуальної продукції. При цьому такий 
відтворювальний цикл, зорієнтований на комерціалізацію інтелектуальної влас-
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ності, буде мати певну послідовність: гроші — дослідження — знання — розробка — 
знання — товар — гроші.

29. методиЧні підХоди 
до формУвання СиСтеми 
УправЛіння якіСтю 
на підприємСтві
Ю.Л. Труш
Національний університет харчових технологій

Система управління якістю повинна мати конкретне призначення і відповідно 
містити цільові функції, що задають характер взаємодії всіх її елементів. При їх 
реалізації в системі управління якістю можна виділити об’єкт управління (управ-
ляючу підсистему) і суб’єкт управління (систему управління), між якими повинен 
бути прямий (від суб’єкта до об’єкта — управляюча інформація і вплив) та зворотній 
(від об’єкта до суб’єкта — інформація про стан об’єкта) канали зв’язку. Відповідно 
система управління якістю має цілі, функції і ресурси, що їх забезпечують, а також 
інформаційну, нормативну та законодавчу підтримку. 

Управління якістю продукції передбачає застосування функцій управління 
як одну із складових системи управління. Вони виражають види організаційної 
діяльності, що утворилися в результаті розподілу і спеціалізації праці в сфері 
управління, сукупність взаємозв’язків та взаємодію суб’єктів і об’єктів. Основою 
системи на підприємствах є орган управління якістю продукції, який здійснює 
планування, контроль, облік якості продукції та інші функції, спираючись на 
принципи управління якістю, методи контролю та аналізу якості на основі 
стандартів і іншої нормативно — технічної документації. 

Важливими елементами системи управління якістю продукції на підпри-
ємствах є економічні та правові стимули, які впливають на об’єкт управління і 
забезпечують систематичний контроль, облік, аналіз, регулювання якості. Базою 
для функціонування системи є цілеспрямованість управління на кінцеві результати, 
прийом та передачу готової продукції на склад чи відразу споживачу. Це забезпечує 
ефективне функціонування системи для досягнення кінцевих результатів з най-
меншими витратами ресурсів.

Вивчення теорії управління якістю продукції на вітчизняних й зарубіжних 
підприємствах дозволяє створювати найбільш ефективне управління якістю продук-
ції, можливе шляхом практичного створення системи управління якістю на основі 
її проектування і розробки відповідних методів управління та методичних підходів 
до її формування, бізнес — процесів, факторів впливу на якість виробів.

Як елементи управлінського циклу, функції виражають його сукупність і 
зміст, забезпечують головну ціль — оптимальне функціонування системи управління 
якістю. Основоположними функціями виступають аналіз ринку та встановлення 
цілей, прогнозування і планування, що дають початок, формують базу ціленаправ-
леного управляючого, діючого управління, організація, координація, регулювання, 
стимулювання й мотивація, облік, контроль та аналіз. В процесі реалізації всіх 
складових системи управління якістю продукції здійснюється вплив на підсвідомість 
і поведінку працівників, умови, а їх реалізація повинна здійснюватися із задачами 
й цілями управління.

При проектуванні систем управління необхідно перш за все виявити функції, 
що відносяться до управління якістю та встановити взаємозв’язки з виробничими 
функціями управління і бізнес — процесами. Від правильного визначення функцій 
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управління залежить реальність та ефективність вирішення завдань поставлених 
системою, тому що їх помилковий вибір може призвести до неправильної побудови 
структури системи й органів управління в ній.

Для створення оптимальної структури і узагальнення функцій служби 
управління якістю, необхідний їх раціональний розподіл і перерозподіл між праців-
никами технологічних, виробничих служб, відділів маркетингу, бухгалтерії і 
інших структурних підрозділів підприємства. 

30. визнаЧення 
та кЛаСифікація криз
О.В. Тур 
Національного університету харчових технологій

Поняття «криза» — одне з найбільш складних, яке має багато змістових 
відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. Даний термін походить від 
грецького слова «crisis», яке означає «вирок з якого-небудь питання або рішення в 
сумнівній ситуації». Також може означати «вихід, рішення конфлікту». У ряді 
економічно розвинутих країн кризу розглядають як об’єктивно нормальне чи й 
позитивне явище, завдяки якому відбувається природний відбір у конкурентному 
середовищі. Деякі науковці вважають, що це поняття стосується лише процесів 
макроекономічного розвитку, інші — поєднують зі станом підприємства, дехто з 
економістів пов’язує кризу з поняттям «ризик» тощо.

Розглянувши поняття терміну «криза», перейдемо до розгляду терміну «кри-
за підприємства». Деякі науковці розуміють цей термін, як незапланований і 
небажаний процес, що призводить до різних проблем у діяльності підприємства — від 
простих перешкод у його функціонуванні через організаційні негаразди до більш 
складних (втрата платоспроможності, конкурентоспроможності, відхилення фак-
тичних результатів від запланованих), а в подальшому до банкрутства і ліквідації 
підприємства. Інші ж не ототожнюють це поняття з негативними тенденціями, а 
навпаки, пов’язують його із процесами оздоровлення та новими радикальними 
рішеннями.

Аналіз різних наукових джерел дозволив виокремити основні підходи до виз-
начення поняття «криза підприємства»: криза як руйнівна сила; криза як природне 
явище життєвого циклу підприємства; криза як фактор порушення стану еконо-
мічної рівноваги системи; криза як потенціал змін.

Характеризуючи вищеназвані підходи, зазначимо, що прихильники першого 
розглядають кризу як руйнівну силу, яка призводить до небажаного, негативного 
стану підприємства, при якому масово виникає небезпека для його економічного 
життя, дійсності. Другий — визначає кризу як природне явище життєвого циклу 
підприємства, яке виникає на різних етапах і обумовлене накопиченням протиріч у 
межах господарської системи та у перебігу її взаємодії із зовнішнім оточенням. При 
цьому має певні наслідки для можливостей його функціонування і розвитку та є 
джерелом найбільш небезпечних потенційних загроз його діяльності. Третій підхід 
характеризує кризу як фактор порушення стану економічної рівноваги, який є 
наслідком випадкових дій, внутрішнього або зовнішнього середовища на економічну 
систему, що викликає дисбаланси у діяльності підприємства. Четвертий розглядає 
кризу як потенціал змін, тобто це є основою для навчання, оскільки змушує учасників 
переглядати власне бачення системи функціонування підприємства. 

Узагальнюючи різні підходи до визначення поняття «криза підприємства» 
можна зробити висновок, що криза є ситуативною характеристикою будь-якого 
суб’єкта і може відбутися на різних стадіях його розвитку під впливом різних 
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факторів. Тому необхідна систематизація основних факторів, які є причиною появи 
та розгортання кризових явищ на підприємстві, у вигляді їх класифікації. Пропо-
нуємо розглянути класифікацію кризових явищ за такими ознаками: 

1. За місцем виникнення: внутрішні — виникають у межах конкретного 
підприємства, галузі чи однієї країни; зовнішні — виникають у зовнішньому 
середовищі та мають вплив на підприємство.

2. За рівнем виникнення: мікроекономічні — характерні для окремого 
підприємства; мезоекономічні — їхня дія проявляється на галузевому рівні; макро-
економічні — кризові явища виникають на державному рівні; міжнародні — 
проявляються поза межами країни або пов’язані з діяльністю окремих іноземних 
партнерів.

3. За шириною охоплення: спеціалізовані (галузеві) — кризові явища, які 
поширюються на діяльність спеціалізованих підприємств; локальні — кризові 
явища, які охоплюють підприємства різних сфер у визначений проміжок часу, але 
на певній визначеній території; групові — кризові явища, що призводять до 
одночасного погіршення діяльності цілої групи підприємств.

4. За причинами виникнення: випадкові; закономірні; циклічні.
5. За джерелами походження: стихійні — залежать від форс-мажорних 

обставин; штучні — створені з певною метою.
6. За масштабами впливу: автономні — внутрішні кризи, які не поширюють 

свій вплив на інших суб’єктів господарювання; масштабні — внутрішні кризи, які 
поширюють свій вплив на інших суб’єктів господарювання.

7. За станом протікання: латентні — кризи, які характеризуються тривалим 
накопиченням негативних явищ та їх помірним і поступовим проявом; руйнівні — 
кризи, які швидкими темпами накопичують негативні явища і одночасно прояв-
ляють свій вплив.

8. За сферою виникнення: екологічні; економічні; політичні; фінансові; демо-
графічні та інші.

Підсумовуючи зазначимо: криза відкриває те, що в нормальній ситуації 
невидиме і підвищує ефективність діяльності суб’єкта господарювання, приводячи 
в рух трансформаційні сили, які сприяють еволюції подальшого розвитку підпри-
ємства, підвищенню в майбутньому його стійкості та загальному його зростанню. 
Розглянута класифікація значно розширює змістовність поняття «криза підпри-
ємства», що дає можливість вчасно виявити кризові явища та розробити дієві 
механізми їх подолання.

Науковий керівник — М.А. Міненко, д-р екон. наук

31. заБезпеЧеніСтЬ Сфери 
інноваціЙної діяЛЬноСті 
наУковими кадрами
Н.І. Холявко, О.В. Бобришева 
Чернігівський державний інститут 
економіки і управління

Важливою тенденцією сучасності є поширення глобалізаційних процесів, що 
породжують поглиблення взаємозалежності та ускладнення взаємозв’язків між 
країнами світу в різних сферах діяльності. За таких умов забезпечення конку-
рентоспроможності кожної країни передбачає активізацію інноваційного розвитку 
її економіки. Останнє, у свою чергу, вимагає суттєвих інвестицій, належного роз-
витку сфер освіти і науки, створення сприятливих умов для розширення масштабів 
інноваційної діяльності, комерціалізації інновацій, мотивування притоку молодих 
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кадрів, налагодження міжнародного співробітництва у сфері інноваційної діяль-
ності. Ефективне вирішення такого складного питання як інноваційний розвиток 
можливе тільки за наявності цілеспрямованого впливу держави на інноваційні 
процеси та активного залучення провідних науковців до реалізації діяльності інно-
ваційного характеру. 

Згідно з даними Державної служби статистики України, чисельність науков-
ців, які займаються інноваційною діяльністю, стабільно скорочується: з 295010 осіб у 
1991 р. до 89534 — у 2010 р. Отже, за роки незалежності України кількість 
науковців-інноваторів зменшилась на 205476 осіб, тобто майже на 70 %. Складне 
економічне становище в країні протягом 1991 – 1992 рр. призвело до суттєвого від-
току науковців зі сфери інноваційної діяльності — з 295010 до 248455 осіб (15,8 %) 
[1]. Подальші роки характеризувались стабільним поступовим зменшенням числа 
науковців, залучених до діяльності інноваційного характеру в Україні. Якщо 
простежити зв’язок між кількістю організацій, які виконують наукові дослідження 
і розробки, та чисельністю науковців, то виявиться, що у 1991 р. на кожну наукову 
організацію припадало у середньому 220 науковців, а у 2010 р. — лише 69.

Питома вага підприємств, на яких у період з 2000 по 2010 рр. впроваджувались 
інновації, коливались протягом усього аналізованого періоду; очевидним є суттєве 
зменшення даного показника з 14,8 % у 2000 р. до 8,2 %. у 2005 р., після чого 
спостерігається тенденція до деякого поступового зростання частки підприємств, 
які впроваджували інновації. Вважаємо, що за умов становлення суспільства знань 
в Україні сучасні показники питомої ваги вітчизняних підприємств, які впровад-
жували інновації, а також їх динаміку можна визначити як невиправдано низькі 
та нестабільні.

На нашу думку, незадовільна динаміка питомої ваги підприємств, що впро-
ваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств України 
може бути пояснена високим рівнем вартості та ризикованості інноваційної 
діяльності, що, зрештою, призводить до низької ініціативності економічних суб’єк-
тів щодо розробки та впровадження проектів інноваційного характеру. 

Безпосередня реалізація інноваційної діяльності забезпечується, у першу 
чергу, науковцями, особлива роль при цьому відводиться участі докторів і канди-
датів наук. Значення науковців з ученими ступенями, задіяних в інноваційній 
діяльності у рамках національної економіки, пояснюється їх високим інтелек-
туальним рівнем, вагомими здобутками у сферах науки й освіти, а також наявністю 
науково обґрунтованих пропозицій та інноваційних розробок, перспективних для 
впровадження у виробничий процес [2].

Офіційні дані дозволяють відмітити чітку тенденцію до зростання кількості 
докторів і кандидатів наук в економіці. Зокрема, чисельність докторів наук збіль-
шилась з 8133 у 1991 р. до 14418 осіб у 2010 р. (виключення становив лише 1999 р., 
коли число докторів наук в економіці зменшилась на 213 осіб). Число кандидатів 
наук, задіяних в економічних процесах, стабільно зростало починаючи з 1995 р. 
(68291 особа). Причому найбільш інтенсивне зростання відбулось у 2006 р., 
протягом якого кількість кандидатів наук в економіці збільшилась на 3602 особи. 
У 2010 р. чисельність залучених до інноваційних процесів науковців з ученим 
ступенем кандидата наук сягнула 84 тис. осіб. На нашу думку, зростання числа 
осіб зі ступенем кандидата наук, які проводять активну діяльність в економіці 
України, можна розцінювати як позитивну тенденцію.

Активна задіяність кандидатів наук в національній економіці забезпечує 
можливість практичної реалізації розроблених ними інновацій, активізує зближення 
сфери освіти з практичною діяльністю, а також підвищення рівня залученості під-
приємств різного профілю до інноваційної, науково-технічної та освітньої діяльності, 
що реалізується у рамках вищих навчальних закладів України. Актуальність 
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останнього пояснюється тим, що питома вага обсягу виконаних наукових і науково-
технічних робіт у ВВП України скоротилась з 1,36 % у 1996 р. до 0,9 % у 2010 р. 
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32. WHAT IS MOTI�ATION�WHAT IS MOTI�ATION�
G. Cherednichenko, O. Tkach 
National university of food technologies

Would you continue to work if you already had enough money on which to live? 
Although many might say «no,» in reality, for most, the answer appears to be «yes.» 
Surveys have found that most of us would continue to work even if we didn’t need the 
money, suggesting that people are motivated by more than just a paycheck. The quest 
to find success in an interesting career is a major goal for many. What’s more, this 
appears to be the case all around the world, making the motivation to work a universal 
phenomenon.

But, what exactly does it take to motivate today’s workers? This question has 
been the focus of a great deal of attention among both practicing managers and orga-
nizational scientists. Will focus on motivation through: (1) meeting basic human needs, 
(2) rewarding people fairly, (3) enhancing beliefs that desired rewards can be attained, 
(4) setting goals, and (5) designing jobs so as to make them more desirable. Scientists 
have defined motivation as the	process	of	arousing,	directing,	and	maintaining	behav-
ior	toward	a	goal.	As this definition suggests, motivation involves three components. 
The first component, arousal,	has to do with the drive, or energy behind our actions. 
For example, when we are hungry, we are driven to seek food. The direction	component 
involves the choice of behavior made. A hungry person may make many different 
choices--eat an apple, have a pizza delivered, go out for a burger, and so on. The third 
component, maintenance,	is concerned with people’s persistence, their willingness to 
continue to exert effort until a goal is met. The longer you would continue to search 
for food when hungry, the more persistent you would be. 

Putting it all together, it may help to think of motivation by using the analogy 
of driving a car. In this manner, arousal may be likened to the energy generated by the 
car’s engine and fuel system. The direction it takes is dictated by the driver’s manipu-
lation of the steering wheel. And finally, maintenance may be thought of as the driv-
er’s determination to stay on course until the final destination is reached.

While motivation, in general, can be described by this simple analogy, it is re-
ally a highly complex concept. This is reflected by the fact that people often are moti-
vated by many things at once, sometimes causing internal conflicts. For example, a 
factory worker may be motivated to make a positive impression on his supervisor by 
doing a good job, but at the same time he may be motivated to maintain friendly rela-
tions with his co-workers by not making them look bad. 

This example has to do with job performance, and indeed, motivation is a key 
determinant of performance. However, it is important to note that motivation is not 
synonymous with performance. In fact, even the most highly motivated employee may 
fall short of achieving success on the job especially if he or she lacks the required skills 
or works under unfavorable conditions. Clearly, while motivation does not completely 
account for job performance, it is an important factor. More importantly, it is a factor 
that managers may have some control over. 
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33. антикризове УправЛіння 
підприємСтвом
О.А. Чигринець, канд. екон. наук
Національний університет харчових технологій

Поняття антикризового управління охоплює комплекс заходів щодо повер-
нення підприємства до стійкої прибуткової (або дохідної) діяльності.

Розрізняють антикризове управління й антикризове регулювання. Антикризове 
управління в цілому — це сукупність форм і методів реалізації низки взаємозв’язаних 
заходів, які мають загальну логіку, але розробляються і здійснюються на рівні окремих 
конкретних підприємств. При цьому таке управління розробляється у межах 
законодавчої і нормативної бази, яка існує на кожний період часу.

Антикризове регулювання здійснюється на рівні державних органів і 
становить формування відповідної законодавчо-нормативної бази, а також здійс-
нення антикризових процедур державними органами загальної та спеціальної 
компетенції (наприклад, Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств 
та організацій України).

Антикризове управління здійснюється на двох стадіях: до банкрутства 
підприємства і на стадії банкрутства.

На першій стадії антикризове управління має містити систему заходів, які 
мають схожі риси з загальним управлінням підприємством, але водночас відрізняються 
певною специфікою. Оскільки кризовий стан проявляється поступово, то менеджери 
таких підприємств намагаються осмислити і розробити певні заходи для поліпшення 
стану підприємства. Як свідчить практика, такі заходи не можуть бути адекватними і 
реально здійсненими. Тому бажано, щоб систему антикризового управління здійснювали 
спеціально призначені фахівці, а ще краще — запрошені спеціалісти з антикризового 
управління. При цьому особи, зацікавлені в оздоровленні діяльності підприємства, 
повинні стежити за дотриманням прав таких фахівців і тим, наскільки їхні інтереси 
збігаються з інтересами місцевого менеджменту.

Розробленню системи антикризового управління має передувати комплексний 
аналіз стану підприємства з обов’язковим визначенням проблемних, або кризових, 
точок його діяльності. За даними зарубіжного досвіду прогнозування банкрутства 
можливе за 1,5 – 2 роки до появи очевидних ознак. Такий аналіз має бути комплекс-
ним і обов’язково охоплювати аналіз виробництва та збуту продукції, фінансовий 
аналіз, використання трудового потенціалу, аналіз витрат та ціноутворення та ін.

Основним завданням такого аналізу є оцінка результатів господарської діяль-
ності за попередній та поточний роки, виявлення чинників, які позитивно чи 
негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення 
про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємства — 
платоспроможним (неплатоспроможним).

Для проведення аналізу використовуються наступні джерела інформації:
– баланс підприємства за попередній рік і за звітний період;
– звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітний 

період;
– звіт про фінансово-майновий стан;
– звіт із праці за попередній і звітний період;
– звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;
– розрахунок нормативу власних обігових коштів;
– розшифрування кредиторської та дебіторської заборгованості;
– звіт про наявність і рух основних фондів, амортизацію;
– зведена таблиця основних показників;
– звіт про рух коштів в іноземній валюті;
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– висновок аудиторських перевірок матеріалів маркетингових досліджень; 
бізнес-план та ін.

На основі зазначеної інформації здійснюються розрахунки і проводиться 
аналіз з використанням показників та коефіцієнтів для фінансово-економічної час-
тини аналізу (коефіцієнтів покриття, забезпечення власними коштами, абсолютної 
ліквідності, автономії, фінансової стабільності, оборотності оборотних засобів, 
оборотності запасів, показників фінансового левериджу, періоду обороту оборотних 
засобів та ін.). Для аналізу господарської діяльності використовуються показники 
обсягу товарної продукції, вартості майна, собівартості товарної продукції, рента-
бельності, затрат на виробництво реалізованої продукції, прибутку, середньооблікової 
чисельності працюючих, середньомісячної заробітної плати та ін. У цілому аналіз 
базується на використанні усіх показників, які дають змогу визначити стан і 
тенденції в розвитку данного підприємства. Але для вироблення системи антикри-
зового управління має бути проведений розширений аналіз, який передбачає виз-
начення керованості підприємства та прагнень його персоналу, поглиблений аналіз 
зобов’язань, вироблення конкретних заходів щодо реалізації елементів системи.

На основі даних аналізу розробляється система антикризового управління, 
яка має включати наступні напрями антикризового управління:

– аналіз керованості підприємством і заходи щодо підвищення її рівня;
– спеціальний аналіз співвідношення боргових зобов’язань;
– розроблення і здійснення програми не нарощування боргів;
– розроблення і здійснення програми погашення боргів;
– визначення і проведення необхідних змін виробництва;
– розроблення маркетингової підпрограми;
– розроблення і здійснення програми залучення інвестицій;
– проведення роботи з персоналом;
– розроблення і реструктуризація підприємства;
– визначення процедури банкрутства;
– розроблення і вибір варіантів санації підприємства.
Дані заходи мають розроблятися у межах загальної антикризової програми і 

повинні узгоджуватися між собою, від чого і залежить ефективність реалізації 
програми вцілому.

ПІДСЕКЦІЯ 4.2.

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Голова — В.М. Марченко, д-р екон. наук, проф.
Секретар — М.С. Лисенко

1. THE PERSPECTI�ES 
OF USING THE SOCIAL MEDIA 
IN THE MARKETING 
COMMUNICATIONS
C. Akopyan, G. Cherednichenko 
National university of food technologies

In 2010 — 2011 years the world crisis influenced on the tendency of the Ukrainian 
marketing very substantially. At the beginning there were light prognoses at the choice of 
the most effective marketings instruments and searching of their evaluation, but in rea-
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lity many companies came to the necessity of hard cutback of spending m oney. Therefore oney. Thereforeoney. Therefore 
Internet marketing, social and corporate medias, increase of the programs of loyalty, seg-
mentation of clients became the most popular instruments.

Social media are the type of mass-media, which is used for description of new 
forms of communications of contents’s producers with their users and for them the 
factor of coproduction with the users of the finished good is the most important, when 
every reader, the blog’s subscriber, for example, can execute the functions of commen-, the blog’s subscriber, for example, can execute the functions of commen- the blog’s subscriber, for example, can execute the functions of commen-
tator, reporter, press-photographer, and / or editor of this service.

It is a set of online technologies which allow users to communicate between 
themselves. Intercourse can accept different forms — users can be divided the opin-
ions, experience and knowledges, cooperate with each other, put right contacts, and 
also divide news, information, video, photo, music, and links.

In difference to MASS-MEDIA which lean against authority, social media appeal 
to the feeling of belonging to the certain community.

Ukrainians also try to keep up to date, statistics testify that Ukrainian audiencekeep up to date, statistics testify that Ukrainian audience, statistics testify that Ukrainian audience 
in popular social networks grows (for example, in January 2011 the quantity of usersin January 2011 the quantity of usersJanuary 2011 the quantity of users 2011 the quantity of users the quantity of usersthe quantity of usersuantity of users 
in Facebook rised for 14 % and makes 1 million 161 thousand of users from Ukraine).Facebook rised for 14 % and makes 1 million 161 thousand of users from Ukraine).acebook rised for 14 % and makes 1 million 161 thousand of users from Ukraine).rised for 14 % and makes 1 million 161 thousand of users from Ukraine). 14 % and makes 1 million 161 thousand of users from Ukraine).makes 1 million 161 thousand of users from Ukraine).161 thousand of users from Ukraine).rs from Ukraine).from Ukraine). 
Therefore, obviously, it is unpossible to ignore new social media as progressive com- social media as progressive com- media as progressive com-
munication channel with target audiences, supporters, electors, and others like that.

How can we use social media? Research of Fedex and �etchum Social discoveredcan we use social media? Research of Fedex and �etchum Social discovered use social media? Research of Fedex and �etchum Social discovered 
that the most popular and used are such social networks: are such social networks: such social networks: 

1) Twitter — as a channel of informal communication. 
2) Facebook and Youtube — as informative platforms and the channels of form- platforms and the channels of form-and the channels of form-the channels of form- of form-

ing the loyalty to the brand.the loyalty to the brand.loyalty to the brand.
In research we can see and underline, that the high-quality content is a founda-we can see and underline, that the high-quality content is a founda-, that the high-quality content is a founda-the high-quality content is a founda-founda-

tion of successful advancement in social networks. The users of social networks reluc-
tantly join to the pages, where we can see a wall looks like a rss-ribbon from the offi- to the pages, where we can see a wall looks like a rss-ribbon from the offi- pages, where we can see a wall looks like a rss-ribbon from the offi- we can see a wall looks like a rss-ribbon from the offi- a wall looks like a rss-ribbon from the offi-
cial site of the company. Original content is interesting and causes emotions. Forthe company. Original content is interesting and causes emotions. Forcompany. Original content is interesting and causes emotions. ForOriginal content is interesting and causes emotions. Forriginal content is interesting and causes emotions. Forcontent is interesting and causes emotions. Forcauses emotions. For 
creation exactly such content companies apply to bloggers (so-called, leaders of publiccontent companies apply to bloggers (so-called, leaders of public companies apply to bloggers (so-called, leaders of publicggers (so-called, leaders of publicgers (so-called, leaders of publicrs (so-called, leaders of public (so-called, leaders of public 
opinion in that or other sphere of business).

Advantages of advancement in social media:antages of advancement in social media: 
– economy of money. It is possible to moving up in social medias free of charge.It is possible to moving up in social medias free of charge.oving up in social medias free of charge. 

All is needed for this purpose it’s a creation of profile and a few hours in a day for is needed for this purpose it’s a creation of profile and a few hours in a day for for this purpose it’s a creation of profile and a few hours in a day forit’s a creation of profile and a few hours in a day fors a creation of profile and a few hours in a day for a creation of profile and a few hours in a day forcreation of profile and a few hours in a day forprofile and a few hours in a day for and a few hours in a day for 
support of communications;

– speed and simplicity. Creating a group in a network is much easiest and much easiest and 
quickly than the simplest business –card site;ly than the simplest business –card site; than the simplest business –card site; site;;

– rapid start of publicity and advertising company. In it’s based on the profileand advertising company. In it’s based on the profilecompany. In it’s based on the profileed on the profile 
in a social network, and start of publicity company in Google or Yandex. Profile mustx. Profile must. Profile must Profile must must 
be accessible for a viewing; 

– a special purpose audience, that is necessary in an order to provide advance- that is necessary in an order to provide advance-necessary in an order to provide advance-
ment of site in a social network. We don’t need an advancement in the searching sys-We don’t need an advancement in the searching sys- an advancement in the searching sys-an advancement in the searching sys-advancement in the searching sys-
tems. A social network is a resource which attracts users independently and actively;attracts users independently and actively;independently and actively;and actively;actively;

– instruments of the virus marketing. Entering into a group carries impulsiveus marketing. Entering into a group carries impulsive marketing. Entering into a group carries impulsive 
chain character. For example: a user notices that his friend entered into a group, aboutFor example: a user notices that his friend entered into a group, aboutxample: a user notices that his friend entered into a group, abouta user notices that his friend entered into a group, about user notices that his friend entered into a group, about 
existence of which he did not know, but it is interesting for him, so he enters into theing for him, so he enters into the for him, so he enters into theso he enters into thehe enters into the 
same group; 

– interactiveness: it is possible easily to know from groups of users their ideafrom groups of users their ideagroups of users their ideaof users their ideatheir idea 
about concerning action, what goods and services they would like to see in the future, concerning action, what goods and services they would like to see in the future, 
their wish and advantages;

– feed-back with users: permanent, from any point of the world without addi-feed-back with users: permanent, from any point of the world without addi-with users: permanent, from any point of the world without addi-
tional charges. 

What are the perspectives of work with social media in 2012 year?hat are the perspectives of work with social media in 2012 year?are the perspectives of work with social media in 2012 year?perspectives of work with social media in 2012 year?erspectives of work with social media in 2012 year?spectives of work with social media in 2012 year?pectives of work with social media in 2012 year? of work with social media in 2012 year?2 year? year?
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Questioning of Vocus among the professionals of PR, marketing, advertising Vocus among the professionals of PR, marketing, advertisingVocus among the professionals of PR, marketing, advertisingadvertising 
and specialists of social media show us such perspectives of work in 2012 year: of social media show us such perspectives of work in 2012 year:social media show us such perspectives of work in 2012 year:show us such perspectives of work in 2012 year: such perspectives of work in 2012 year:erspectives of work in 2012 year: of work in 2012 year:2 year: year:

1) Growth of budgets is expected on social media, but insignificant. Social me-
dia are very dynamic and need flexibility from companies which usually requires large flexibility from companies which usually requires largecompanies which usually requires largeusually requires largerequires large 
budgets, but it is not quite justified on a background of a current economic climate.of a current economic climate.a current economic climate.

2) The own state of workers will be needed for a management a social platformhe own state of workers will be needed for a management a social platformfor a management a social platformor a management a social platform 
and instruments. Except of specialists of strategy and tactic of conduct of social net-of specialists of strategy and tactic of conduct of social net- specialists of strategy and tactic of conduct of social net-of strategy and tactic of conduct of social net- strategy and tactic of conduct of social net-
works, demand on programmers will rise, because for creation the specialized additionsand on programmers will rise, because for creation the specialized additionswill rise, because for creation the specialized additions rise, because for creation the specialized additions, because for creation the specialized additionsbecause for creation the specialized additionsfor creation the specialized additions 
for Facebook, for example, the difficult programming is usually needed.Facebook, for example, the difficult programming is usually needed.acebook, for example, the difficult programming is usually needed.

3) Most specialists agree that lead in social networks will be PR, but not market-gree that lead in social networks will be PR, but not market- that lead in social networks will be PR, but not market-
ings strategies.

Without regard to all complication, more and more of the Ukrainian companiesl complication, more and more of the Ukrainian companiescomplication, more and more of the Ukrainian companiesand more of the Ukrainian companies of the Ukrainian companies 
include the Internet — marketing in the list of in-use instruments. Thus more of firms 
use the Internet on all stages of the activity.

2. заСтоСУвання СУЧаСниХ 
комУнікативниХ 
теХноЛоГіЙ в маркетинГУ
А.І. Бабич
Національний університет харчових технологій

Маркетингова політика комунікацій — це комплекс заходів, яким корис-
тується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам 
про свої товари чи послуги. 

У зв’язку з прискореним розвитком технологічного процесу в наші дні, в 
тому числі з розвитком телекомунікації, супутникових систем зв’язку, розвитком 
кабельного телебачення та набуття величезного значення в житті людей Інтернету, 
маркетингові комунікації кардинально змінюються. Набувають швидкого розповсюд-
ження інтерактивні маркетингові комунікації, які розширюють і підносять на 
якісно новий рівень можливості бізнес-комунікацій, оскільки дають змогу викорис-
товувати всю сукупність наявної інформації, ефективно її пропонувати і подавати 
споживачам у надзвичайно стислі терміни і в зручний спосіб. Це сприяє тому, що 
споживачі стають активними учасниками маркетингових комунікативних процесів — 
вони мають можливість не просто отримувати інформацію, а й відбирати її, 
замовляти, а також відправляти відповіді комунікаторові.

Нові засоби зв’язку дають змогу забезпечувати доступ до величезної бази 
інформації у різноманітних сферах маркетингу, наприклад, одержувати інформацію 
про товари, їхні характеристики, ціни, умови доставки тощо. Таким чином підприємці 
мають справу з більш проінформованими споживачами, а маркетингова інформація 
стає такою, що більше слугує покупцеві, ніж виконує функцію продажу.

Ще одним наслідком розвитку мережі комунікацій є висока комунікативна 
селективність. Поєднання можливостей телефону, комп’ютера і телевізора 
спрямовує індивідуалізовані звернення до заздалегідь визначеної аудиторії завдяки 
використанню систем персоніфікованої електронної пошти і забезпечує високу 
ефективність маркетингових комунікацій.

Все це можна визначити як інтерактивну концепцію маркетингу. Вже 
сьогодні в бізнесі наявна електронна комерція, реклама в Інтернеті, електронна 
пошта, віртуальні магазини, тобто є реальні свідчення здійснення на практиці 
інтерактивного маркетингу як такого, що прискорює бізнес-процеси, здатний швид-
ко доносити значні обсяги інформації до конкретного споживача, дає змогу виміряти 
силу зворотної реакції ринку, у стислі строки з невеликим бюджетом проводити 
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маркетингові дослідження значних груп споживачів у різних регіонах світу. Основ-
ним змістом концепції інтерактивного маркетингу є особливі форми й інструменти 
комунікативного впливу на ринок, що швидко формують так званий віртуальний 
ринок, який водночас є і ринком реального товару. У середовищі інтерактивного 
маркетингу можлива інтерактивна взаємодія як виробника зі споживачем, так і 
всіх суб’єктів ринку із середовищем, оскільки інформація не просто передається 
від комунікатора до споживачів, а виробники і споживачі самі є основою вірту-
ального середовища, створюють його і водночас активно використовують.

Під час здійснення комунікативних контактів із використанням традиційних 
інструментів до комунікатора надходить тільки частина зворотної реакції спо-
живача, і то не завжди. Інколи для визначення відгуку доводиться здійснювати 
спеціальні дослідження, які дають змогу виміряти ступінь реагування ринку. Такі 
дії потребують вміння, попередньої підготовки, витрати часу та грошей. І поки 
відбувається дослідження, ситуація на ринку кардинально змінюється, а досто-
вірність та актуальність результатів втрачається.

На відміну від традиційної комунікативної моделі, характерної для засобів 
масової інформації, що практично не передбачають зворотного зв’язку, інтерактивна 
модель забезпечує яскраво виражені зворотні зв’язки. Прикладами реалізації зво-
ротних зв’язків є такі інструменти як електронна пошта, лог-дані, реєстрація на 
web-серверах.

Інтерактивний маркетинг, і зокрема Інтернет, активно доповнює і замінює 
традиційні засоби масової інформації, стає дедалі ефективнішим, доступнішим і 
менш витратним каналом здійснення маркетингової комунікації. Надалі глобальна 
інформаційна мережа стане не тільки незамінним засобом реалізації маркетингових 
комунікацій, а й маркетингових програм загалом. У розвитку й застосуванні інтер-
активного маркетингу зацікавлений передусім рекламний ринок рекламодавців, 
засоби масової інформації, рекламні агентства, для яких відкриваються принципово 
нові можливості ведення комунікативної діяльності. Зацікавлені в цьому також і 
споживачі внаслідок значних переваг в одержанні й використанні маркетингової 
інформації. 
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на  розвиток  ЙоГо 
конкУрентоСпромоЖноСті
О.О. Большакова 
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах, коли підсилення пріоритету інтересів споживачів в 
системі економічних відносин породжує агресивну конкуренцію за ринки збуту, 
однією з найважливіших передумов ефективного функціонування підприємств на 
ринку стає забезпечення конкурентних переваг в сфері збутової діяльності. Тому 
систематизація всіх проблем управління збутом, пошук механізмів, засобів та 
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розробка конкретних напрямів удосконалення збутової діяльності, що буде спря-
мована, передусім, на збільшення обсягу збуту (реалізації товарів) при повному 
задоволенні потреб споживачів, є актуальними.

Збут — цілісний процес доведення товару від виробника до кінцевого спо-
живача. Існують наступні види збуту: направлений, ненаправлений, інтенсивний, 
селективний та ексклюзивний.

Збутова політика підприємств (тип поведінки або загальні принципи діяль-
ності з переміщення товарів у часі та просторі) базується на маркетингових страте-
гіях в галузі збуту і визначається як сукупність тактичних заходів щодо формування 
попиту, встановлення взаємовідносин з покупцями, ціноутворення, транспортування, 
руху товарів, стимулювання збуту, сервісу і реклами, спрямованих на реалізацію 
стратегій і досягнення цілей збутової діяльності підприємства. [1]

Підприємство може вибрати одну з наступних маркетингових стратегій:
1. Лідерство в ціні;
2. Лідерство в якості;
3. Лідерство в сервісному обслуговуванні.
При виборі маркетингових стратегій та розробці збутової політики підпри-

ємствам треба враховувати низку факторів: 
1. Характеристику споживачів (кількість, концентрація, потреби, рівень 

доходів, статус, лояльність, тощо); 
2. Характеристику товару та збутовий потенціал підприємства (ресурси й 

маркетингові можливості у сфері збуту); 
3. Рівень конкуренція на ринку товарів (кількість конкурентів, концентрація, 

ступінь агресивності); 
4. канали розподілу (альтернативи, доступність, правові обмеження). [2]
Одним із найважливіших питань збутової політики підприємства є вибір 

оптимального каналу розподілу (збуту) — організації або людини, що займається 
просуванням і обміном конкретного товару (декількох груп товарів) на ринку. Крім 
основної функції, забезпечення реалізації товару, канали збуту виконують також 
інши функції (дослідну, стимулюючу, контактну, переговорну, організаційну, 
фінансову, з управління ризиками, тощо). Канали розподілу характеризуються дов-
жиною та шириною і можуть бути трьох видів: прямі непрямі і змішані. [3]

При прямих каналах збуту використовується фірмінна торговельна мережа, 
торговельні філії, франчайзинг, торговельні представники, тощо.

Реалізація продукції в більшості випадків проводиться через посередників, 
кожний із який формує відповідний канал розподілу. Посередниками виступають 
оптові та роздрібні торговці, дистриб’ютери, джоббери, брокери, комісіонери, 
оптові та збутові агенти, дилери, консигнанти, тощо.

Поряд з традиційними каналами розподілу, останнім часом набули популяр-
ності вертикальні (корпоративні, договірні, керовані), горизонтальні та багатока-
нальні маркетингові системи.

При любому каналі розподілу треба чітко визначати правові та організаційні 
аспекти взаємодії, а також розробляти системи стимулювання збуту як для кінцевих 
споживачів так і учасників ціх каналів.

Вірний вибір маркетингових стратегій, каналів розподілу, систем стимулю-
вання є запорукою розвитку конкурентоспроможності підприємства та отримання 
максимального прибутку.

ЛІТЕРАТУРА
1. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. 
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4. УправЛіння ціновою 
поЛітикою підприємСтва
А.Д. Драган 
Національний університет харчових технологій

Поглиблення процесів економічної інтеграції актуалізує для України зав-
дання ефективного розвитку внутрішнього ринку як інструменту зміцнення конку-
рентоспроможності національної економіки. У цьому контексті розбудова конку-
рентного середовища на внутрішньому ринку на засадах зближення інтересів 
виробників та споживачів є важливою складовою стратегії економічного зростання. 
Водночас в умовах зовнішнього середовища, що динамічно розвивається, підприємст-
вам необхідно самостійно приймати рішення в різних областях своєї діяльності, 
формуючи свою політику розвитку. Остання розглядається як система, що скла-
дається з сукупності елементів — різних політик підприємства. Одне з основних 
місць у політиці розвитку підприємства займає цінова політика. Це пов’язане з 
тим, що цінова політика формує передумови для успішного здійснення конкурентної 
боротьби, одержання прибутку, збільшення споживачів, поліпшення фінансового 
стану підприємства і підвищення ефективності діяльності підприємства. Цінова 
політика є ефективним інструментом покращення діяльності підприємств будь-
якої галузі, однак особливої уваги вона заслуговує для підприємств харчової 
промисловості. Це обумовлено специфікою підприємств харчової промисловості, 
особливістю встановлення цін на харчову продукцію тощо.

Формування цінової політики вимагає дослідження факторів, що обумовлює 
її вибір, визначення можливих варіантів розвитку подій на ринку при прийнятті 
відповідної стратегії, розробку спеціального інструментарію її реалізації. Складність 
формування цінової політики обумовлена ще й тим, що підприємство, з одного 
боку, розглядається як окремо функціонуюча система, метою якої є одержання 
прибутку, а з іншого — як елемент глобальної економічної системи, метою якої є 
задоволення споживачів. В цих умовах підприємство змушене здійснювати конку-
рентну боротьбу, ефективним засобом якої є цінова політика.

Визначення сутності категорій «ціна» та «ціноутворення» до цього часу 
серед науковців є дискусійними: представники трудової теорії визначають ціну як 
грошовий вираз вартості товару; прихильники теорії граничної корисності основним 
фактором визначення ціни вважають корисність товару, встановлену споживачем; 
відповідно до теорії попиту і пропозиції ціна визначається в процесі узгодження 
попиту і пропозиції. Згідно з основними положеннями економічної теорії рівень 
цін залежить від витрат на виробництво продукції, обумовлених продуктивністю 
праці; рівня і темпів інфляції; поточного співвідношення попиту і пропозиції; 
ступеня монополізації ринку. 

Процес формування та використання ціни знайшов своє вираження в ціновій 
політиці, роль якої в сучасних умовах все більше зростає. Використання науково-
обґрунтованого підходу до формування цінової політики підприємства дозволяє 
успішно вирішувати проблеми — отримання прибутку, досягнення активної позиції 
на ринку тощо.

Цінова політика — це сукупність загальних принципів, правил і критеріїв, 
які підприємство дотримується в процесі ринкового ціноутворення. На кожному 
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підприємстві розглянуті елементи цінової політики визначаються самостійно 
залежно від конкретних обставин на ринку та особливостей його комерційної 
діяльності. Цінова політика характеризує діяльність підприємства щодо цілеспря-
мованого використання конкретних цін. В основі її лежить процес формування 
ринкової ціни з урахуванням особливостей кон’юнктури ринку. Вона тісно пов’язана 
з комерційною діяльністю підприємства і виступає як один із ефективних засобів 
завоювання споживача в конкретній боротьбі. Від неї значною мірою залежать 
досягнуті комерційні результати, так як правильна або помилкова цінова політика 
чинить відповідно довгостроковий позитивний або негативний вплив на всю 
діяльність підприємства.

Цінова політика — це комплекс заходів щодо визначення цін, цінової 
стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, 
стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Цінову політику доцільно здійснювати на основі дотримання таких найваж-
ливіших принципів: науковість; цільова спрямованість; безперервність процесу 
ціноутворення; єдність процесу ціноутворення й контролю за дотриманням цін. В 
останніх публікаціях до них додаються принципи пропорційності і відповідності, 
що забезпечує дотримання кількісних пропорцій при встановленні цін на різні 
види продукції, та відповідне відображення в рівні цін собівартості, корисності 
товару, його якості. 

Цілеспрямованість цінової політики полягає в тому, що підприємство для 
забезпечення короткострокових і довгострокових цілей встановлює на свою про-
дукцію відповідні ціни і змінює їх рівень залежно від ситуації на ринку. Такими 
цілями можуть бути оволодіння визначеною часткою ринку, отримання бажаного 
обсягу прибутку, вирішення оперативних завдань, пов’язаних із реалізацією про-
дукції у визначеній фазі її життєвого циклу та діяльністю конкурентів. Враховуючи 
особливості формування цінової політики у відповідності до корпоративної місії 
підприємства, встановлення ціни має велике значення у випадках: встановлення 
ціни на нову продукцію, змінення рівня цін з урахуванням цін конкурентів на 
аналогічну продукцію тощо. 

Встановлення ціни є одним з найважливіших етапів цінової політики 
підприємства. Однак насамперед необхідно проаналізувати напрямки діяльності 
підприємства та визначити внутрішні й зовнішні чинники, що можуть вплинути 
на ціну. 

Управління ціновою політикою підприємства є одним із моментів його 
стратегічного розвитку. Воно вимагає ефективних методичних підходів до 
маркетингових досліджень з метою якісного збору інформації про ринок, підготовку 
та пропонування нових товарів, в також оптимальну організацію збуту з урахуванням 
раціонального логістичного циклу.

5. коБрендинГ як еЛемент 
екСпортної СтратеГії 
УкраїнСЬкоГо вироБника
К.В. Калюх
Національний університет харчових технологій

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в умовах зростання кон-
куренції перед національними виробниками гостро постає необхідність просування 
своєї продукції на зарубіжні ринки. Однак домінування розвинених країн в еко-
номічній сфері змушує українські компанії вживати кардинальні заходи щодо 
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зміни стратегії функціонування компанії в глобальному середовищі, відмовлятися 
від наслідування підприємств-лідерів, створювати нові експортні стратегії. Значна 
мінливість ринкового середовища, соціально-економічні трансформації, загострення 
конкуренції, зростання схожості товарів, стрімка зміна смаків споживачів спонукає 
вітчизняні підприємства освоювати і адаптувати новітні технології управління, 
однією з яких є брендинг. Бренд втілює цінність товару або послуги для споживача, 
в певній мірі формує стійкі стереотипи споживання, котрі пов’язуються з уявленням 
про статус, стиль життя, показник рівня доходів. Саме бренд є рушієм розвитку 
ринку ХХI століття.

Сьогодні відомі міжнародні компанії створюють сильні бренди, застосовуючи 
стратегію кобрендингу. Кобрендинг або подвійний брендинг використовується у 
всіх сферах бізнесу від високотехнологічних інноваційних компаній до банків і ма-
лого бізнесу. Багато підприємств зі світовим ім’ям обрали дану стратегію для того, 
щоб залучити нових клієнтів, збільшити впізнаваність бренду, підтримати лояль-
ність клієнтів або, досягти інших переваг.

Кобрендинг являє собою маркетингову угоду з використання кількох торго-
вих марок для позиціонування одного продукту або послуги. Також, кобрендинг 
може розглядатися як один з видів стратегічного альянсу двох суб’єктів господа-
рювання. Успішна стратегія кобрендингу розкриває потенціал для досягнення 
унікального ефекту синергізму, який в найкращий спосіб використовує сильні 
сторони кожного складового бренду.

Кобрендинг стає все більш популярним методом передачі позитивних асо-
ціацій продукту або бренду однієї компанії до іншого. Іншими словами, створення 
союзу двох брендів створює великі можливості та переваги в різних сферах:

– поява нових шляхів розширення бізнесу за рахунок цінності партнерського 
бренду;

– максимізація рівня успішності бренду на новому ринку при кооперації з 
популярним брендом-партнером, який був започаткований на цьому ринку та 
успішно утримує і нарощує ринкову частку;

– візуальне підкріплення бренду;
– програми лояльності все частіше включають кобрендингові угоди. Корпо-

рації поділяють вартість програм лояльності, а отже, рекламні витрати компаній 
стрімко скорочуються;

– капіталізація взаємодії брендів.
Основною метою кобрендингу є залучення більшої кількості споживачів та 

максимізація сили та престижу кожного з брендів шляхом їх поєднання.
Партнерство допомагає у виході на нові ринки і втіленні маркетингових мож-

ливостей. Кобрендинг є відмінним психологічним способом впливу на клієнтів, що 
створює враження додаткової споживчої цінності вже відомої улюбленої торгової 
марки. Переваги партнерства відчувають як обидві компанії, так і споживачі. Так 
компанії успішно стають на новий виток стратегічного розвитку, зміцнюючи власні 
позиції на ринку та збільшуючи прибутки, а споживачі мають змогу відчути пере-
ваги кращої якості, економії, сервісу тощо. 

Підприємство отримує перевагу миттєвого впізнання бренду на ринках, де 
на початковій стадії проекту споживачі не були поінформовані або поінформовані 
недостатньо про продукцію підприємства. Додатковою вигодою кобрендингу є 
фінансова перевага, що виникає у випадку створення альянсу компаній. Існування 
спільного реалізаційного простору дозволяє знизити експлуатаційні витрати, 
підвищити рівень віддачі від кожної грошової одиниці, витраченої на маркетинг 
через спільне просування і збільшення залежності між підприємствами у зв’язку з 
фактично подвійним ім’ям одного продукту.

Перевагами впровадження стратегії кобрендингу є:
– розширення ринків збуту;
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– зростання прибутковості;
– задоволення існуючих і потенційних очікувань споживачів шляхом 

диференціації продуктової лінії;
– зміцнення конкурентної позиції підприємства;
– зростання ефективності впровадження на ринок нового бренду за рахунок 

посилення його іміджу;
– створення нової відчутної споживчої цінності;
– досягнення експлуатаційних переваг шляхом зменшення витрат.
Резюмуючи вищесказане, можна констатувати необхідність більш детального 

та професійного підходу до розвитку стратегії кобрендингу українських виробників 
як на внутрішньому, так і на закордонному ринку. 

ЛІТЕРАТУРА
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Науковий керівник — І.В. Тюха, канд. екон. наук

6. STRATEGIC PLANNING 
IN A MODERN MARKET 
ECONOMy
Y. Kulynych, G. Cherednichenko 
National university of food technologies

The strategy of achieving high levels of client service is a very important issue 
of modern economics. That’s why we must discuss ways of investing resources and 
redesigning processes to accomplish this goal. A strategy is not just choosing a target 
market, but is about actually designing an operation that will consistently deliver the 
superior client benefits you claim to provide.

However, each decision company make to be more effective at delivering the 
preferences of those company target will (inevitably, inescapably, unavoidably) make 
company less attractive to clients or market segments that look for different benefits. 
Company’s economists should consider the alternative. They could try to design their 
operations to meet a wide variety of preferences and needs, serving each client or cus-
tomer group differently, according to their individual wishes.

So, an operation designed to provide the highest quality is unlikely to be the one 
that achieves the lowest cost, and one that can respond to a wide variety of customized 
requests will be unlikely to provide fast response and turnaround. Any business that tried 
to deliver all four virtues of quality, cost, variety and speed would be doomed to failure.

This is not just an operational point, but a marketing one. To be differentiated 
in the eyes of the marketplace, you have to be known for something in particular. It’s 
not enough just to be known. (That’s name awareness, which is not the same thing as 
being seen as differentiated). And you can’t have a reputation for being something 
specific if you only do it occasionally. The very essence of having a strategy is being 
selective about choosing the criteria on which a firm wishes to compete, and then being 
creative and disciplined in designing an operation that is finely tuned to deliver those 
particular virtues.
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For any customer that truly places a premium on low cost and speed, McDonalds 
is hard to beat, because it has been optimized around a clear market positioning. 
However, if someone were to walk into a McDonald’s and say, «I feel like having a 
curry today,» the service provider would not reply «Sure. That will increase our rev-
enues. Let me shut down the grill and make you one.» Instead, the reply (except, per-
haps, in India) would be, «I’m sorry, but we are not designed to meet every possible 
need. Perhaps I can help you find somewhere nearby that can give you what you 
want?» As companies keep discovering to their cost, it is certain business decay if you 
try to please all possible market segments. The broader the group of clients to which 
you try to appeal, or the wider the range of services you try to provide, the less cus-
tomized your operation can be to each segment within that group. If you never say 
«no,» you will just be one more undifferentiated firm, trying to do a little bit of ev-
erything and will almost certainly be superb at none of them.

Perhaps the single biggest problem in achieving the implementation of a strat-
egy is the difficulty of ensuring that everyone in the organization understands what 
the strategy is, and that top management really wants everyone else to follow it. 
Economists wants both current cash and the benefits of sticking to a strategy. But if 
it ever becomes a choice, we want you to place execution of our strategy ahead of meet-
ing the budget. Following this rule, and pulling off our strategy, we’ll make more 
money, not less.

Needless to say, few top managers convince their people that this is what they 
truly want. As a result, strategies go unimplemented.

Managers must work constantly to act as a countervailing force to powerful fi-
nancial reporting systems, which almost inevitably fail to make a distinction between 
strategy and volume: revenues and profits that are obtained by acting in ways consis-
tent with the strategy versus those that were obtained in ways that involve compro-
mises of the standards implicit in the strategy.

7. формУвання меХанізмУ 
підвиЩення рівня 
конкУрентоСпромоЖноСті 
підприємСтва
І.О. Оксаніч
Національний університет харчових технологій 

Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції в 
умовах подальшого розвитку економіки пов’язана, насамперед, з розробкою системи 
управління конкурентоспроможністю. Завоювання й утримання конкурентних пере-
ваг — ключові фактори успіху підприємства в конкурентній боротьбі. Особливої гост-
роти ця проблема досягає в умовах посилення інтенсивності конкуренції на окремих 
ринках, де від виробників продукції потрібно постійно відслідковувати зміни попиту, 
вартості сировинних ресурсів, а питання рентабельності активів прямо залежить від 
ступеня використання новітніх підходів у сфері стратегічного маркетингу.

Конкурентоспроможність підприємства розглядають як вміння виготовляти 
і реалізовувати швидко та дешево якісну продукцію в достатній кількості. До 
основних показників, що визначають комерційні умови конкурентоспроможності 
товарів, відносять:

– цінові показники; 
– показники які характеризують умови постачання та платежів за поставлені 

товари; 
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– показники які характеризують особливості діючої на ринку виробників і 
споживачів податкової і митної системи; 

– показники які відбивають ступінь відповідальності продавців за виконання 
зобов’язань і гарантій.

Головне завдання управління конкурентоспроможністю підприємства поля-
гає у створенні власного конкурентного потенціалу, який має чітку орієнтацією на 
ринкову ситуацію з урахуванням конкурентного ризику.

Конкурентоспроможність підприємства в умовах маркетингової орієнтації 
залежить від його вміння вчасно розпізнавати зміни в конкурентному середовищі 
та розвивати свої ресурси так, щоб адекватно відповідати на ці зміни. Конку-
рентоспроможність зумовлює розвиток реклами і технічної інформації на більш 
високому якісному й організаційному рівнях. 

Для підвищення конкурентних переваг особливого значення набуває 
формування потенціалу підприємства. Адже конкурентоспроможність підприємства 
невід’ємно залежить від його потенціалу. Елементи потенціалу можна згрупувати 
в окремі блоки.

Перший елемент блоку характеризується виробничою потужністю підпри-
ємства (обсягом продукції, виробленої за певний період).

Другий елемент потенціалу — це капітал підприємства, тобто його кредитні 
можливості, ліквідність та швидкість обігу капіталу, і в першу чергу, обігових 
коштів. Основна частина позичкового капіталу, як правило, утворюється з нереа-
лізованих залишків товарів, матеріалів, сировини й інших ліквідів (акцій, інших 
цінних паперів, золота, депозитів). 

Третій елемент — це моральний капітал, накопичений підприємством — 
його імідж який виражається в ставленні покупців і торгових посередників до 
марки і товарів підприємства, в переконанні яке склалося за роки в тому, що 
якість товарів підприємства та її обслуговування завжди на висоті. 

Четвертий елемент — товар, обсяг і асортиментна структура продажу, якість 
товару. Це найважливіший елемент визначення конкурентоспроможності підпри-
ємства, адже конкурентоспроможність товару — поняття відносне, її можна прогно-
зувати в процесі розробки зразків, однак реальна конкурентоспроможність оціню-
ється тільки на ринку при зіставленні як з характеристиками, так і з умовами 
продажу і сервісу аналогічних товарів-конкурентів. Підхід до оцінки товару з 
позиції виробника традиційний і виражає, насамперед, стратегію продажу, досяг-
нення його безумовної рентабельності. При цьому продавці неодмінно повинні вико-
ристовувати оцінку конкурентоспроможності їхніх товарів з позиції покупців, як 
один з найважливіших орієнтирів у своїй роботі в умовах ринкової конкуренції.

П’ятий елемент — трудові ресурси підприємства які включають в себе 
витрати робочого часу, кваліфікацію та творчу активність кадрів.

Інтеграція української економіки у світовий економічний простір, глоба-
лізаційні процеси поставили підприємства перед необхідністю діяти за загальними 
правилами, нормами підприємницької діяльності, перейматися не лише оператив-
ними, а й стратегічними проблемами, виробляти та коригувати стратегічні орієнти-
ри і відповідно ним організовувати свою діяльність. 

Таким чином, можна зазначити, що найважливіший показник конкуренто-
спроможності підприємства будь-якого рівня — це наявність у нього конкурентних 
переваг. Підприємства отримують конкурентну перевагу, розробляючи нові способи 
здійснення діяльності, впроваджуючи нові технології або початкові компоненти 
торговельного процесу. В умовах кризи можливість збереження своїх позицій на 
ринку та забезпечення процвітання підприємства залежить від використання всіх 
резервів підприємства, а пошук резервів підвищення конкурентоспроможності є 
самоціллю кожного підприємства в довгостроковому періоді розвитку.

Науковий керівник — А.О. Заїнчковський, д-р екон. наук



120

С
е

к
ц

ія

4

ПІДСЕКЦІЯ 4.3.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Голова — Т.Л. Мостенська, д-р екон. наук, проф.
Секретар — Т.В. Якимчук

1. зменШення рівня 
продаЖів У вироБників 
замороЖениХ 
напівфаБрикатів
А.В. Березюк 
Національний університет харчових технологій

Дане питання дуже актуальне останнім часом для українських виробників. 
Сьогодні спостерігається тенденція зниження попиту на заморожені напівфабрикати 
в Україні. На даний час, позитивною залишається динаміка лише для замороженого 
тіста. Таке становище, різні фахівці, пояснюють слідуючими причинами:

1. На попит впливає конкуренція з боку виробників дешевої продукції на 
місцевих рівнях. А саме, нелегальні цехи, що виробляють на дешевому обладнанні 
продукцію за низькими цінами, відповідно якість такої продукції невисока. 

2. Збільшення частки продукції, що випускається під марками торгівельних 
мереж. Саме тому, брендова продукція не може попасти на прилавки таких 
торгівельних мереж. 

3. Низький рівень покупної спроможності більшої частини населення приво-
дить до появи на ринку більшої частки дешевої продукції, яка безумовно більш 
дешева по своєму складу.

4. Низька якість української сої, а також проблеми з постачанням її від 
зарубіжних виробників.

5. Більшість продуктів не відповідають системам управління якістю ISO9001 
та системи харчової безпеки HACCP.

Хоча виробники в свою чергу звинувачують засоби масової інформації, які 
подають негативну інформацію про якість заморожених напівфабрикатів. Отже, 
найбільшу перевагу в ході жорсткої конкуренції отримують компанії, які інвестують 
у якість продукту, в упаковку, в його просування — іншими словами, створюють 
бренд, якому довіряє споживач.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук

2. Стан та перСпективи 
розвиткУ ХЛіБопекарСЬкої 
ГаЛУзі України
І.А. Бойко
Національний університет харчових технологій

Хлібопекарська галузь України — є однією з найбільш важливих для країни 
з позиції забезпечення харчової безпеки. Головним завданням галузі є забезпечення 
якісною хлібопекарською продукцією всіх верст населення України. Нажаль, в 
останні роки спостерігається постійне падіння обсягів виробництва хліба і хлібобу-
лочних виробів (табл.1).
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Таблиця	1. Обсяги виробництва хліба і хлібобулочних виробів 
в Україні у 2000-2010 рр.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Виробництво хліба 
та хлібобулочних 
виробів в Україні, 
млн. т

2,46 2,45 2,36 2,47 2,31 2,26 2,15 2,03 1,9 1,75 1,73

Темп росту, % - 99,6 96,3 104,7 93,5 97,8 95,1 94,4 93,6 92,1 98,9

Чисельність насе-
лення в Україні, 
млн. осіб

49,4 48,9 48,5 48 47,6 47,3 46,9 46,6 46,4 46,1 46

Темп росту, % - 99,0 99,2 99,0 99,2 99,4 99,2 99,4 99,6 99,4 99,8

Виробництво хліба 
та хлібобулочних 
виробів в серед-
ньому на 1 особу, 
кг/рік

49,8 50,1 48,7 51,5 48,5 47,8 45,8 43,6 40,9 38 37,6

Темп росту, % - 100,6 97,2 105,7 94,2 98,6 95,8 95,2 93,8 92,9 98,9

Необхідні обсяги 
виробництва хліба і 
хлібобулочних ви- 
 робів при врахуван- 
ні мінімальних об- 
сягів споживання, 
млн. т

4,99 4,94 4,90 4,85 4,81 4,78 4,74 4,71 4,69 4,66 4,65

Різниця між обся- 
гом ринку відповід- 
но до мінімального 
споживання та фак- 
тичним обсягом ви- 
робництва (тіньовий 
ринок), млн. т

2,53 2,49 2,54 2,38 2,50 2,52 2,59 2,68 2,79 2,91 2,92

Частка тіньового 
ринку, %

50,7 50,4 51,8 49,1 52,0 52,7 54,6 56,9 59,5 62,4 62,8

Слід відмітити, що виробництво хліба та хлібобулочних виробів скорочується 
більшими темпами, ніж скорочення населення України. Так, населення щороку 
зменшується в середньому на 0,7 % в порівнянні з попереднім роком, в той час, як 
виробництво хліба і хлібобулочних виробів щороку зменшується в середньому на 
3,4 % в порівнянні з попереднім роком. В цілому, якщо населення України змен-
шилось в 2010 році в порівнянні з 2000 роком на 6,9 %, то обсяги виробництва 
хліба і хлібобулочних виробів скоротились на 29,7 %. Тобто, можна стверджувати, 
що обсяги виробництва хліба і хлібобулочних виробів скорочується не лише за 
рахунок демографічної ситуації в країні. 

В 2010 році виробництво хліба і хлібобулочних виробів на 1 особу в рік 
становило 37,6 кг/рік або 103 грами на добу, що є дуже сумнівним, оскільки навіть 
у воєнні часи ця норма була вищою. Крім того, норма споживання хліба і хлібо-
булочних виробів, що входить до споживчого кошику відповідно до постанови 
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Кабінету Міністрів України від 14.04.2000р. № 656 «Про затвердження наборів 
продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для 
основних соціальних і демографічних груп населення», становить 101 кг/рік або 
277 грам в день, що перевищує обсяги виробництва хліба в 2,7 рази. 

Розрахувавши річний обсяг виробництва хліба, виходячи із мінімального 
споживання хліба і хлібобулочних виробів однією особою, отримали результати, 
які представлені в таблиці 1. Різниця між розрахованим обсягом виробництва і 
фактичним обсягом виробництва хліба і хлібобулочних виробів становить так 
званий «тіньовий» ринок, частка якого постійно зростає, і в 2010 році частка 
«тіньового» ринку становила 62,8 %. 

Пояснюється існування «тіньового» ринку наявністю приватних пекарень, 
пекарень при магазинах, випікання хліба в приватних господарствах, прудукція 
яких не враховується в офіційній статистиці. Страждають при цьому потужні 
промислові підприємства, які через посилений адміністративний тиск знаходяться 
в скрутному фінансовому положенні. 

Оскільки більше 70 % продукції цих підприємств підлягає регулювання цін 
на сорти хліба масового вжитку шляхом встановлення граничних рівнів рента-
бельності їх виробництва відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
25.12.1996 р. № 1548, таке обмеження рентабельності не може забезпечити 
необхідного технічного та економічного розвитку підприємств галузі. 

3. проБЛеми внУтріШнЬоГо
СподарСЬкоГо контроЛю 
підприємСтв 
ХЛіБопекарСЬкої ГаЛУзі 
за здіЙСненням витрат 
та каЛЬкУЛюванням 
СоБівартоСті продУкції
К.А. Бордуленко, Л.О. Штанько
Національний університет харчових технологій

Сучасні зміни в економічному житті України вимагають необхідність 
удосконалення теорії і практики організації внутрішньогосподарського контролю. 
У зв’язку з цим слід виділити, що основною проблемою сучасного 
внутрішньогосподарського контролю хлібопекарських підприємств є те, що він у 
певній мірі обмежується інформацією зібраною бухгалтерським обліком. 

Одним із джерел покращення фінансових результатів діяльності підприємства 
є раціональне використання матеріальних, трудових ресурсів, та зниження рівня 
загальновиробничих витрат. 

Важливим етапом покращення контролю за матеріальними витратами є їх 
нормування, тобто використання елементів нормативного методу калькулювання 
витрат на собівартість хлібопекарської продукції. 

Важливим показником, що підлягає контролю, є ефективне використання 
робочого часу. Тому наступною проблемою є: недостатність проведення контрольних 
заходів за використанням трудових ресурсів.

Досить значним питанням в організації обліку витрат є правильний розподіл 
загальновиробничих витрат. Найголовнішим у цьому питанні є правильний вибір 
бази розподілу, що дозволяє тримати рівень собівартості хлібопекарської продукції 
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на найбільш оптимальному рівні. Це дозволить отримувати більший прибуток, а 
відповідно і чистий дохід підприємства.

Удосконалення контролю загальновиробничих витрат полягає у здійсненні 
організаційного і методологічного взаємозв’язку обліку і контролю; посилення 
оперативності виявлення, узагальнення і групування витрат і допущених відхилень 
в розрізі центрів відповідальності та за місцями виникнення витрат; організація 
планування та здійснення контролю на етапах постачання та реалізації; організація 
контролю в першу чергу на рівні стратегічного планування, де контроль дає значний 
ефект у підвищенні ефективності діяльності підприємств.

Зазначені проблеми є одними із основних, їх вирішення є першочерговим 
для сучасних підприємств, діяльність яких направлена на підвищення конкуренто-
здатності продукції та отримання прибутку.

4. економіЧні проБЛеми 
ХЛіБопекарСЬкої ГаЛУзі 
та заБезпеЧення 
ефективної Співпраці 
дерЖавниХ 
і підприємницЬкиХ 
СтрУктУр
Г.В. Буслова
Національний університет харчових технологій

Протягом останніх років стан хлібопекарської галузі характеризується спа-
дом обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, що пов’язано зі скороченням 
споживання, демографічною ситуацією в країні та збільшенням обсягів випікання 
хліба невеликими пекарнями та супермаркетами, жорстким регулюванням рівня 
рентабельності на «соціальні» сорти хліба. За різними даними у структурі вироб-
ництва хліба «масові сорти» займають близько 80 %, при гранічній нормі рента-
бельності продукції 2 – 5 %. Так за 2010 рік 40 % хлібопекарських підприємств 
виявились збитковими через постанову КабМіну № 373 від 17.04.08 р. «Про зат-
вердження порядку формування цін на продовольчі товари, відносно яких введено 
державне регулювання». Основною проблемою ціноутворення є заборона врахування 
ряду важливих параметрів. Застаріла технічна база, постійне зростання на сировину 
та енергоносії, обмеження рівня рентабельності та мізерні дотації поставили 
хлібопекарську галузь на межу банкрутства. Якщо держава далі буде посилювати 
адміністративний тиск, хлібзаводи зупинятимуться. Виробники не можуть самотуж-
ки із року в рік під вибори фінансувати дешевий хліб для всієї країни. Вирішенням 
цієї проблеми має стати тісна співпраця хлібопекарів та держави, перехід на дотації 
малозабезпеченим і справедливої ринкової ціни для решти покупців, впровадження 
державної підтримки галузі шляхом введення механізму акумулювання ПДВ у 
розпорядженні підприємств, реструктуризація банківських кредитів, що були 
залучені хлібопекарськими підприємствами, та забезпечити рефінансування банків, 
що їх надавали.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук 
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5. ШЛяХи підвиЩення 
ефективноСті 
викориСтання перСонаЛУ 
підприємСтв ХарЧової 
промиСЛовоСті
А.О. Величкевич
Національний університет харчових технологій

Пошук шляхів підвищення ефективності використання персоналу підпри-
ємства завжди був, є і буде актуальним питанням. Адже наскільки б не було 
автоматизовано чи механізовано виробництво, людський фактор завжди відігра-
ватиме провідну роль.

Основними проблемами на підприємствах, пов’язаними з ефективним вико-
ристанням кадрів, є передусім нестача висококваліфікованих спеціалістів, тривалий 
період адаптації працівників та плинність кадрів. Нестача спеціалістів пов’язана з 
диспропорціями у підготовці робітників вищими навчальними закладами та у по-
питі на них на ринку праці. Тривалий період адаптації викликаний тим, що молоді 
фахівці майже не знайомі з технологічними процесами на підприємствах, а 
проходження практики під час навчання стало настільки недосконалим явищем, 
що майже не приносить користі майбутнім спеціалістам та їхнім потенційним 
роботодавцям. Також зазначимо, що зниження середньої заробітної плати по галузі 
останнім часом призвело до підвищення показника плинності кадрів, що залишає 
негативний відбиток на результатах діяльності підприємства в цілому. 

Існує велика кількість методів та засобів, що можуть вплинути на ефективність 
та продуктивність персоналу. Серед них найважливішими є навчання, підвищення 
кваліфікації, перепрофілювання, лекції, семінари, тренінги тощо. Також необхідно 
дбати про практику студентів, адже вона має більше значення, ніж теорія. Завдан-
ням підприємства є вибір таких засобів та формування такої системи розвитку 
персоналу, яка б дозволила за найменших витрат отримати найкращий результат 
або ж значні витрати, понесені підприємством, виявилися б виправданими.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук 

6. проБЛема зниЖення 
якоСті ХЛіБа та ШЛяХи 
її виріШення
В.Р. Войтович 
Національний університет харчових технологій

Якість хліба обумовлена складом і властивостями компонентів, що входять 
до його складу, а також процесами, що відбуваються в тісті при його дозріванні і 
випічці тістових заготовок. Харчова цінність залежить від сорту борошна і ре-
цептури хліба. 

Процес укрупнення та переоснащення, використання автоматизованих ліній 
диктує специфічне приготування хліба. Основний чинник трансформації хліба — 
час. Пекарі мусять за коротший, аніж передбачає процес природного бродіння, час 
дати продукцію, яка буде успішно продана. Економічні чинники диктують спосіб 
виробництва. Відтак, використовуються спеціальні добавки, які роблять хліб 
привабливим. 
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Торгівля диктує хімізацію продуктів. Супермаркети спонукають виробників 
застосовувати добавки. Їхня вимога — щоби продукт був дешевий і тривалий час 
не псувався. Плюс упаковка, яка забезпечує якнайдовший термін реалізації. По-
дібні тенденції притаманні і європейській хлібопекарній справі.

Фактором зниження якості хліба також є подальше підвищення тарифів на 
газ для підприємств хлібопекарської галузі та зростання цін на складові, при тому, 
що ціна на продукт залишається незмінно-низькою. Сьогодні всі сорти хліба в 
Україні мають негативну рентабельність. 

Шляхами вирішення проблеми є: модернізація підприємств і встановлення 
високоякісного і економного обладнання; запровадження часткової компенсації 
вартості кредитів для придбання цього обладнання; запровадження підтримки на 
виробництво продовольчого зерна, спрямованої на проведення посівів сільськогоспо-
дарських культур; влада повинна у відповідності з Конституцією і законами Украї-
ни не втручатися в господарську діяльність хлібозаводів, а забезпечувати можливість 
працювати при нормі рентабельності, яка є науково обґрунтованою і підтверджена 
практикою.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук

7. ефективніСтЬ УправЛіння 
діяЛЬніСтю ХЛіБопекарниХ 
підприємСтв ар крим
С.П. Дунда
Національний університет харчових технологій

Результатом функціонування системи і процесу управління у вигляді взає-
модії керуючої та керованої систем є ефективність управління. Вона показує нас-
кільки керуючий орган досягає поставлених цілей. Ефективність управління прояв-
ляється в ефективності виробництва і складає її частину. Тому критерієм ефек- 
 тивності управління виступає якість управління, тобто відповідність поведінки 
системи управління конкретній ситуації, яка дозволяє організації впевнено працю-
вати при швидких змінах у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Виміряти ефективність виробництва і управління можна за допомогою 
узагальнених показників, що характеризують кінцеві результати і часткові показ-
ники використання окремих видів ресурсів. В таблиці наведені показники ефектив-
ності управління хлібопекарними підприємствами АР Крим.

Таблиця.	Динаміка показників ефективності управління на хлібопекарних 
підприємствах АР Крим, 2003-2009 рр.

Показники
Роки

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рівень рентабельності виробництва, % -1,25 -1,65 1,05 0,26 0,86 -4,83 -1,25

Питома вага витрат на управління до 
загальної суми виробничих витрат, %

55,8 5,5 6,1 5,2 4,9 5,8 5,6

Виручка від реалізації продукції на 1 
управлінця, тис. грн.

236,7 307,9 373,4 330,2 413,9 577,8 999,7

Чистий прибуток (збиток) на 1 праців-
ника управління, млн. грн.

-3,57 -4,82 4,94 0,74 2,64 -23,43 -9,08

Питома вага управлінців у чисельності 
працівників, %

16,7 14,6 14,8 15,9 16,0 16,1 16,3
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Закінчення	табл.

Показники
Роки

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Коефіцієнт стабільності управлінських 
кадрів

0,86 0,82 0,96 1,33 0,81 0,98 1,06

Аналіз даних таблиці показав, що ефективність управління на хлібопекарних 
підприємствах АР Крим є низькою: виробництво у 2003-2004, 2008-2009 рр. на них 
було збитковим. Виручка від реалізації продукції на одного працівника управління 
зросла за період 2003 – 2009 рр. в 4,2 рази, а чистий збиток в розрахунку на управ-
лінського працівника збільшився в 2,5 рази. В той же час на хлібопекарних під-
приємствах досліджуваного регіону знизилась питома вага управлінських праців-
ників на 0,4 %, а витрати на їх утримання — на 0,2 %. Коефіцієнт стабільності 
показав невеликий рівень плинності управлінських кадрів на підприємствах хлібо-
пекарної галузі Криму. 

В результаті проведеного аналізу ефективності управління діяльністю хлібопе-
карних підприємств АР Крим нами встановлено, що управління ведеться застарі-
лими методами, використовуються неактуальні види організаційних структур, що 
не сприяє їх розвитку.

Таким чином, проведений аналіз показав, що основними недоліками управ-
ління діяльністю хлібопекарних підприємств АР Крим є наступні: 

– централізація управління та його інформаційне перевантаження;
– невідповідність організаційної структури підприємства стану та умовам 

зовнішнього середовища;
– низька якість управління персоналом.

8. антикризове УправЛіння 
аГропромиСЛовими 
підприємСтвами
Л.М. Закревська, канд. екон. наук
Національний університет харчових технологій

Між кризовими і циклічними явищами в природі, демографії, техніці, еко-
номіці, суспільстві, науці і культурі існує зв’язок і певна закономірність. Ці 
процеси в першу чергу знаходять своє відображення у аграрній сфері, оскільки 
ведення сільського господарства тісно пов’язане з природними умовами і живими 
організмами. Сільськогосподарські підприємства мають найбільший період обороту 
капіталу. Від їх діяльності залежить розвиток переробної, харчової та інших галу-
зей промисловості.

Після вступу України до Світової організації торгівлі все гостріше постає 
проблема підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та 
забезпечення фінансової стійкості підприємств. Незначні тенденції стабілізації 
розвитку галузі не спричинили суттєвих зрушень у підвищенні ефективності вироб-
ництва сільськогосподарських організаційно-правових структур, більшість з яких 
перебувають сьогодні у кризовому стані. 

Циклічні коливання макроекономічних систем є багатофакторним процесом, 
який поєднує дію різноманітних чинників, що зумовлюють кризові явища та їх 
взаємозв’язок. Доведено, що до першої групи можна віднести екологічні та демогра-
фічні цикли і кризи. Екологічна криза є результатом невирішеного протиріччя між 
практикою споживацького відношення суспільства до природи. Складовими 
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екологічної кризи є деградація сільськогосподарської ресурсної бази; знищення 
лісів; вимирання багатьох видів тварин та рослин; забруднення води та повітря; 
надмірне використання природних ресурсів. Протидіючими чинниками екологічних 
кризових явищ є екологічний менеджмент, контролінг соціоекологічного напряму, 
екологічне страхування та аудит, функції яких мають виконувати органи місцевого 
самоврядування. 

Важливим чинником екологозбереження є платне природокористування, 
яке включає в себе систему економічних оцінок природних ресурсів, відображених 
в екоакціях з метою залучення додаткових коштів на проведення екологічних захо-
дів та стимулювання вкладів капіталу у заходи з виробництва екологочистої 
продукції. 

Наслідком екологічних кризових явищ є демографічна криза. Демографічні 
цикли знаходять вираження як у життєвому циклі окремої людини, родини, зміні 
поколінь людей, так і в періодичних коливаннях народжуваності, фертильності і 
смертності, середньої очікуваної тривалості життя, чисельності населення і його 
статево-вікової структури. Аналіз демографічної ситуації, який склався в Україні, 
дає підстави стверджувати про тенденцію скорочення населення, зокрема сільського. 
За останні 14 років сільське населення країни зменшилося більш ніж на 2 млн. чол. 
Спостерігається різке постаріння населення — вікова група понад 60 років становить 
26 %, із кожним роком цей відсоток збільшується.

Наслідком кризового стану аграрної сфери є зниження обсягу виробництва і 
продажу основних видів сільськогосподарської продукції, її конкурентоспроможності, 
недостатнього забезпечення основними та оборотними засобами виробництва.

Порівняльний аналіз еволюції аграрних відносин, які складались у світі 
паралельно з Україною по історичних періодах дозволяє стверджувати, що еконо-
мічний розвиток нашої держави відстає від країн світу на 70 – 100 років, хоча має 
тенденцію до скорочення в часовому діапазоні. Відставання розвитку аграрних 
реформ від вимог часу може бути подолане до 2050 року в результаті реалізації 
антикризових заходів нинішнього уряду.

9. проБЛема зниЖення 
оБСяГів вироБництва 
продУкції ХЛіБопекарСЬкої 
промиСЛоваоСті: приЧини 
та ШЛяХи виріШення
О.С. Заяць
Національний університет харчових технологій

Хліб — один з найважливіших продуктів споживання в Україні. Цей продукт 
завжди мав досить стабільний попит, не зважаючи на кризові явища та інші 
негаразди. Проте, останнім часом прослідковується тенденція до зниження обсягів 
виробництва хліба в Україні.

Експерти та аналітики пов’язують дану тенденцію з банальним зниженням 
кількості населення в Україні. Проте, погіршення демографічної ситуації — не єди-
на причина зниження обсягів виробництва хлібобулочних виробів. Важливим чин-
ником є наявність проблем у самих виробників. Однією з основних проблем хлібо-
пекарської галузі є державне регулювання цін на масові сорти хліба, що уне- 
можливлює використання сировини достатньої якості через високі ціни на неї. 
Виробники борошна, у свою чергу, не можуть заплатити високу ціну виробникам 
зерна, оскільки тоді їх виробництво стане нерентабельним. Тому виробники зерна 
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надають перевагу експорту. Коли, врешті-решт, в державі виявляється дефіцит 
борошна, зерно доводиться імпортувати за вищими цінами. Таким чином і держава 
і виробники хлібопекарської промисловості залишаються у програші.

Саме тому дана ситуація вимагає негайного втручання з боку держави. Існує 
кілька можливих варіантів вирішення даної проблеми. Одним з них є припинення 
жорсткого регулювання цін на масові сорти хліба. Іншим можливим розв’язком 
даної проблеми є надання дотацій виробникам хліба та борошна. Це надасть їм 
можливість закуповувати сировину у достатній кількості і, як наслідок, виготовляти 
більш якісну продукцію. Такий захід надасть можливість розвитку підприємствам 
і покращить становище хлібопекарської галузі.

10. переваГи та проБЛеми 
впровадЖення СиСтеми 
HACCP на підприємСтваХ 
ХарЧової промиСЛовоСті
І.В. Зозуля 
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах споживач став пред’являти все більш високі вимоги до 
безпеки продуктів харчування,оскільки прагне не тільки добре і якісно харчуватися, 
але й бути впевненим у цілковитій безпеці споживаної їжі.

Ці обставини спонукали всі розвинені країни світу шукати нові форми 
управління безпекою харчової продукції. Найефективнішою виявилася система 
НАССР (в англійській транскрипції HACCP «Hazard Analysіs and Crіtіcal Control 
Poіnts», що в перекладі означає «Аналіз ризиків і критичні точки контролю»). 
Суть її полягає у виявленні небезпечних чинників і «критичних точок» техноло-
гічного процесу, тобто параметрів, що впливають на безпечність продукції. Основні 
відмінності системи ХАССП від інших систем полягають у тому, що вони базувалися 
на періодичних випробуваннях сировини і готової продукції. Відповідно до системи 
НАССР, контролю підлягає вся сировина і вся продукція на всіх етапах вироб-
ництва.

В Україні впровадження системи НАССР тільки в останні роки набирає 
оберти. Серед негативних факторів, що стримують активність харчових підприємств 
у цьому питанні, у першу чергу є нестача потрібної інформації, нечітке законодавство, 
проблеми із практичним впровадженням і обмежені можливості фінансування.

Основні позитивні фактори, які впливають на зростання числа українських 
підприємств, що впровадили системи харчової безпеки, пов’язані із загостренням 
конкуренції на внутрішньому ринку. Вступ у СОТ відкрив ринок України для ім-
портної продукції, що посилило конкуренцію й серед українських виробників. 
Необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах системи якості НАССР, 
перш за все, визначається стратегічними цілями і завданнями, що формують пріори-
тети розвитку підприємства в перспективі. Впровадження на підприємстві системи 
управління безпечністю харчових продуктів дозволяє вирішити такі завдання:

1. Посилити свої конкурентні переваги та конкурентоспроможність не лише 
на вітчизняних, але й на іноземних ринках.

2. Орієнтуватися у своїй стратегії на випуск безпечної для споживачів про-
дукції і, відповідно, позиціонувати себе на ринку.

3. Підвищити виробничу і санітарно-гігієнічну культуру серед персоналу.
Висновок очевидний — впровадження сучасних інструментів управління 

якістю продукції й систем контролю харчової безпеки забезпечує лідерство на рин-
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ку й постійний ріст підприємства. Справедливість цього твердження підтверджується 
й даними опитувань виробників, які здійснює Міжнародна фінансова корпорація. 
Так, для порівняння, ще два роки тому більшість керівників українських харчових 
підприємств бачили в НАССР тільки фінансові витрати без практичної користі від 
її впровадження. На сьогодні близько 85 % респондентів знають про принципи 
НАССР, а 43 % — планують впровадження найближчим часом.

Найбільшу активність у питаннях впровадження системи якості і безпеки 
харчових продуктів сьогодні проявляють саме ті галузі харчової промисловості, де 
конкуренція особливо жорстка.

Практичний досвід та вивчення літератури з безпечності харчових продуктів 
свідчить, що успіх розроблення, запровадження, моніторингу та перевірки системи 
НАССР залежить від комплексу управлінських, організаційних та технічних 
факторів. Стикаючись з безліччю цих взаємопов’язаних даних, навіть дуже великі 
підприємства, що мають значні фінансові ресурси, технічний досвід та високу 
культуру управління, можуть відчувати суттєві труднощі, а на малих та середніх 
підприємствах може складатись відчуття, що труднощі з запровадження НАССР 
потенційно не подоланні.

Дуже важливим питанням, яке хвилює керівників виробничих підприємств, 
є швидкість окупності фінансових вкладень у впровадження систем управління 
безпекою продукції. На жаль, статистика окупності подібних систем відсутня. Усе 
залежить від розмірів підприємства, галузі, специфіки підприємства й того, як уже 
налагоджений контроль безпеки продукції.

Інше актуальне питання — послідовність впровадження елементів систем 
безпеки харчової продукції. Необхідно чітко розуміти, як взаємодіють між собою 
елементи управління якістю й безпекою. Формування системи нагадує зведення 
будинку, фундаментом якого повинні стати належні гігієнічні й санітарні умови

Крім того, постійне навчання персоналу це необхідна умова успішного впро-
вадження НАССР. Без витрат на навчання співробітників найсучасніше устаткування 
не зможе гарантувати безпеку харчової продукції. Немиті руки одного працівника 
можуть заразити всю партію дизентерією. Тільки тоді, коли співробітники підпри-
ємства усвідомлюють, навіщо необхідні зміни, ці зміни втілюються в життя. 

Рентабельність і ефективність системи НАССР підтверджені досвідом десят-
ків тисяч підприємств в усьому світі, оскільки вона виступає потужним інструментом 
конкурентоспроможності підприємства.

Науковий керівник — І.А. Бойко, ст. викл. 

11. проБЛеми 
імпортозаЛеЖноСті 
в ГаЛУзі БезаЛкоГоЛЬниХ 
напоїв
А.А. Зоріна
Національний університет харчових технологій

У 2010 році українська безалкогольна промисловість виробила 191023 тис. 
дал. безалкогольних напоїв. При цьому розвиток ринку склав 44 %. За 2009 рік 
обсяги виробництва безалкогольних напоїв склав 132670 тис. дал. (в порівнянні з 
2007 роком — розвиток скоротився на 26 %).

В останні роки ринок безалкогольних напоїв України розвивався стрімкими 
темпами: протягом 2002 – 2007 рр. його обсяг збільшився більше ніж у двічі. Про-
те з 2007 по 2010 р. приріст ринку склав всього 5 %. Необхідно зазначити, що в 
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кризові 2008 – 2009 роки ємність цього ринку піддалась скороченню. У той же час, 
справедливою є думка операторів ринку про те, що даний ринок поступово 
наближається до насичення. 

Однією з основних проблем галузі безалкогольних напоїв — це залежність 
від імпортної сировини. Такою сировиною для галузі є фрукти та ягоди (через 
скорочення територій садів та неврожай останніх років), вуглекислота для газованих 
напоїв (українських виробників даного виду сировини взагалі немає на ринку) та 
хімічні добавки. Це призводить до подорожчання кінцевого продукту, що, в свою 
чергу, може відбитися на купівельній спроможності рядового споживача.

Одним з шляхів вирішення сировинної проблеми є вертикальна диверсифікація 
підприємств, що призведе до незалежності від імпортерів та забезпечить підпри-
ємства власною дешевою сировиною.

Також шляхом вирішення проблеми є взаємодія з державними органами 
влади. Необхідні соціальні програми розвитку суміжних, до безалкогольної, 
галузей. А саме програма розвитку садівництва й овочівництва для виробництва 
соків. Участь законодавчої та виконавчої влади у вирішенні проблем галузі, 
зокрема, з розробки і просування проектів нормативно правових актів, регулюючих 
виробництво продукції і функціонування ринків соку та газованих напоїв, а саме 
приймати участь в регулюванні відносин вітчизняних виробників галузі з інозем-
ними постачальниками сировини.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук 

12. проБЛема підвиЩення 
ефективноСті діяЛЬноСті 
підприємСтв 
БороШномеЛЬної ГаЛУзі
Г.П. Кіріндась 
Національний університет харчових технологій

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед 
актуальних проблем економічної науки. Термін «ефект» у перекладі з латинської 
означає «результат». Отже, основною метою визначення ефективності діяльності 
підприємства — є визначення результативності його діяльності. Проблема підви-
щення ефективності діяльності полягає в тому, щоб на кожну одиницю ресурсів 
(витрат) — трудових, матеріальних і фінансових — досягти максимально можливого 
збільшення обсягу виробництва і прибутку. 

Що стосується підприємств борошномельної промисловості підвищення ефек-
тивності їх діяльності є першочерговою проблемою, оскільки більшість з них за 
основними показниками ефективності є непривабливим. Найбільш значимими з 
таких показників є ефективність використання основних виробничих засобів, обо-
ротних коштів і трудових ресурсів. Ефективність використання основних вироб-
ничих засобів для підприємств даного виду діяльності є найбільшою проблемою, 
оскільки підприємства мають застаріле як морально, так і фізично обладнання, 
ступінь зносу якого в середньому перевищує 65 %. Для підвищення ефективності 
використання ОВЗ слід приділити увагу таким напрямам: прискорення процесу 
оновлення основних засобів; технічне переозброєння підприємств; зменшення вит-
рат від морального зносу машин і устаткування; оптимізація структури виробничого 
циклу; удосконалення технологічного процесу; забезпечення максимального заван-
таження виробничих потужностей підприємства.
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Для оборотних коштів найважливішим показником є швидкість їх обороту. 
Швидкість обертання оборотних активів підприємств борошномельної галузі за 
останні роки зменшилась майже вдвічі. Напрямами її прискорення є: зменшення 
обсягів незавершеного виробництва; удосконалення системи матеріально-технічного 
забезпечення з метою оптимізації виробничих запасів; прискорення реалізації гото-
вої продукції (активізація маркетингової діяльності); зменшення обсягів дебіторської 
заборгованості. Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки раціоналізації 
використання матеріальних ресурсів: проаналізувати основні причини втрат та 
нераціонального використання ресурсів; забезпечити обґрунтоване нормування 
витрат матеріалів; організувати використання вторинних ресурсів; створити систему 
заохочення за економію сировини, енергії та матеріалів й відпрацювати її дієвість; 
акцентувати увагу на використанні сучасних високотехнологічних матеріалів.

Що стосується аналізу ефективності використання трудових ресурсів підпри-
ємства, то тут слід зосередити увагу на таких аспектах: мінімізувати внутрішньозмінні 
втрати робочого часу; втрати робочого часу внаслідок плинності кадрів; підвищити 
рівень використання засобів механізації, автоматизації праці та комп’ютерної 
техніки; удосконалити систему стимулювання персоналу; визначити пріоритетні 
напрямки розвитку трудового потенціалу. 

Науковий керівник — І.В. Новойтенко, канд. екон. наук

13. заХопЛення УкраїнСЬкоГо 
ринкУ пива іноземними 
вироБниками
В.А. Коросташ 
Національний університет харчових технологій

Український ринок пива є одним із найбільш перспективних у Європі. Це 
забезпечується постійним зростанням популярності цього виду алкогольного напою 
серед українців, що у свою чергу в цілому сприятливо впливає на розвиток укра-
їнської пивоварної галузі.

Ринок пива України представлений трьома основними виробниками: вітчиз-
няним ЗАТ «Оболонь», а також іноземними: Бельгійською компанією «САН ІнБев 
Україна» та скандинавським пивоварним концерном «BalticBeveragesHolding». Їх 
загальна частка ринку пива на України складає біля 81 %, інша частина приходиться 
на малі та середні пивоварні підприємства.

ЗАТ «Оболонь» є потужним товаровиробником, який самостійно утримує  
26 % вітчизняного ринку, а також експортує продукцію за кордон (80 % від 
загального експорту). В умовах жорсткої конкуренції дане товариство являє собою, 
по суті, єдиного «гравця» здатного протистояти експансії пивної продукції закордон-
них виробників. Утримувати свої позиції йому вдається за рахунок використання 
власної потужної сировинної бази, високої якості продукції (відповідність міжна-
родним стандартам), а також гнучкої цінової політики.

Іноземні пивоварні компанії експортують великі обсяги своєї продукції на 
український ринок, а також поступово починають викуповувати пивзаводи з метою 
виробництва пива українських марок «Рогань», «Янтарь», «Чернігівське». Тим самим 
вони завойовують прихильність місцевих споживачів і закріплюють свої позиції.

Не дивлячись на перспективність ведення бізнесу пивоваріння, малі та серед-
ні вітчизняні виробники не в змозі здійснювати господарську діяльність через 
існуючу на ринку олігополію і, як наслідок, високі бар’єри входу в галузь.
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14. неЧіткиЙ кЛаСтерниЙ 
анаЛіз векторів тиСкУ 
формУвання інноваціЙної 
активноСті підприємСтв 
Спиртової промиСЛовоСті
Н.С. Коткова 
Національного університету харчових технологій

В Україні створено потужну виробничо-технічну базу з виробництва етилового 
спирту, представлену 84 спиртовими заводами. Сьогодні до складу ДП «Укрспирт» 
увійшли 76 державних спиртових заводів, що забезпечують понад 95 % виробництва 
етилового спирту в Україні. Коефіцієнт завантаження потужностей по виробництву 
етилового сприту за останні роки становить близько 50 %. Виробничі потужності 
спиртових заводів України значно перевищують внутрішні потреби країни в ета-
нолі, які становлять 25-30 млн. дал. на рік. З метою забезпечення внутрішнього 
ринку та експорту спирту в кількості 30 млн. дал., визначено 46 спиртових заводів 
річною балансовою потужністю 30,6 млн. дал.

Активність інноваційної діяльності у харчовій промисловості, зокрема і в 
спиртовій, прямо пов’язана з фінансовим станом підприємств, оскільки на 
сучасному етапі фінансування інновацій на 70 % здійснюється за рахунок власних 
коштів підприємств, що з одного боку, зменшує навантаження на бюджет країни, 
а з іншого зумовлює недостатність коштів для забезпечення вимог науково-техніч-
ного прогресу. Інноваційна діяльність підприємств спиртової промисловості 
пов’язана з підвищенням технічного рівня і ефективності функціонування на основі 
залучення сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, активного впровад-
ження досягнень вітчизняної та світової науки, подальшого удосконалення госпо-
дарського механізму спиртової промисловості на засадах ринкової економіки. Темп 
росту реалізованої продукції в діючих цінах збільшилося з 1268,5 млн. грн. за 
2005 рік до 2537,9 млн. грн. за 2009 рік, або темп росту склав 200,0 відсотків або 
у 2 рази. У 2009 році підприємствами ДП «Укрспирт» отримано 55,0 млн. грн. 
прибутку та 50,0 млн. грн. збитку. Для порівняння у 2008 році отримано 80,7 млн. 
грн. прибутку та 58,3 млн. грн. збитку, тобто зведений результат становив 5 млн. 
грн. прибутку за 2009 рік та 22 млн. грн. прибутку за 2008 рік. Чистий прибуток 
у 2009 році зменшився на 77,3 % по відношенню до 2008 року.

Обсяги капітальних інвестицій на ДП «Укрспирт» у 2007 р. знизились на 10,6 % 
по відношенню до 2005 р. та на 8,7 % по відношенню до 2006 р. Превалює частка 
власних коштів 52,2 % у 2007 р. у загальному обсязі джерел фінансування капітальних 
інвестицій. Приріст вартості основних засобів зріс у 2006 р. зростання інвестицій в 
основний капітал склало у 2008 р. 24,0 %, що свідчить про позитивні зрушення в 
структурі спрямування інвестицій. Динаміка витрат підприємств на інновації та 
інформатизацію свідчить про вибірковість вкладень на технологічні інновації.

Здійснений кластерний аналіз підприємств спиртової промисловості за 2007 р. 
дозволив встановити наявність компактних нечітких кластерів.

Оцінку наближення за рівнем схожості здійснено за шкалою досягнення 
мети відтворення формування інноваційної активності підприємств, запропонованою 
автором, а саме: дуже низька схожість; низька схожість; середня схожість; достат-
ньо висока схожість; висока схожість. Відповідна кількість кластерів враховує наб-
лиження за параметрами схожих підприємств за ознакою вектора тиску. Мінімальна 
кількість підприємств свідчить про фокусування підприємств за ознакою найбільшої 
схожості за параметрами вектору тиску формування інноваційної активності.
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По відповідним класам показників (векторах тиску) і в цілому по всіх класах 
показників (векторах тиску) побудовано діаграму фокусування підприємств та вста-
новлено, що чутливість за схожістю показників за векторами тиску мають технічні, 
технологічні і адміністративно-управлінські показники формування результативності 
інноваційної активності. Їх домінування пов’язане з довготерміновістю впливу на 
загальну результативність формування інноваційної активності по відношенню до 
всіх класів показників (векторів тиску). 

За результатами діаграми фокусування підприємств можна визначити реаль-
ні «вхідні» дані підприємств, що за векторами тиску «Технічними показниками», 
«Технологічними показниками» та «Адміністративно-управлінськими показни-
ками», є кращими за 2007 рік, що досягли ці підприємства. Порівняльна характерис-
тика цих показників з середньо прогресивними значеннями свідчить про ефектив-
ність обраної методики аналізу.

Таким чином, метод кластерного аналізу дозволив сфокусувати підприємства 
за всіма векторами тиску за їх схожістю і одночасно досягти високого рівня схо-
жості по окремих векторах тиску показників формування результативності іннова-
ційної активності з використанням обмежувальної процедури. Цьому сприяло зас-
тосування статистичних мір валідності нечіткої кластеризації: коефіцієнт перек- 
риття, ентропія кластеризації, індекс перекриття, індекс розподілення, індекс Хі 
та Бені, індекс Дана, альтернативний індекс Дана.

15. оСоБЛивоСті впровадЖення
СиСтеми УправЛіння якіСтю 
моЛоЧної продУкції
В.С. Крамар 
Національний університет харчових технологій

Молочна галузь — одна з найбільш перспективних галузей України. Разом з 
тим в країні відчувається гострий дефіцит якісних молочних продуктів.

Основним фактором розвитку молочної продукції в умовах ринкової еконо-
міки є забезпечення якості, безпечності та конкурентоспроможності продукції. На 
сьогодні, коли у світі великого значення набуває питання здорового способу життя, 
проблема якості та безпечності продуктів харчування стала ще більш актуальною.

Найпоширенішою у світовій практиці є система управління якістю за стан-
артами ISO 9000. Головне завдання ISO — сприяти розробці всесвітньо визнаних 
стандартів, правил та інших аналогічних документів з метою полегшення міжна-
родного обміну в усіх галузях народного господарства.

Гарантією якості та безпечності молочної продукції в сучасних умовах вис-
тупає система НАССР (система аналізу безпечних факторів та визначення критичних 
точок контролю, як системи управління якістю), яка повністю відповідає вимогам 
менеджменту якості за стандартами ISO 9000:2000. Впровадження цієї системи дає 
можливість підприємству стабільно виробляти молочну продукцію, яка відповідає 
встановленим характеристикам, гарантуючи її безпечність в процесі споживання. 
В кінцевому результаті знижуються збитки сільськогосподарських підприємств, 
пов’язані зі внутрішніми і зовнішніми втратами. Разом з цим поліпшується реа-
лізація молочної продукції, що безпосередньо пов’язана зі збільшенням довіри до 
неї, екологічною безпекою для споживачів, а також з розширенням ринку збуту.

Прискорений розвиток економіки, швидкоплинність інтеграційних процесів, 
а також посилення конкуренції на світовому ринку постійно висувають нові вимоги 
до виготовлених товарів і систем управління якістю підприємств. Тому основним 
завданням вищого керівництва має бути опрацювання заходів щодо впровадження 



134

С
е

к
ц

ія

4

в свій арсенал сертифікованої системи якості, що в свою чергу забезпечуватиме 
конкурентоздатність, безпечність молочних продуктів, зріст попиту на неї та 
високий рівень довіри у споживачів і підвищить ефективність діяльності під-
приємств.

16. оСоБЛивоСті ринкУ 
комБікормів України
Н.В. Кудренко
Національний університет харчових технологій

На сьогоднішній день основне виробництво комбікормової продукції України 
зосереджене в агропромислових холдингах. Замкнутий виробничий цикл: «сирови-
на — переробник — споживач» дозволяє значно знизити витрати на виробництво 
та переробку всередині групи, а також знижує залежність комбікормових під-
приємств від зростання внутрішніх і світових цін на зернову сировину. 

Основне завдання, яке слід вирішити збільшити доступність комбікормів 
для багатьох великих та дрібних господарств.

Основними проблемами є: відсутність достатньої кількості коштів у дрібних 
і середніх господарствах для закупівлі комбікормової продукції, закриття і 
банкрутство більшості комбікормових заводів, відсутність достатньої сировинної 
бази для нарощування потужностей.

Аналіз діяльності підприємств по виготовленню комбікормів показує, що 
протягом останніх років 2005 – 2010 років виробництво комбікормової продукції 
зросло майже на 40 % в основному за рахунок збільшення чисельності поголів’я 
птиці і свиней, основних споживачів вказаної продукції.

За даними Державного комітету статистики України та Асоціації «Союзу 
кормовиробників України» основними виробниками комбікормової продукції 
протягом 2010/2011 маркетингового року являються підприємства, що входять до 
складу агрохолдингів ВАТ «Миронівський хлібопродукт» і ТОВ «Комплекс 
«Агромарс». Так, в грудні 2010 року ТОВ «Катеринопільський елеватор» виготовле-
но — 39,4 тис. тонн комбікормової продукції, ВАТ «Миронівський завод по виго-
товленню круп та комбікормів» — 37,7 тис. тонн, ТОВ «Комплекс «Агромарс» — 
18,6 тис. тонн, Таврійська філія ВАТ «Миронівський завод по виготовленню круп 
та комбікормів» — 17,5 тис. тонн.

Протягом липня-грудня 2010/2011 маркетингового року в Україні згідно 
даних Державного комітету статистики було виготовлено 2,2 млн. тонн комбі-
кормової продукції, що на 1 % ніж в липні-грудні 2009/2010 маркетингового року. 
Рентабельність виробництва комбікормів на незалежних підприємствах протягом 
2010/2011 маркетингового року знизилась на 7-10 %.

Як зазначають експерти, протягом 2010/2011 МР ціни на комбікормову 
продукцію зросли більш ніж на 30 % (на 300-900 грн. в залежності від рецептури). 
На подорожчання комбікормової продукції вплинуло зростання внутрішніх цін на 
зерно, а також світові тенденції щодо зниження експорту зернових. Ціни у 
2010/20111 році на фуражне зерно перевищили показники 2009/2010 року у 1,5 –  
2 рази, крім того, значно подорожчав шрот соняшнику, суттєвого зростання цін на 
не зернові складові кормів (амінокислоти, кормові ферменти та інші добавки) не 
відмічалось. 

Сектор зовнішньої торгівлі України вітчизняної комбікормової продукції не 
достатньо розвинутий. Так, експорт складає близько 0,5 % від загальної кількості 
в країни близького зарубіжжя: Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та інші. На 
український ринок комбікормова продукція імпортується з країн Європейського 
Союзу: Угорщини, Германії, Польщі.
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17. формУвання попитУ 
на ринкУ мінераЛЬної води 
в закарпатСЬкіЙ оБЛаСті
А.М. Кушніренко
Національний університет харчових технологій

Одним з пріоритетних завдань активної діяльності підприємств в умовах 
ринкових відносин є вивчення поведінки кінцевого споживача, а саме проведення 
маркетингового аналізу потреб, уподобань, смаків тощо. Це дозволяє виробникам 
на ринку мінеральної води враховувати потреби їх потенційних споживачів, 
адаптуватись до змін рівня попиту на ринку та володіти інформацією щодо 
діяльності конкурентів, щоб забезпечити прибутковість підприємств. Також стає 
необхідним використання ефективності різних форм і методів збуту товарів, a саме 
здійснення спостережень по формуванню запитів населення, створення іміджу 
підприємства-виробника. Тому вивчення попиту на мінеральну воду, а також 
факторів, що впливають на його формування, постає необхідною умовою розвитку 
діяльності підприємств, спрямованої на розширення виробництва та отримання 
максимальних прибутків. 

Метою дослідження є аналіз чинників, що впливають на рівень формування 
попиту населення на мінеральну воду в Закарпатській області та запропонувати 
заходи державного регулювання на ринку мінеральної води.

З метою визначення рівня попиту на ринку мінеральної води, було проведено 
анкетування серед населення в Закарпатській області. Загальна характеристика 
респондентів наступна: загальна кількість опитаних становить 125 осіб, серед яких 
40 % міське населення, а 60 % — сільське, з них 22 відсотки респондентів у віці до 
30 років; 46 відсотки — у віці від 31-45 років; 21 відсоток складають від 46 –  
60 років; та вік опитуваних, який становить більше 61року — 11 відсотків. Освітній 
рівень опитуваних такий: 6 відсотків — неповна середня освіта; 63 відсотки — 
середня спеціальна; 20 відсотків — середня; 6 відсотків становлять респонденти з 
незакінченою вищою освітою; а також 5 відсотків з опитуваних мають вищу освіту. 

Для того, щоб оцінити платоспроможний попит населення потрібно з’ясувати 
доходи споживачів. Місячний дохід домогосподарств у розрахунку на одну особу у 
18 відсотків респондентів менший за 600 грн., у 34 відсотків від 601 до 800 грн., у 
40 відсотків — від 801 до 1 000 грн., а у 8 відсотках — більше як 1 000 гривень. 
Як бачимо, що частка заробітної плати є достатньо низькою, що пояснюється 
такими причинами: 1) низький рівень продуктивності праці; 2) виплата неофіційної 
заробітної плати.

Виявилось, що 76 % опитаних надають перевагу газованій мінеральній воді, 
лише 24 % — споживають негазовану. Тому дослідження на ринку мінеральної 
води показує, що найбільшим попитом користується газована мінеральна вода, а 
саме об’єм споживання якої становить від 1,0 – 1,5л, що в загальній сукупності 
складає 32 % респондентів, також відомо, що 28 % споживачів випивають більше 
ніж 1,5л. на день газованої мінеральної води, і лише 16 % опитуваних споживають 
від 0,5 – 1л. на день. 

Тенденції споживання негазованої мінеральної води значно менші, тому що 
серед населення порівно розділилися споживачі (по 10 %) між споживанням води 
від 0,5 – 1л. та від 1 – 1,5л. на добу, лише тільки 4 % респондентів випивають 
негазованої мінеральної води більше ніж 1,5л. на добу.

Закупівля мінеральної води здійснюється в основному через невеликі 
магазини (65 % респондентів), наступне місце займають супермаркети, яким нада-
ли перевагу 29 % опитуваних, і тільки 6 % купують мінеральну воду на ринку. 
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На вибір споживача при купівлі продукту впливає хто саме є виробником 
мінеральної води, про це засвідчили 71 % респондентів, тільки 29 % відповіли, що 
не впливає. Як бачимо, створений імідж виробника та вміло розгорнута рекламна 
діяльність, а саме широка інформованість серед населення може сконцентрувати 
увагу на своєму продукті та створити певний попит на воду. 

Також важливе значення відіграє хімічний склад мінеральної води, про це 
зазначили 54 % респондентів, тобто попит формується під впливом характеристик 
та властивостей продукції, що реалізуються на ринку. 

Отже, формування попиту на мінеральну воду здійснюється під впливом 
багатьох факторів, а саме: демографічних, регіоналістичних, економічних, для ана-
лізу яких використовувались статистичні показники, що дало змогу з’ясувати 
окремі проблемні питання, зробити висновки та надати пропозиції.

Для забезпечення формування якісно нового попиту населення на профі-
лактично-лікувальну продукцію, доцільно організувати моделі забезпечення 
здорового харчування, які, в першу чергу, будуть реалізовуватись через програми 
здорового споживання та лікування мінеральною водою з врахуванням останніх 
досягнень медицини в області раціонального збалансованого харчування та пріори-
тетності споживання продуктів.

Однак, для забезпечення належного рівня якості та доступності мінеральних 
вод серед споживачів державою повинні застосовуватись заходи державного регу-
лювання такі як: підвищення платоспроможного попиту населення, здешевлення 
кредитів та пільговий режим оподаткування підприємств-виробників мінеральної 
води, фінансування геолого-розвідувальних робіт родовищ мінеральних вод, держав-
не регулювання ПДВ, акцизів, мита, створення ефективної системи контролю 
якості продукції, побудова досконалої системи захисту вітчизняного виробника від 
іноземної конкуренції, сприяння впровадженню інноваційної діяльності, форму-
вання ефективної системи ціноутворення на мінеральну воду, сприяння розвитку 
програм залучення інвестицій.

Науковий керівник — А.О. Заїнчковський, д-р екон. наук

18. кризовиЙ Стан 
моЛоЧноГо твариництва 
як Сировинної Бази 
дЛя моЛокоперероБниХ 
підприємСтв та ШЛяХи 
ЙоГо покраШення
О.Б. Лазаренко 
Національний університет харчових технлогій

Надзвичайно актуальною проблемою для молочної галузі є кризові тенденції 
в діяльності молокопереробних підприємств, пов’язаних, насамперед, із нарос-
таючим дефіцитом сировини, зростанням цін на молочну продукцію при одночасному 
зниженні платоспроможного попиту населення, формуванням несприятливої ко-
н’юнктури світового ринку молокопродуктів. 

Ефективний розвиток молокопереробної галузі безпосередньо залежить від 
стану молочного скотарства, у якому, на жаль, за останні роки спостерігаються 
негативні тенденції.

За даними Держкомстату України, у 1990 році у господарствах усіх категорій 
утримувалося 8 млн. 378 тис. корів, в тому числі, у сільгосппідприємствах було  
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6 млн. 191 тис. корів (74 % від загальної кількості), а в господарствах населення — 
лише 2 млн. 187 тис. (26 %). Станом на 1 січня 2011 р. у господарствах усіх 
категорій утримувалося вже тільки 2,7 млн. голів корів, що на 2,2 % менше, ніж 
на 1 січня 2010р. та на 68 % менше ніж у 1990 р. 

Така тенденція свідчить, перш за все, про кризу в молочному тваринництві 
та створює проблеми для розвитку молочної галузі, оскільки виникає питання 
забезпечення переробних підприємств якісною сировинною. Забезпечити необхідну 
якість виробленого молока сьогодні можуть лише сільськогосподарські підпри-
ємства.

Розвиток скотарства має базуватися на основі інтенсифікації, спеціалізації, 
удосконалення його ведення, поліпшення селекційно-племінної роботи, організації 
агросервісного обслуговування господарств, відновлення поголів’я великої рогатої 
худоби, поліпшення її породного складу і племінних якостей, поглиблення спе-
ціалізації господарств на виробництві яловичини і молока, поліпшення системи 
утримання і годівлі тварин.

Особливо важливого значення необхідно надати проблемам розвитку кормової 
бази і удосконалення годівлі тварин. 

19. проБЛеми фінанСовоГо 
заБезпеЧення 
підприємСтв 
ХЛіБопекарСЬкої ГаЛУзі
О.І. Левкович 
Національний університет харчових технологій

Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування для більшості 
населення держави. В середньому виробництво хлібобулочної продукції на 1 особу 
щорічно скорочується на 3,5 %. А при щорічному зниженні обсягів споживання 
хліба єдиним резервом зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
є орієнтація на інноваційний шлях розвитку. 

Недостатня якість борошна для випікання хлібопродуктів — постійна 
проблема виробників. Але на сьогодні існує й інша проблема — слабка фінансово-
економічна підтримка галузі державними органами. Це в свою чергу призводить до 
значного зниження темпів інноваційних процесів в хлібобулочній промисловості. 
Жорстке державне регулювання процесу ціноутворення на хліб і хлібобулочні 
вироби призводить до формування низької рентабельності їх виробників. Низька 
рентабельність галузі не дає підприємствам стійко та безперебійно працювати, 
проводити технічне переозброєння, обновляти свої асортименти й піклуватися про 
якість хліба й хлібобулочних виробів. 

Ще однією проблемою для підприємств хлібопекарської галузі є неможливість 
отримання банківського кредиту, або його надто висока ціна. Оскільки, більшість 
підприємств є або низькорентабельними, або збитковими, тому банки не охоче 
надають кредити. У випадку надання такого кредиту, відсотки по сплаті за його 
користування є завищеними. 

Таким чином, для підприємств гостро постає питання, за рахунок яких 
фінансовий ресурсів провадити свою діяльність. З однієї сторони — державний 
контроль цін та рентабельності хлібобулочних виробів, а з іншої — неможливість 
взяття позики для подальшого розвитку та переоснащення наявного обладнання. 
Саме через це ми маємо тенденцію до збільшення кількості збиткових підприємств 
хлібопекарської промисловості.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук
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20. Сфери інтереСів 
СУБ’єктів ринкУ Щодо 
якоСті ХарЧовоГо 
продУктУ
О.П. Осадчук
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку ринку питання якості харчового продукту є 
особливо важливим та актуальним для всіх учасників ринку. Його можна розглядати 
з різних позицій: із сторони споживача, виробника та посередника. Для споживача 
якість продукції — це своєрідний ступінь досконалості властивостей та характе-
ристик продукту, які здатні задовольнити їх потреби (вимоги) та побажання. 
Вступаючи в товарно-грошові відносини, споживачі оцінюють запропонований на 
ринку товар, тобто визначають в якій мірі споживча вартість даного товару 
відповідає їх потребам. При цьому споживачі беруть до уваги не всю сукупність 
характеристик товару, що складають його споживчу вартість, а тільки ті, що 
потрібні для задоволення їх потреб, тобто являються корисними з точки зору 
конкретного споживача. В такому випадку, якість товару являється частиною 
конкурентоспроможності, що проявляється через міру корисності даного товару. 

Споживачі визначають рівень якості продукції за її фізичними, технічними, 
екологічними та споживчими характеристиками (органолептичними показниками 
та рівнем безпечності продукції). Споживач може зробити компетентний вибір 
лише тоді, коли отримає відповідну інформацію про харчовий продукт. Важливі 
відомості для затвердження рішення можна отримати з відповідей на такі запитання 
як: склад продукту і чи містяться додаткові речовини в ньому, чи містить продукт 
генетично модифіковані організми, звідки походить та за яких умов і як довго 
можна зберігати продукт. Потенційний споживач при виборі продукту надає 
перевагу якісним та надійним виробам, але для нього важливим також залишається 
фактор співвідношення ціни та якості. Споживач являється головною фігурою, що 
визначає напрямок розвитку виробництва, купуючи товари за своїм власним 
бажанням. Основне бажання споживача — це отримати продукцію такої якості, 
яка відповідає його потребам при доступній ціні та в необхідний момент. Тим 
самим споживач, указуючи, що потрібно виробляти, відіграє важливу роль у 
формуванні якості продукції. 

Для виробників, які мають на меті здійснення прибуткової діяльності та 
освоєння нових ринків збуту, якість продукції стає вирішальним інструментом 
відносно підтримки та підвищення конкурентоспроможності. Зі сторони виробників 
якість продукції — це не тільки ступінь задоволення споживачів характеристиками 
готового продукту, але й скоординована діяльність підприємства, що полягає у 
спрямуванні та контролюванні організації щодо якості продукції на всіх етапах 
виробничого процесу. Однак для підвищення конкурентоспроможності продукції 
виробники зацікавлені в «задоволенні бажань та вимог» споживача через якість 
продукції, але з найменшими затратами, що забезпечить йому прибуткову діяльність 
чи отримання інших винагород, які він зможе використати в майбутньому. Нап-
риклад, освоєння нового сегменту ринку, завоювання прихильності нових та пос-
тійних покупців.

Інтереси виробників та споживачів щодо якості харчового продукту є досить 
розбіжними, їх виявлення та узгодження є складним процесом, що відбувається на 
товарному ринку. Практичне здійснення цього процесу, з урахуванням інтересів 
усіх учасників товарного обігу, беруть на себе торговельні посередники.
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Посередники одночасно представляють інтереси як виробників так і спо-
живачів. Складність цього завдання полягає у його багатовекторності: з одного 
боку, посередник має бути «вигідним», для товаровиробника, а з другого — для 
споживача, інтереси яких часто кардинально протилежні. Так, товаровиробника 
цікавить продаж виготовленої продукції за достатньо високими цінами, організація 
збутового розподілу з використанням збутових стратегій «проштовхування», дослід-
ження ринків збуту, поведінки споживачів, інформування про стан та динаміку 
потреб і попиту, створення збутових запасів тощо. Натомість споживача цікавить 
закупівля потрібної продукції за доступними цінами, дослідження виробничих 
ринків, поведінки товаровиробників, інформування про стан та динаміку пропону-
вання товарів, наявність постачальницьких запасів. Ефективна діяльність торгових 
посередників справляє позитивний вплив на сферу виробництва й споживання 
товарів. Вони забезпечують просування, продаж й розподіл товару серед кінцевих 
споживачів. Виконуючи свої функції, посередники допомагають своїм клієнтам 
знайти оптимальні способи збереження та перевезення товарів, оптимізувати спо-
живання їх з урахуванням таких чинників, як ціна, обсяг і швидкість доставки, 
збереження якості й уникнення ризиків. Безумовно, що вигоду від такої діяльності 
повинен мати і сам посередник, тобто посередницькі операції мають бути для нього 
рентабельними. Таким чином, якість продукту для посередника є способом збалан-
сування інтересів виробників та споживачів, з метою отримання комерційної вигоди.

Кожен із суб’єктів ринку вкладає в поняття якості свій зміст, який форму-
ється від впливом його різнобічних інтересів, що продиктовані їх позиціями на 
товарному ринку. Головною особливістю якості продукту, що проявляється в про-
цесі взаємодії суб’єктів товарного ринку та об’єднує їх інтереси, є її здатність 
приносити економічну вигоду. Економічна вигода для кожного із суб’єктів буде 
різною. Для товаровиробників вона визначається розміром отриманого прибутку, 
для посередників — рентабельністю їхньої діяльності, а споживачі вбачають її в 
безпеці та корисності даного продукту. 

Досліджуючи інтереси та погляди суб’єктів товарного ринку, можна сформу-
лювати комплексне визначення поняття якість, що містить спільні характеристики 
для всіх суб’єктів. Отже, якість харчового продукту — це ступінь задоволення 
бажань та очікувань кожного суб’єкту ринкових відносин, з отриманням при цьому 
наявного економічного ефекту.

Науковий керівник — С.А. Стахурська, канд. екон. наук

21. заГаЛЬна ХарактериСтика 
ринкУ ХЛіБа та ХЛіБоБУЛоЧниХ 
вироБів києва та київСЬкої 
оБЛаСті
О.С. Ралко 
Національний університет харчових технологій

Протягом 2003 – 2010 рр. обсяги виробництва хліба та хлібобулочних виробів 
у Києві та Київській області в натуральному виразі постійно скорочуються (рис. 1). 
На основі вибірки даних за 2003 – 2010 рр. побудований логарифмічний тренд 
обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів у м. Києві та Київській області. 
Коректність застосованої екстаполяційної моделі підтверджується високим зна-
ченням коефіцієнту детермінації, що складає 0,92. Тренд свідчить, що у випадку 
збереження існуючих тенденцій розвитку ринку хліба та хлібобулочних виробів, 
виробництво цих продуктів буде і в подальшому знижуватись. 
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Це відповідає загальнодержавній тенденції скорочення обсягів виробництва 
хліба та хлібобулочних виробів України (рис. 2). На основі вибірки даних за 2003 – 
2010 рр. побудований експоненційний тренд обсягів виробництва хліба та хлібобу-
лочних виробів в України. Коректність застосованої екстаполяційної моделі підт-
верджується високим значенням коефіцієнту детермінації, що складає 0,97. Тренд 
свідчить, що у випадку збереження існуючих тенденцій розвитку ринку хліба та 
хлібобулочних виробів України, виробництво цих продуктів буде і в подальшому 
знижуватись.

Серед основних причин скорочення обсягів виробництва, експерти називають: 
зростання обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, що забезпечується 
мініпекарнями, власним виробництвом супермаркетів та домашніх господарств. 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів ними сягає майже 40 % у структурі 
обсягів виробництва Києва та Київської області. 

Проте, визначити ступінь впливу останнього фактора чисельно досить склад-
но, оскільки обсяг хліба та хлібобулочних виробів, вироблених поза підприємствами 

Рис.1. Динаміка обсягу виробництва хліба та хлібобулочних виробів 
у м. Києві та Київській області за 2003 – 2010 рр., тис. тонн

Рис.2. Динаміка обсягу виробництва хліба та хлібобулочних виробів 
в Україні за 2003-2010 рр., тис. тонн
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крупнотоварного виробництва не обліковуються державним комітетом статистики 
і в статистичних даних не представлений. 

Існує думка, що рівень споживання хліба та хлібобулочних виробів залежить 
від рівня життя та добробуту населення. Тому, можна було б зробити припущення, 
що падіння обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, пов’язане з 
зростанням купівельної спроможності населення. Проте статистичні дані свідчать 
про поступове зростання витрат на харчові продукти у витратах домогосподарств з 
48 % у 2008 році до 52 % — у 2010 році, що характеризує падіння купівельної 
спроможності населення. Відбувається поступове зниження споживання м’яса та 
м’ясних продуктів, збільшення питомої ваги м’яса птиці в їх структурі, зменшення 
споживання молока та молочних продуктів, що може говорити про зниження 
купівельної спроможності.

Для аналізу ринку хліба та хлібобулочних виробів Києва та Київської області 
необхідно виділити основних операторів, до таких належать: ПАТ «Хліб Киє- 
ва» — одна з найбільших компаній України, «Укрзернопром», «Концерн Хлібпром», 
Холдинг «Хлібні інвестиції», який придбав хлібозавод у Нових Петрівцях під 
Києвом, ПП «Переяслав-Хмельницький», Житомирський хлібозавод, Черкаський 
хлібозавод, ПАТ «Одеський каравай», ПАТ «Юніверсал»; мережі супермаркетів 
«Сільпо», «Метро», «Велика кишеня», що пропонують споживачам Києва та 
Київської області хліб та хлібобулочні вироби власного виробництва (вважаємо, 
що, враховуючи щільність розташування супермаркетів, що належать до цих ме-
реж, у Києві та Київській області, вони складають конкуренцію ПАТ «Хліб Києва»). 
За даними Антимонопольного комітету України в Києві 85 % ринку хліба та 
хлібобулочних виробів забезпечують 9 крупних хлібокомбінатів і хлібозаводів 
міста. В області 50 % ринку зайнято дочірніми підприємствами ПАТ «Хліб Киє- 
ва» — це хлібозаводи в містах Біла Церква, Фастів, Васильків. Потужність хлібо-
пекарської промисловості Києва становить 415,3 тис. тонн хліба за рік, хоча й 
використовується на 44 % (2010 р.). Збільшується кількість міні-пекарень, котрі 
поступово заповнюють ринок. При цьому якісні характеристики продукції та 
обсяги виробництва не дозволяють їх розглядати як основних гравців ринку.

22. перСпективи розвиткУ 
ХарЧової промиСЛовоСті 
піСЛя вСтУпУ до Світової 
орГанізації торГівЛі
З.П. Рожко
Національний університет харчових технологій

Вступ України до СОТ — це перші кроки глобалізаційного процесу. Пра-
вилами світової торгівлі, внаслідок відсутності власної агропродовольчої стратегії, 
Україні нав’язали не кращі варіанти. Надії на широкий доступ на світовий ринок 
агропромислової продукції вітчизняного виробництва залишається райдужною 
мрією. Вона поки що неконкурентоспроможна, бо не відповідає Світовим стандар-
там. Єдиною експортоспроможною продукцією буде зерно, особливо ріпакове та 
насіння соняшнику.

Кожна держава повинна мати таку національну стратегію, яка б спрямовувала 
нові можливості глобалізації та протидіяла зовнішньому руйнівному впливу глоба-
лізму. Вступ України до Світової організації торгівлі не повинен викликати захо-
плення в аграріїв. Скоріше всього наша держава більше втратить. 

Отже, метою нашої статті є аналіз витрат і досягнень, які може отримати 
харчова промисловість від інтеграційних процесів.
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Вступ до СОТ — це один із процесів, коли розвинуті держави через механізм 
СОТ розширюють ринки збуту власної продукції до заново залучених країн. 
Розвинуті країни створюють ситуацію «нерівноправного стану» й одержують від 
глобалізації набагато більше дивідендів, ніж країни, що розвиваються. Україна в 
цьому не виняток.

Глобалізація пригнічує внутрішній сільськогосподарський ринок, посилює 
негативний вплив глобальної конкуренції. Позначка конкурентоспроможності 
нашої сільськогосподарської продукції на міжнародній планці якості знаходиться 
на досить низькому рівні. Тому експорт її відбувається за низькими цінами і не 
приносить бажаного зиску.

Харчова промисловість є єдиною галуззю в Україні, яка демонструє зростання 
у період фінансово-економічної кризи, так у 2009 році порівняно з 2008 роком ріст 
валової продукції склав 0,1 %. Всі інші галузі демонстрували показники спаду 
виробництва. Позитивні результати роботи сільського господарства стали мож-
ливими, у тому числі і завдяки успішній експортній діяльності.

Зауважимо, що до членства у СОТ дана частка була на рівні 12 – 13 %. 
Причини такого збільшення експортних поставок сільськогосподарської продукції 
можна пояснити наступними чинниками:

– високі врожаї зернових та олійних культур у 2008 – 2009 роках;
– сприятлива цінова кон’юнктура на світових ринках;
– девальвація гривні у 2008 – 09 роках також підвищила конкурентоспро-

можність української сільськогосподарської продукції;
– через фінансову кризу ставки фрахту стали суттєво нижчими, ніж до 

кризи;
– зняття старих та не запровадження українським Урядом нових кількісних 

обмежень експорту, які не відповідають вимогам СОТ, можна вважати одним з 
найбільш позитивних наслідків приєднання до Організації.

Основою українського аграрного експорту є продукція з низьким та середнім 
ступенем перероблення: зернові та олійні культури, соняшникова олія. Їх сукупна 
частка за період з червня 2009 року по березень 2010 року склала 66,5 %.

Дані категорії товарів дуже чутливі до зовнішніх факторів та нестабільні за 
ціновою компонентою. Враховуючи це, є сенс розвивати внутрішнє споживання, 
щоб у разі погіршення кон’юнктури на зовнішніх сировинних ринках мати мож-
ливість: по-перше, корегувати обсяги товарної пропозиції задля стабілізації цінової 
ситуації, а по-друге, перенаправляти товарні потоки у галузі з виробництва товарів 
з більшою доданою вартістю, що в цілому дозволило б диверсифікувати ризики.

Наприклад, на нашу думку, перспективним є розвиток крупнотоварного ви-
робництва у м’ясній та молочній галузях. Це дало б змогу виправити внутрішній 
дисбаланс між сільськогосподарським виробництвом і споживанням та розвивати 
перспективні експортні напрямки. Ця думка підтверджується і світовою тенденцією 
до зміни раціону харчування на користь більшого споживання тваринних білків.

Тому важливим є вирішення таких проблем, що стосується безпеки харчових 
продуктів, ветеринарних і фітосанітарних стандартів, а також охорони здоров’я та 
захисту прав споживачів, то ці питання є дуже важливими для України, оскільки 
експортери продукції зерна страждають від обмеженого доступу до ринку ЄС якраз 
через негармонізовані стандарти. Однак повна гармонізація стандартів може бути 
занадто дорогою для України згідно з Messerlin (2009).

По-друге високі обов’язкові харчові стандарти належать до норм, що ство-
рюють додаткові витрати для споживачів. Впровадження харчових стандартів має 
більше розповсюдження в економічно розвинених країнах. В країні має бути виз-
начений баланс інтересів різних економічних агентів. Це ж стосується права 
компаній, політики зайнятості, стандартів щодо навколишнього середовища тощо.
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По-третє витрати на дотримання всіх норм і правил занадто високі, і не всі 
норми спрямовані на економічне зростання у короткостроковому періоді. Тому 
названі питання вимагають подальшого вивчення.

23. СУЧаСні методи анаЛізУ 
аСортиментУ підприємСтв 
ХарЧової промиСЛовоСті
К.В. Степанова 
Національний університет харчових технологій

В сучасних умовах мінливого зовнішнього середовища перед суб’єктами 
господарювання гостро постають питання забезпечення життєздатності та пошуку 
джерел підтримання економічної стійкості. Одним із важливих напрямів адаптації 
промислових підприємств до мінливих умов ринкового середовища є формування і 
реалізація раціональної асортиментної політики. Оскільки в сучасних умовах 
конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, завданням підприємства 
є задовольнити попит краще й ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній 
структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального 
рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і 
товарних ринках і, як наслідок, спостерігається зниження економічної стійкості 
підприємства.

Для проведення повноцінного аналізу асортименту можна поєднувати кілька 
відомих і універсальних методів, які можна адаптувати до ситуації в конкретній 
компанії. 

Основою АВС-XYZ-аналізу є класифікація найменувань товарів відносно їх 
частки в середньомісячних обcягах реалізації за вартістю, кількістю або частотою 
пред’явленого попиту. Вартісні оцінки лежать в основі так званого АВС-аналізу, а 
оцінки щодо кількості чи частоти попиту на конкретне найменування товару — в 
основі XYZ-аналізу. На цій основі провадиться поділ асортименту товарів на групи 
А — найбільш ходові 10 – 15 % всієї номенклатури товарів з загальною питомою 
вагою в товарообігу 75-80 %, В — середньоходові товари з часткою в номенклатурі 
20 – 25 % і в товарообігу — 15 – 10 % і С — товари обмеженого попиту, які 
складають 60 – 70 % всієї номенклатури і 5 – 10 % загального товарообігу. В той 
же час проведення такого аналізу лише за вартісним критерієм дає не зовсім 
об’єктивне уявлення про окрему асортиментну позицію, оскільки товари можуть 
суттєво відрізнятися за цінами чи частотою споживання. Так, у групу А можуть 
потрапити як найменування товарів з низькими цінами та великими обсягами 
реалізації, так і товари з високими цінами та низьким обсягом реалізації. Тому 
проведений вартісний аналіз потрібно доповнити аналізом досліджуваного 
асортименту за кількісним показником чи частотою попиту на товари, який 
отрримав назву XYZ-аналізу за сталістю споживання. XYZ-аналіз	як статистичний 
метод дає можливість оцінювати стабільність продажів товарних груп або окремих 
товарів і порівнювати продажі продукції різного типу попиту, різних цінових 
категорій та обігу. Цей метод застосовується для визначення значення товарної 
групи, нормативу товарного запасу та частоти замовлення товару. Клас X 
характеризується постійною величиною їх потреби. Клас Y — заздалегідь відомими 
тенденціями визначення потреби в них (наприклад, сезонністю). Клас Z 
споживаються нерегулярно, будь-які тенденції споживання відсутні.

Матриця BCG (Бостонської консалтингової групи) є класичним універсальним 
інструментом для аналізу асортиментного портфелю організації. Часто буває 
неможливо побудувати класичну матрицю BCG через відсутність необхідних даних 
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і виникнення труднощів у визначенні частки ринку конкурентів тощо. Адаптована 
матриця будується на підставі внутрішньої інформації компанії й дозволяє зробити 
повноцінний аналіз і висновки. Адаптована матриця BCG будується за наступними 
принципами:

вісь Х: частка в обсязі продажів компанії (розраховується як відношення 
обсягу продажів продукту до обсягу продажів усієї компанії за відповідний 
період);

вісь Y: темпи росту продажів продукту стосовно попереднього періоду 
(відношення обсягу продажів даного продукту за поточний період до обсягу 
продажів цього ж продукту за попередній період). 

Точка розподілу товарів по темпах росту дозволяє визначити середній темп 
росту всіх продуктів компанії за оцінюваний період. Точка розподілу товарів за 
величиною частки в обсязі продажів визначається шляхом експертної оцінки, після 
нанесення на матрицю всіх товарів компанії. За результатами побудови матриці 
BCG виділяються чотири групи товарів (відповідно до влучення конкретного товару 
у відповідний квадрант): «зірки», «дійні корови», «дикі кішки», «собаки». Для 
кожної із цих груп існує пріоритетна стратегія. 

Метод Дібба-Сімкіна	визначає основні напрями розвитку окремих товарних 
груп, виявляє пріоритетні позиції асортименту, оцінює ефективність структури 
асортименту і шляхи її оптимізації. Для аналізу використовуються дані про 
динаміку продажів і собівартості продукції (включаючи тільки змінні витрати, без 
обліку постійних витрат). На основі співвідношення обсягу продажів у вартісному 
вираженні та внеску в покриття витрат товари відносяться до окремої групи. 
Проводячи таку діагностику, компанія має можливість визначити перспективи 
розвитку свого асортименту.

При аналізі асортиментів необхідно також враховувати час присутності 
товару на ринку, аналіз представленості даної продукції у конкурентів та існуючі 
ринкові тенденції.

Таким чином, здійснивши аналіз свого асортименту, підприємство може 
визначити перспективи розвитку асортименту на найближчий період, знайти засоби 
підвищення його прибутковості тощо. 

Науковий керівник — Г.К. Шматкова, канд. екон. наук

24. «тінізація» ринкУ 
ХЛіБоБУЛоЧниХ вироБів 
України
Л.М. Стеценко
Національний університет харчових технологій

Жорстке державне регулювання, мала рентабельність на «соціальні» сорти 
хліба, здорожчання сировини та енергоносіїв, проблеми з поверненням ПДВ 
примушує багатьох виробників хлібопродуктів удаватися до спотворення реальних 
обсягів виробництва .

У 2010 році було випущено 1,7 млн. т хлібобулочної випічки, що на 5,5 % менше 
показників 2009 року, при виробничих потужностях галузі більш, ніж 1,8 млн. т. При 
цьому за розрахунками біологічної норми споживання хліба на одну особу, місткість 
вітчизняного ринку хлібобулочної продукції коливається в межах 4,1 – 4,2 млн. т.

Розбіжність офіційних та реальних даних щодо споживання хліба населенням 
України пояснюється значним виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в 
«тіньовому» секторі. Це відбувається внаслідок того, що за рахунок «тінізації» 
більшість виробників намагається компенсувати витрати та підвищити прибутковість 
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виробничо-господарської діяльності.За останні роки збільшення «тіньового» ринку 
хліба відбувається на фоні загального зменшення офіційного виробництва хліба і 
хлібобулочних продуктів.

Невідповідність статистичних даних фактичним обсягам ринку хлібопродуктів 
послаблює контроль якості виробленої продукції, ускладнює планування потреб хлібопе-
карської галузі в сировині, а також реалізацію програм розвитку підприємств галузі.

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук

25. проБЛеми вроЖаЙноСті 
У винороБніЙ ГаЛУзі 
ХарЧової промиСЛовоСті
І.О. Чернуха 
Національний університет харчових технологій

Основною сировиною у виноробній промисловості є виноград. Сьогоднішні 
площі, зайняті під виноградниками, все ще можуть не тільки забезпечувати внут-
рішній ринок, але й експорт. Проте стабільно низькі врожаї призводять до того, що 
рік у рік на осінь в країні утворюється дефіцит виноматеріалів, і виноробні компанії 
змушені закуповувати сировину в ближньому (Молдова) і дальньому (Болгарії, 
Македонії і навіть Франції) зарубіжжі.

Причинами низької врожайності є ряд проблем: відносно немолодий середній 
вік виноградників (на українських виноградниках лоза старше 15 років, якщо лозі 
більше 20 – 25 років вона перестає плодоносити; нові висаджені виноградники при-
несуть врожай у віці 4 – 5 років, елітні сорти 7 років); поганий догляд за виноград-
никами; зниження загальної якості виноматеріалів.; все менше закладається 
марочних виноматеріалів на витримку — зменшується кількість споживачів-
цінителів;. значні об’єми «чорного» ринку виноматеріалів — нелегальні виробники 
не турбуються про якість і знижують загальноринкову планку якості; великі 
іноземні інвестори займаються виключно розкруткою торгівельних марок, прагнучи 
отримати швидкий прибуток не турбуються про реальний стан якості вина.

Шляхами вирішення проблем може бути повне поетапне відновлення площ 
виноградників, відповідальне відношення господарств до своїх угідь, контроль 
якості покупної сировини, збільшення кількості елітних сортів винограду, контроль 
держави над виробниками, відстеження нелегальних виробників, значні штрафні 
санкції, збільшення частки державних підприємств в галузі, стимулювання інвес-
торів вкладати кошти у вирощування винограду, а не лише у готовий продукт. 

Науковий керівник — Л.О. Штанько, канд. екон. наук 

26. оСоБЛивоСті розроБки 
інвеСтиціЙноГо проектУ 
фармацевтиЧноГо 
підприємСтва в процеСі 
БізнеС-пЛанУвання
М.А. Шереметинський
Національний університет харчових технологій

Інвестиційний проект фармацевтичного підприємства передбачає розробку 
проекту з розбивкою в часі та просторі, тобто коли певні етапи бізнес-проекту 
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закріплюються за певними строками виконання для цього використовується ка-
лендарний план, при цьому в першу чергу визначається загальна планова тривалість 
проекту, тобто його життєвий цикл, далі всі роботи по реалізації бізнес проекту 
розбиваються на етапи.

Порядок та етапи розробки інвестиційного проекту фармацевтичного під-
приємства, виконуються згідно з методичними рекомендаціями Міністерства еконо-
міки України.

Очевидно, що розробка бізнес-проекту починається з формування ідеї, яка 
повинна бути детально описана в подальшому для визначення чи прийнятна вона 
до реалізації і чи є комерційно вигідною. Для цього проводиться попередня оцінка 
проекту. 

Якщо проект прийнятний і має комерційну цінність, проводиться більш 
детальна оцінка проекту, і враховуються всі показники, що характеризують проект. 
Якщо виникають певні зауваження, то до проекту вносяться певні поправки та 
зміни у разі неможливості реалізації змін проект може бути відхилений. Якщо всі 
корективи внесені то проект може бути представлений на розгляд інвесторів і може 
іти мова про його фінансування та втілення в життя .

Виконання робіт бізнес-проекту потребує економічних ресурсів з яких 
формується вартість певних етапів. Для визначення необхідної величини еконо-
мічних ресурсів для виконання проекту потрібно визначити витрати по кожному 
етапу. Вони складаються з вартості придбаних чи створених активів: обладнання, 
споруд послуг сторонніх організацій, матеріалів, робіт по монтажу і т.п. 

Таким чином, знаючи приблизно по роках всі витрати та надходження від 
продажу продукції, можна зіставити їх по кожному року. Якщо очевидно, що 
витрати значно перевищують надходження (тобто проект збитковий), можливо 
розглянути зміни та поправки до проекту, які можуть докорінно змінити спів-
відношення витрат та надходжень на користь останніх. У цьому разі знов по тій 
самій схемі проводять оцінку витрат та надходжень. Якщо ж поправки неможливі, 
або вони не змінюють співвідношення між витратами та надходженнями, то проект 
визнається первісно збитковим і до нього більше не повертаються.

Після вивчення кон’юнктури ринку і попиту на продукцію, що буде вироб-
лятися в процесі реалізації проекту, а також прогнозування обсягу продаж по 
роках починається розробка детальної виробничої програми. В ній визначаються 
рівні виробництва, які повинні бути забезпечені в певні періоди часу для макси-
мального заповнення ринку товарами і одержання найбільшої виручки від продаж. 
В зв’язку з цим виробнича програма повинна напряму пов’язуватись з уточненими 
обсягами продаж.

На основі виробничої програми розраховується виробнича потужність фарма-
цевтичного підприємства, під якою розуміється обсяг виробництва продукції, що 
може бути забезпечений за певний період часу при заданих її асортименті, якості і 
режимі роботи підприємства.

При розрахунках виробничої потужності слід уважно слідкувати, як вироб-
нича потужність впливає на виробничі витрати на одиницю продукції. 

Слід також враховувати терміни освоєння виробничої потужності і, в залеж-
ності від цього, визначати обсяги виробництва по роках експлуатації проекту.

Для нормального функціонування запроектованого виробництва важливою 
умовою є забезпечення матеріалами, сировиною та іншими ресурсами.

Для оцінки забезпеченості проекту різноманітними ресурсами необхідно:
– визначити види і кількість матеріалів, сировини та комплектуючих виро-

бів, що перероблятимуться;
– вивчити ринок відповідних матеріалів, сировини та комплектуючих виробів 

і підібрати такі умови їх постачання, які будуть найбільш сприятливі стосовно 
якості, кількості, вартості, доступності та надійності поставок;
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– передбачити альтернативний варіант забезпечення кожним видом ресурсів;
– розрахувати можливі втрати матеріалів і сировини при транспортуванні і 

зберіганні;
– скласти оптимальну програму поставок матеріалів, сировини і устаткування, 

яка б задовольняла умовам якості, кількості і вартості.
Слід по кожному виду ресурсів, таких як електроенергія, вода, теплоенергія, 

визначити джерела постачання та їх доступність, надійність, можливий вплив 
роботи державної електромережі на роботу підприємства, вплив перебоїв у забез-
печенні ресурсами.

Необхідно проаналізувати і зробити оцінку стану транспортних зв’язків 
(автомобільного, залізничного тощо), наявність ліній енергопостачання, трубопро-
водів для води та інших ресурсів.

Розробка інвестиційного плану фармацевтичного підприємства складна та 
кропітка робота, що потребує значних знань в галузі та матеріальних ресурсів для 
продуктивної реалізації розробленого проекту в життя.

27. фактори зниЖення 
витрат на підприємСтваХ 
ХарЧової промиСЛовоСті
Ю.М. Шпіг 
Національний університет харчових технологій

Одне з найважливіших завдань підприємства — виявлення і використання 
резервів для збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості й підвищення 
економічної ефективності. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції 
має велике народногосподарське і економічне значення в підвищенні ефективності 
діяльності підприємств. 

Теоретичні і практичні аспекти вивчення резервів зниження витрат на 
виробництво і реалізацію продукції та підвищення ефективності діяльності на 
підприємствах харчової промисловості знайшли свої відображення в дослідженнях 
вчених-економістів, зокрема: Данилової, А.В. Линенко, О.В. Калюжної, Н.П Скри-
гун, М.П. Сичевського, Л.Г. Цимбалюк, А.В. Череп, Ю.С. Цал-Цалко та інших.

Однією з найскладніших проблем для харчових підприємств є проблема 
управління їхніми витратами. Отримання найбільшого ефекту з найменшими витра-
тами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як 
вирішує підприємство питання ефективного управління витратами.

Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, по-перше, є джерелом 
зростання доходу підприємства, а отже, збільшення розміру коштів, що направ-
ляються на розширення, технічне переозброєння виробництва, розробку і впровад-
ження нових видів продукції та інших процесних та продуктових інновацій, на 
соціальне забезпечення членів трудового колективу і задоволення інтересів власника 
майна підприємства; по-друге забезпечує можливість зменшення цін на товари, що 
є основним чинником отримання конкурентної переваги; по-третє, зменшує потребу 
в оборотних коштах тощо. 

Існує декілька підходів до розгляду витрат на виробництво і реалізацію 
продукції. По-перше, з точки зору всього суспільного виробництва до витрат нале-
жать витрати, що відображені у вартості кінцевої продукції. По-друге, на рівні 
підприємства одночасно існує два підходи до визначення витрат виробництва: 
бухгалтерський та економічний. В економічних дослідженнях особливу цінність 
мають економічні витрати, а в господарській практиці — бухгалтерські витрати. 
Саме бухгалтерські витрати законодавчо закріплені в більшості нормативних доку-
ментів, а також у Податковому кодексі. 
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Можливості зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції виді-
ляються й аналізуються за факторами. 

До внутрішньовиробничих відносяться фактори, на які може впливати 
підприємство: удосконалення нормування витрат матеріальних ресурсів, впровад-
ження прогресивної безвідходної технології, підвищення рівня механізації й авто-
матизації виробництва, поліпшення використання обладнання і трудових ресурсів, 
забезпечення комплексного перероблення сировини тощо.

Позавиробничі фактори — це ті, на які підприємство не може вплинути. До 
них відносяться: ціни на сировину, матеріали й устаткування, ставки податків і 
відрахувань, що включаються до складу витрат підприємства, природні та 
зовнішньоекономічні фактори та інші. 

При визначенні зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції 
необхідно враховувати: співвідношення темпів зростання продуктивності праці і 
заробітної плати; зміну норм витрат матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, 
палива, енергії), цін на них і тарифів; зменшення частини умовно-постійних витрат, 
що приходяться на одиницю продукції, у зв’язку зі збільшенням обсягів вироб-
ництва; підвищення виходу готової продукції за рахунок впровадження нових 
технологій та інших новацій.

Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції виділяють й аналізують 
за двома напрямками: за джерелами і за чинниками.

Джерела — це витрати за рахунок економії, яких можуть бути знижені 
витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

Чинники — це техніко-економічні умови, під впливом яких змінюються 
витрати.

Основними джерелами зниження витрат виробництва і реалізації продукції 
є: зниження витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів, палива і енергії на оди-
ницю продукції; зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають 
на одиницю продукції; зниження витрат заробітної плати на одиницю продукції; 
скорочення адміністративно-управлінських витрат; ліквідація непродуктивних вит-
рат і втрат.

На економію ресурсів значний вплив має кількість техніко-економічних 
чинників. Найбільше впливають такі групи внутрішньовиробничих чинників як: 
підвищення інноваційного рівня виробництва; удосконалення організації вироб-
ництва і праці; зміна обсягу виробництва.

Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції на підприємствах 
харчової промисловості в даний час забезпечується в основному за рахунок внут-
рішньовиробничих чинників.

У сучасних наукових працях увагу приділено таким резервам зниження 
витрат, як зміна класифікації, удосконалення калькулювання витрат. Наприклад, 
розмежування витрат на виробництво продукції вищої якості і на виробництво 
нової продукції; суттєве зниження витрат за рахунок виробництва продукції із 
вторинної сировини; застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх 
стадіях життєвого циклу виробів; більш чітке виділення витрат на управління, 
підготовку виробництва, реалізацію інноваційних технологій, у тому числі підви-
щення якості продукції і т.д. 

Водночас залишається невирішеним питання розроблення відповідного 
механізму стимулювання зниження витрат як в цілому, так і в розрізі окремих 
груп харчової продукції, щоб сприяти ефективному управлінню витратами на всіх 
стадіях виробництва і реалізації продукції на підприємстві. 

Науковий керівник — О.І. Драган, д-р екон. наук 
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28. неоБХідніСтЬ активізації 
інвеСтиціЙ в БрендинГ 
моЛоЧної продУкції
Л.О. Штанько, канд. екон. наук
Національного університет харчових технологій

Інвестиції в брендинг молочної продукції вітчизняними підприємствами 
спрямовуються перш за все на просування нової марки (зокрема, рекламу), а 
ринкові дослідження, тестування концепцій, марок та товарів фінансуються за 
залишковим принципом. Тим самим відзначається низька ефективність інвестицій 
в бренд. Як наслідок — результуюча ринкова частка не відповідає обсягу мар-
кетингового бюджету. Побудовано карту ринку молочної продукції та положення 
окремих торгових марок за такими параметрами як частка ринку та обсяг річних 
інвестицій в рекламу в розрахунку на 1 % ринкової частки торгової марки. За 
допомогою даного групування ми можемо виділити групи компаній-виробників 
молочної продукції залежно від ефективності їх інвестицій у рекламу та 
брендинг:

1) перша група — найбільш ефективні компанії, які характеризуються 
високою часткою ринку на відносно низьким рівнем інвестицій в рекламу та 
брендинг в розрахунку на 1 % ринку — це ТМ «Галактон» та частково — ТМ 
«Галичина». Інвестиції даної групи компаній в рекламу та брендинг характеризуються 
найбільш високим рівнем віддачі; 

2) друга група торгових марок — це торгові марки з відносно низьким рівнем 
інвестицій в рекламу та брендинг в розрахунку на 1 % частки ринку, проте з 
малою часткою ринку — ТМ «Білосвіт» та ТМ «Premialle». Дані компанії також 
характеризуються високим ступенем ефективності інвестицій в рекламу та 
брендинг;

3) третя група компаній — це марки, що мають достатньо велику частку 
ринку, проте витрачають задля цього занадто велику суму коштів — це ТМ 
«Президент» та ТМ «Простоквашино». В такому разі можна сказати, що величина 
інвестиційних вкладень даних компаній у рекламу та брендинг є завищеною у 
порівнянні з їх «ефективним рівнем»;

4) четверта група компаній — компанії, що мають найгірші показники 
ефективності інвестицій у рекламу та брендинг — це ТМ «Веселий молочник» та 
ТМ «Злагода». Відносний рівень інвестиційних витрату маркетинг цих компаній 
вище ніж у їх основних конкурентів, а тому дані інвестиції є менш ефективними.
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