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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
С.М. Безродна  
Буковинський державний фінансово-економічний 
університет  

Сучасний стан харчової промисловості України є важливою стратегією 
розвитку в майбутньому, оскільки підприємства цієї галузі формують продо-
вольчу безпеку країни, забезпечують населення необхідними споживчими та 
продовольчими товарами, витрати на споживання яких складають понад 60 % 
загальних грошових витрат населення.  

Нині на підприємствах ресторанного господарства України у процесі впровад-
ження та вдосконалення систем управління якістю продукції відбувається 
величезна кількість різноманітних стихійних змін. Для того, щоб адаптуватись 
сучасним підприємствам ресторанного господарства до цих змін, необхідно 
розробляти власну стратегію управління якістю продукції. 

Розробку стратегії управління якістю продукції ми пропонуємо у напрямі 
впровадження інновацій. 

В сучасних умовах господарювання можна запропонувати чотири групи стра-
тегій, що можуть реалізуватися на підприємствах ресторанного господарства:  

1) менеджерської поведінки відносно інновацій (традиційна, опортуністична, 
імітаційна, оборонна або захисна, поглинальна, наступальна, авангардна, уперед-
жуючого маневру);  

2) формування інновацій (попередньо окреслена та спонтанна);  
3) організації інноваційної діяльності (спонтанного, але імпліцитного консен-

сусу, паралельних розробок, алокації інноваційних ресурсів, підприємницька); 
4) інноваційної орієнтації підприємства (товарних ліній, великих системних 

інвестицій, розгалуженої збутової системи, встановлення точних технічних і 
цінових параметрів, конвергенції, дивергенції).  
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Результативність застосування даних стратегій підтверджують, що інновації у 
сфері ресторанного господарства надають переваги як виробникам, так і 
споживачам, що пояснюється тісним контактом між ними у ході організації та 
надання послуг якісної продукції. 

Важливим напрямом розробки стратегій дій в майбутньому на підприємствах 
ресторанного господарства є оцінка та вивчення діяльності конкурентів на основі 
застосування маркетингових досліджень.  

Маркетингові дослідження слід розглядати як джерело достовірної та надійної 
інформації, яка б дала змогу ресторану розробляти ефективні маркетингові 
заходи для впливу на поведінку споживача. А бажана поведінка споживача для 
кожного ресторана полягає у виникненні в нього (споживача) відповідних 
реакцій щодо вибору продукції та установи, яка її пропонує. Застосування 
маркетингових досліджень підвищує увагу до системи маркетингу як цент-
ральної керівної функції управління будь-якого ресторану, до чого більшість 
українських ресторанів та їх керівний апарат поки що не готовий. 

Основними критеріями оцінювання можна вважати відповідність товару 
споживчим вимогам, показник «рейтинг товару», відповідність товару спожив-
чим перевагам, інтегральний показник. 

Стратегія управління якістю продукції зазвичай застосовується з метою 
пригальмовування процесу погіршення економічних результатів функціонування 
ресторана під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. 

Розглядаючи ресторан як сукупність індивідів, можна визначити його стра-
тегію схожим чином як інтерактивно-випереджувальну реакцію на мінливість 
середовища, тобто інструмент оптимальної адаптації до поточної та потенційної 
варіативності середовища, критерієм якої є максимізація довгострокової конку-
рентної переваги підприємства в заданих умовах.  

Інтерактивна реакція формується на поточні довгострокові впливи чинників 
середовища. Під випереджувальною реакцією розумітимемо поточну дію підпри-
ємства у відповідь на майбутній вплив (стимул) середовища, настання якого або 
може бути визначене з певною часткою ймовірності за поточними індикаторами, 
або є результатом моделюючої дії самого підприємства, яке модифікує поточну 
ситуацію середовища. 

У першому випадку випереджувальна реакція є адаптаційною до закономірних, 
часто неминучих майбутніх впливів середовища, наприклад до кризових проявів на 
макрорівні та їх галузевих наслідків. У другому випадку випереджувальна реакція 
здійснюється на ймовірний майбутній вплив, який не є результатом закономірного 
розвитку середовища, а виникне внаслідок реалізації цієї реакції підприємства як 
активного модифікаційного впливу на поточну ситуацію середовища. Тобто ця 
реакція генерує майбутній бажаний вплив, наприклад, з боку споживачів, одночасно 
стаючи відповіддю на нього. Таким чином, настання майбутнього бажаного впливу 
середовища забезпечується поточною реакцією на нього з боку підприємства й 
малоймовірне або неможливе в разі її відсутності. 

Передумовою формування стратегії управління якістю продукції на підпри-
ємствах ресторанного господарства як інтерактивно-випереджувальної реакції на 
мінливість середовища є формалізація безлічі останнього. Із загального обсягу 
впливів мінливого середовища підприємства, поряд із випадковими хаотичними 
змінами, можна виділити й детерміновані компоненти, що є патернами або 
шаблонами у структурі впливів кожного з базових факторів, таких як споживач, 
макросередовище, постачальники, конкуренти, внутрішнє середовище. Під 
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патерном у цьому випадку розумітимемо фіксовану закономірність у впливах 
чинника, яка повторюється, наприклад: довгострокові циклічні коливання у 
фінансово-економічній системі країни, певні ритми роботи підприємства, зміна 
стандартів управління якістю продукції тощо. Незважаючи на неочевидність або 
прихований у більшості випадків характер патернів, вони мають істотний вплив 
на ефективність функціонування підприємства і його конкурентоспроможність, 
надаючи можливість формалізації безлічі впливів середовища для ефективного 
управління якістю продукції в сучасних умовах. 

Науковий керівник: А.О. Заїнчковський, д-р екон. наук 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Н.С. Бєляєва, асп. 
Київський національний університет технологій  
та дизайну, м. Київ, Україна 

Конкурентоспроможність підприємства в сучасному світі — запорука його 
успіху, прибутковості і процвітання. Зростаючий чинник конкуренції передбачає 
постійну боротьбу суб’єктів економіки за поліпшення своїх економічних позицій. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства зводиться до формування 
конкурентних переваг у всіх сферах діяльності підприємства, але не окремими 
блоками впливу, а комплексним, цілеспрямованим вирішенням завдань з управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства. 

Процес управління конкурентоспроможністю, як і управління будь-яким іншим 
об’єктом, носить циклічний, відносно замкнутий характер. Цей процес починається з 
постановки мети, завдань і закінчується виконанням цих завдань, тобто досягненням 
певного результату. На основі отриманої інформації про результати (досягнення або 
недосягнення мети) конкретизуються й уточнюються раніше поставлені завдання, 
ставляться нові, можливо, висувається нова мета, і цикл починається спочатку. 

Зміст управління конкурентоспроможністю підприємства як наукової кате-
горії проявляється в реалізації внутрішніх взаємозв’язків [1, с. 106], один з яких 
передбачає виділення трьох рівнів управління конкурентоспроможністю: стра-
тегічного, тактичного та поточного (оперативного) управління. 

Стратегічне управління здійснюється на рівні вищого керівництва підпри-
ємства і орієнтується на довгострокові (від трьох років і більше) перспективи 
розвитку. Стратегічною метою управління конкурентоспроможністю підприємст-
ва є формування, підтримання та розвиток стратегічної конкурентної переваги. 

Конкурентна перевага організації може бути визнана стратегічною конку-
рентною перевагою, якщо вона є глобальною, тобто стійкою в часі і привертає 
широку і постійну увагу з боку зовнішнього оточення підприємства [2, с. 198]. 
Показником, що характеризує результат стратегічного управління, є показник 
стратегічного успіху чи неуспіху діяльності організації на ринку (зростання або 
падіння його ринкової частки). 

В стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспроможність розгляда-
ється в двох аспектах: 

1) конкурентоспроможність товару (продукції), тобто ступінь його відповідності на 
певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за най-
важливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо. 
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2) конкурентоспроможність підприємства — це рівень його компетенції від-
носно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні вироб-
ничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: техно-
логії, ресурсів, менеджменту (особливо — стратегічного поточного планування), 
навичок і знань персоналу тощо, що знаходить своє відображення в таких резуль-
туючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо. 

Загалом, у розвитку методології стратегічного управління виділяють кілька етапів: 
– управління з урахуванням контролю над виконанням, у якому реакція 

організацій зміни з’являється після виконання подій. Це реактивна адаптація, що 
найбільш природна в організацію, але потребує багато часу на усвідомлення 
неминучості змін, вироблення нової стратегії і адаптацію до неї системи. За умов 
наростання темпів змін це неприйнятно; 

– управління з урахуванням екстраполяції, коли темп змін пришвидшується, 
але майбутнє ще можна пророкувати шляхом екстраполяції минулих тенденцій 
(довготривале планування); 

– управління з урахуванням передбачення змін, коли почали з’являтися 
несподівані явища і темп змін прискорився, проте настільки, щоб не міг вчасно 
передбачити майбутні тенденції і побачити реакцію ними шляхом вироблення 
відповідної стратегії (стратегічне планування); 

– управління з урахуванням гнучких екстрених рішень, яке складається у час, за 
умов, коли багато питань завдання виникають настільки стрімко, що й неможливо 
вчасно передбачити (стратегічне управління реальному масштабі часу). 

Таким чином, виникнення і практичне використання методології страте-
гічного управління викликані об’єктивними причинами, що випливають з харак-
теру змін, насамперед, у зовнішньому середовищі організації. Суть стратегічного 
управління у тому, що, з одного боку, існує чітко організоване комплексне стра-
тегічне планування, з іншого — структура управління організацією відповідає 
«формальному» стратегічному плануванню. 
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Харківський державний університет харчування 
та торгівлі, м. Харків, Україна 

Формування стратегії підприємства є одним із ключових питань стратегічного 
управління. У теорії менеджменту існують різні методологічні підходи до 
процесу розробки стратегій [1; 2 та ін.]. Автори неоднаково підходять до 
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систематизації процесу стратегічного планування й виділяють різні за кількістю 
та змістом етапи формування стратегії. 

Проте, серед усіх думок виділяються загальні концептуальні положення, які 
можна покласти в основу загальної схеми формування фінансової стратегії під-
приємства. Отже, обов’язковими для формування стратегії підприємства можна 
виділити наступні укрупнені етапи: 

– з’ясування місії і цілей підприємства; 
– стратегічний аналіз середовища функціонування підприємства; 
– визначення альтернатив і вибір стратегії; 
– виконання та контроль. 
Серед основних етапів формування та реалізації фінансової стратегії підпри-

ємства одним з найважливіших етапів, який є підґрунтям подальших управ-
лінських рішень, є стратегічний фінансовий аналіз діяльності. 

Під час визначення стратегічної фінансової позиції підприємства доволі часто 
використовують матрицю фінансових стратегій, запропоновану французькими 
вченими Ж. Франшоном та І. Романе [3] (рис.). 

Побудова матриці ґрунтується на визначені результату господарської 
діяльності торговельного підприємства (РГД) як алгебраїчної суми РОД і РФІД, 
та відображає чистий грошовий потік від звичайної діяльності підприємства. 

 

 РОД<0 РОД=0 РОД>0 
РФІД>0 1 4 6 
РФІД=0 7 2 5 
РФІД<0 9 8 3 

Рис. Матриця фінансових стратегій  

Результат операційної діяльності (РОД) відображає чистий грошовий потік 
від операцій, пов’язаних з торговельною діяльністю. Розрахунок РОД для 
торговельних підприємств здійснюється за формулою: 
 РОД = ДоходиОД – ВитратиОД, (1) 
де ДоходиОД — це доходи від операційної діяльності, а ВитратиОД — витрати на 
здійснення операційної діяльності. 

Результат фінансово-інвестиційної діяльності (РФІД) характеризує чистий 
грошовий потік від операцій, пов’язаних з розміщення тимчасово вільних коштів 
підприємства: 
 РФІД = ДоходиФІД – ВитратиФІД, (2)  
де ДоходиФІД — це доходи від фінансово-інвестиційної діяльності, а ВитратиФІД — 
це витрати від фінансово- інвестиційної діяльності. 

Розрахунок вищенаведених фінансових показників дає можливість визначити 
фінансову позицію підприємства (табл.). Підприємства, що знаходяться в полі 1, 
реалізують агресивну політику продажів, для них рекомендується збільшити 
активи для забезпечення розширення діяльності та перейти в поле 4. Для під-
приємств, що потрапляють в квадрат 2, характерним є втрата позицій на ринку та 
скорочення фінансового потенціалу. Дії керівництва мають бути спрямовані на 
залучення фінансових ресурсів та захоплення ринку для можливого переходу в 
поля 1, 2 або 4. Господарюючі суб’єкти, що знаходяться в полі 3, також 
втрачають свої позиції на ринку, проте за рахунок ефективної інвестиційної 



 16 

діяльності або залучення фінансових ресурсів збільшують свій фінансовий 
потенціал. Найбільш успішні торговельні підприємства знаходяться в полі 4, для 
них важливим є утримання в цій зоні. 

Таблиця. Характеристика фінансових позицій 

Поле Характеристика Можливий 
перехід в поля 

1 Збиткова операційна діяльність поєднується з ефективним 
використанням інвестиційного потенціалу  

2, 4, 7 

2 Господарська діяльність підприємства є беззбитковою 1, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9 

3 Прибуткова операційна діяльність поєднується з неефектив-
ним використанням інвестиційного потенціалу 

2, 5, 8 

4 Беззбиткова операційна діяльність поєднується з ефектив-
ним використанням інвестиційного потенціалу  

1, 2, 5, 6, 7 

5 Прибуткова операційна діяльність поєднується з беззбитко-
вим використанням інвестиційного потенціалу 

2, 3, 4, 5, 6, 8 

6 Прибуткова операційна діяльність поєднується з ефектив-
ним використанням інвестиційного потенціалу 

2, 4, 5 

7 Збиткова операційна діяльність поєднується з беззбитковим 
використанням інвестиційного потенціалу  

1, 2, 4, 8, 9 

8 Беззбиткова операційна діяльність поєднується з неефектив-
ним використанням інвестиційного потенціалу 

2, 3, 5, 7, 9 

9 Збиткова операційна діяльність поєднується з неефектив-
ним використанням інвестиційного потенціалу 

2, 7, 8 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»  
І.О. Денисюк, асп. 
Національний університет харчових технологій 

У процесі розвитку ринкової економіки в Україні перед вітчизняними під-
приємствами постає проблема розробки та вибору пріоритетних напрямків 
діяльності. Таким чином, ефективна діяльність суб’єкта господарювання повинна 
ґрунтуватись на формуванні альтернативної стратегії розвитку, яка надасть мож-
ливість гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, допоможе підприємству 
обрати свій раціональний шлях розвитку, буде спрямованою на покращення 
конкурентного середовища та стабільності в економіці.  
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Історично поняття «стратегія» склалося у військовому лексиконі та тлумачи-
лося як мистецтво або наука ведення воєнних дій. Свідченням цього є 
давньокитайський трактат про військове мистецтво «Сунь-Цзи», датований 
п’ятим століттям до нашої ери. Слово «стратегія» походить від древньогрецьких 
слів «stratos» — «армія» та «agos» — «я керую».  

Поняття «стратегія» почало вживатись у сфері управління на початку 60-х рр. 
ХХ ст. А.Д. Чандлера, автора першого наукового доробку «Стратегія і 
структура» у галузі стратегічного управління — «це визначення основних 
довгострокових цілей і задач компанії та вироблення напрямку дій, розподіл 
ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей» [4, с. 23]. Інше ключове 
визначення було зроблене у 1971 році К. Ендрюсом, який до класичної дефініції 
А. Чандлера додав поняття «відмітної компетенції» і трактував стратегію «як 
встановлення ідеальної аналітичної мети» [3, с. 18]. Однак, як справедливо 
зазначає Г. Мінцберг, одного простого визначення стратегії не існує. 

В структурі поняття «стратегія» можна визначити наступні елементи: базове 
поняття або дія; інструменти реалізації стратегії; результат реалізації. Базова дія 
трапляється у визначеннях А.Д. Чандлера та К.Р. Ендрюса на ранніх етапах розвитку 
теорії стратегічного менеджменту. Під інструментами реалізації стратегії більшість 
авторів розуміють вибір напрямків та адаптацію курсів дій щодо розміщення, 
розподілу та координації ресурсів підприємства, враховуючи позиції у навколишньому 
середовищі. Щодо третього елементу структури визначення поняття «стратегія», — 
результату реалізації, — формулювання авторів розділились на три групи. Перша 
група авторів (А.Д. Чандлер, А. Томпсон, М. Мескон, О.С. Віханський, Р.А. Фатхут-
дінов, В. Колпаков) — визначають його як досягнення цілей. Представники другої 
групи авторів (І. Ансофф, М. Портер, Н.В. Шеховцева, А. Наливайко) визначають 
результат реалізації стратегії як оптимізацію довгострокової норми прибутку, 
зміцнення позицій підприємства, задоволення потреб клієнтів. І третя група авторів 
(З.Е. Шершньова, В.Ф. Оберемчук, В.А. Бєлошапка, Г.В. Загорний) формулюють 
результат реалізації стратегії як розвиток організації.  

У науковій літературі поняття «розвиток організації» починає розглядатися у 1950-
х рр. ХХ ст. На той час організаційний розвиток вважався специфічною стратегією 
системних змін, спрямованою на підвищення ефективності діяльності організації за 
рахунок удосконалення управління організаційними процесами, структурами і куль-
турою. Поняття «розвиток», Л.Д. Забродська визначає його як просування від більш 
простого до більш складного ефективного. Л.Г. Мельник визначив розвиток як 
незворотну, спрямовану, закономірну зміну системи на основі реалізації внутрішньо 
притаманних їй механізмів самоорганізації. Н. Афанасьєв, В. Рогожин, В. Рудика 
розглядають поняття «розвиток підприємства» як об’єктивну зміну тільки якісних 
характеристик системи, зумовлену як фундаментальними законами природи [1, c. 27]. 

В науковій літературі немає чіткого визначення терміну «стратегія розвитку 
підприємства». Стратегічний розвиток підприємства ототожнюється і з еволю-
цією, і з економічним зростанням, і з процесом досягнення основної цілі органі-
зації. Пономаренко В.С. та співавтори ототожнюють стратегію розвитку підпри-
ємства зі стратегією підприємства. 

У Великої економічної енциклопедії зазначено, що: «Стратегія розвитку 
передбачає проведення диверсифікації і реструктуризації виробництва для 
прискорення обертання капіталу, зменшення витрат, підвищення якості продукції 
і оновлення номенклатури. Важливішими її елементами є пошук нових ринкових 
ніш та удосконалення управління. Стратегія розвитку властива підприємствам, 
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які мають істотний науково-технічний потенціал, які займають вагоме місце на 
ринку і контролюються чітко вираженими власниками». 

Якщо узагальнити всі розглянуті наявні в літературі визначення поняття 
«стратегія розвитку підприємства», можна дійти висновку, що це інтегроване 
поняття, що комбінує стратегічні напрямки розвитку (альтернативи) і функціональні 
стратегії керування, і являє собою встановлену на тривалий період сукупність норм, 
орієнтирів, напрямків, сфер, способів і правил діяльності, які забезпечують 
впевнений рух підприємства, його зростання і високу конкурентоздатність, що 
зміцнює позиції на ринку, підвищують здатність виживання на ринку. 
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МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ 
С.П. Дунда, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Для виміру процесів управління розвитком підприємства особливу увагу 
потрібно приділити оцінюванню розвитку підприємства як переходу соціально-
економічної системи у новий стан в результаті незворотних, спрямованих, 
закономірних змін технології, організації праці та управління. Вимір процесів 
розвитку обумовлений потребою визначення параметрів рівня змін для оцінки 
результативності управління розвитком. 

В більшості досліджень з питань розвитку підприємства його рівень оцінюють з 
використанням кількісних показників. Однією з найбільш типових методик є оцінка та 
аналіз організаційно-економічного розвитку підприємств [2]. Пріоритетним визнається 
інтенсивний тип розвитку підприємств, що забезпечує більш повне задоволення 
потреб суспільства без збільшення обсягів необхідних ресурсів. Критеріями аналізу та 
оцінки ефективності розвитку підприємства обрано індекси: виробництва (Івп (рп)) — 
співвідношення досягнутого рівня виробництва (реалізації) продукції та його базової 
величини; сукупних витрат на виробництво та реалізацію продукції (Ів) — 
розраховується аналогічно попередньому показнику; рівня економічної ефективності 
(іеф) — визначається на основі порівняння досягнутих результатів і понесених для 
цього витрат; співвідношення Іеф/Ів (dеф). На основі визначених критеріїв Р. Петухов 
виділив основні моделі розвитку підприємств, аналіз яких показав, що виробництво 
розвивається прогресивно за умови dеф > 1. Чим більше значення показника dеф, тим 
вище рівень інтенсивності розвитку підприємства. 

Можливість отримання узагальнюючих висновків, розроблення і прийняття страте-
гічних рішень щодо управління розвитком обумовили необхідність розробки та засто-
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сування інтегральних показників розвитку, які б надали максимально повну й загальну 
оцінку рівня розвитку підприємства. Широке застосування отримали моделі рейтинго-
вої оцінки розвитку підприємства, що ґрунтуються на методах суми місць, експертних 
оцінок, таксономічному методі. Певні висновки можна зробити на основі аналізу спів-
відношення темпів зростання показників. Відоме «золоте правило економіки» відобра-
жає умову еталонної динаміки розвитку підприємства і є основою його подальшої 
діяльності. Ступінь наближення фактичної динаміки до еталонної характеризує рівень 
управління на підприємстві та наявність стратегічного напряму розвитку. Забезпечення 
еталонної динаміки зміни показників є основою ефективного управління будь-яким 
підприємством і дозволяє мотивувати роботу як власників, так і працівників. Існує 
декілька підходів до вимірювання інтегрального показника розвитку підприємства.  

Виміряти ступінь наближення до нормативного порядку можливо за допо-
могою методів непараметричної статистики, найбільше значення з яких мають 
рангові коефіцієнти Спірмена (r) та Кендалла (τ): чим ближче значення коефі-
цієнта до 1, тим більшою мірою управлінські рішення відповідають інтересам 
власників щодо стратегічного розвитку підприємства.  

Інша методика визначення інтегрального показника розвитку підприємства на 
основі еталонної динаміки показників запропонована російським вченим Тон- 
ких А.С. [3], він розглядає розвиток підприємства у зв’язку з ефективним 
управлінням. Розрахунок інтегрального показника збалансованості інтересів 
передбачає декілька етапів: побудова матриці еталонної та фактичної динаміки 
змін показників підприємства; визначення ступеню відхилення фактичної 
динаміки зміни показників підприємства від еталонної; визначення міри 
відмінності еталонної динаміки зміни показників від фактичної; розрахунок 
інтегрального показника збалансованості корпоративних інтересів підприємства. 
Межі зміни інтегрального показника збалансованості інтересів окреслені від 0 до 
100 %. Автором методики запропонована шкала класифікації підприємства за 
рівнем збалансованості інтересів основних учасників відносин. 

У теорії та практиці аналізу й управління підприємством існує достатньо багато 
прикладів побудови та застосування інтегральних показників. За допомогою інтег-
ральних оцінок рівня розвитку можна дати числове відображення руху підприємства, 
зробити висновки про напрям його розвитку. Однак, на думку деяких дослідників [1], 
розвиток підприємства неможливо виміряти тільки інтегральним показником, оскільки 
він є якісною зміною структури і проявляється у всіх підсистемах та зв’язках 
підприємства. Основними проблемами використання інтегральних показників для 
оцінки розвитку підприємства є: складність доведення чіткої залежності зміни значень 
інтегрованих показників із реалізованими заходами щодо розвитку підприємства, 
виключення дії факторів зовнішнього середовища; наявність розривів у часі між 
здійсненням заходів щодо розвитку підприємства та одержаними результатами; 
можливість виключення деяких заходів у процесі розвитку підприємства внаслідок їх 
протилежної дії на елементи соціально-економічної системи. 

Кожний з наведених методів оцінки ефективності діяльності підприємства 
має особливі переваги, однак і низку недоліків, які можна сформулювати 
наступним чином:  

– більшість методів не враховує повною мірою динаміку змін показників;  
– розглянуті підходи орієнтовані на експертний вибір конкретних наборів 

показників, практично відсутнє доведення необхідності та достатності запро-
понованих наборів показників;  
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– отримані оцінки не враховують життєві цикли підприємства; 
– розглянуті методики є недостатньо комплексними. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Т.Л. Керанчук, канд. екон. наук 
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Однією з головних складових процесу стратегічного управління підприємст-
вом є здійснення стратегічного планування, яке пов’язано безпосередньо з про-
цесом обґрунтування стратегічних альтернатив та стратегій розвитку підпри-
ємства в довгостроковому періоді. Як правило, процес стратегічного планування 
охоплює наступні напрями: 

1. Здійснення портфельного аналізу. 
2. Розробка корпоративної стратегії та забезпечуючих стратегій. 
3. Формування результатів стратегічного планування. 
Зміст другого напрямку є достатньо дослідженим, тому надалі мова буде йти 

про уточнення змісту першого та третього напрямків стратегічного планування. 
Портфельний аналіз проводиться з метою формування корпоративного портфеля, 

що представляє собою сукупність так званих полів бізнесу (або стратегічних бізнес 
одиниць (СБО). В рамках такого планування на першому етапі визначаються види 
продуктів і формуються продуктові програми разом з необхідним для їх реалізації 
матеріальним і трудовим потенціалом. Фактично, в даному випадку мова йде про 
планування так званих стратегічних полів бізнесу, планування необхідної для цього 
інфраструктури та функціональних і регіональних стратегій на рівні підприємства в 
цілому та окремих полів бізнесу. В зв’язку з цим виникає необхідність в тлумаченні 
сутності поняття «стратегічне поле бізнесу». Поле бізнесу — представляє собою 
групу продуктово-ринкових сегментів, для яких може бути сформована довгост-
рокова незалежна від інших одиниць цілісна стратегія, яка дозволяє створити і 
зберегти конкурентні переваги.  

Тобто в якості полів бізнесу можуть виступати окремі продукти, продуктові 
групи, продуктові програми з відповідним потенціалом. Наприклад, якщо мова 
йде про діяльність меблевого комбінату, то в якості стратегічних полів бізнесу 
можуть виступати серійне виробництво блочних металевих та дерев’яних меблів, 
шаф, стінок, або одиничне виробництво обладнання для банківських установ, або 
серійне виробництво стільців. 

Яскравим прикладом побудови системи планування діяльності на основі полів 
бізнесу є діяльність компанії «Siemens» [1, с.675]. В цьому концерні найменшими 
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стратегічними одиницями є поля бізнесу. В цьому концерні виділено біля 300 
полів бізнесу, які утворюють базу для розробки стратегії бізнес-відділень, а 
також дають інформацію щодо проведення наскрізного аналізу та планування 
комерційних те регіональних структур на рівні всього концерну. Розроблені 
плани перевіряються в центральному відділі планування та розвитку. Слід 
зазначити, що процес виділення полів бізнесу має бути чітко формалізований. 

Стратегії полів бізнесу формуються в ході бізнес-планування. Під бізнес –
плануванням, в даному випадку, розуміється єдиний процес, який поєднує 
довгострокове цільове планування та реалізацію цілей в оперативній перспективі. 
Тобто, бізнес-планування пов’язує стратегічне планування полів та сегментів бізнесу 
з плануванням відповідних заходів та економічних показників (оперативне плану-
вання): це означає, що ключові показники бізнес-планів на наступний за поточним 
рік мають утворювати так звані бюджетні рамки, які є базою для детального 
планування бюджету. Саме бюджети є одним з основних інструментів, який 
опосередковує взаємозв’язок між стратегічним та оперативним плануванням. 

Досвід західних фірм показує, що концепція СЗГ і СБО -це ефективний 
інструмент, що забезпечує фірмі ясне уявлення про майбутній стан її оточення, 
що дуже важливо для прийняття стратегічних рішень.  

Після визначення полів бізнесу на другому етапі визначається конкурен-
тоспроможність усіх бізнес-одиниць фірми і перспективи розвитку ринків, які 
цікавлять фірму, на третьому етапі для кожної бізнес-одиниці розробляється 
бізнес-стратегія (ділова стратегія), на четвертому етапі оцінюється відпо-
відність бізнес-стратегій корпоративній стратегії, у першу чергу з погляду рівня 
розрахункового прибутку і необхідних ресурсів. 

Формування результатів стратегічного планування є завершальною ланкою цього 
процесу і передбачає розробку так званих стратегічних формулярів [3], які можуть 
стосуватися як діяльності компанії в цілому, так і діяльності окремих бізнес-одиниць 
(полів або сегментів бізнесу). В стратегічному формулярі мають бути зафіксовані 
наступні обов’язкові параметри розвитку компанії або окремих бізнес-одиниць: 

Цільова картина діяльності — вона представляє собою чітко сформульовану 
місію компанії (бізнес-одиниці). Наприклад: «Наше підприємство випускає 
ексклюзивні вироби». 

Цільові показники діяльності. Більшість цих показників носять, як правило, якісний 
характер, але можливим є визначення і деяких кількісних показників. В якості 
основних цільових параметрів діяльності можуть обиратися наступні показники: 
частка ринку, рентабельність на інвестований капітал (ROI), цільова структура 
капіталу, бажана тенденція зміни показника суми покриття 2 або відносний її вираз. 

Стратегії розвитку компанії або бізнес-одиниць. Такі стратегії представляють 
собою основні шляхи досягнення поставлених перед компанією цілей. Наприклад: 
«підприємство має досягти цільових параметрів за рахунок більш широкого 
використання реклами, стимулювання збуту та сервісного обслуговування клієнтів».  

Основні передумови досягнення цілей. Фактично такі передумови представ-
ляють собою певні прогнози щодо діяльності компаній конкурентів, прогнози 
поведінки основних клієнтів та постачальників на ринку.  

Перелік конкрентних заходів, реалізація яких є необхідною умовою досяг-
нення місії та визначених цільових показників діяльності. Приладом такого роду 
заходів може бути: розробка нової концепції рекламування за участю рекламної 
агенції; пошук та додаткове навчання менеджерів по продуктах і т.д. Тобто, ці 
заходи вже мають в більшій мірі конкретний характер, але їх ще не можна 
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відносити до категорії оперативних, оскільки на рівні розробки стратегічних 
формулярів не визначено конкретних термінів їх виконання. 
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Ефективний розвиток економіки країни, спрямований на задоволення загаль-
них економічних та соціальних потреб суспільства через створення сукупної 
вартості національного господарства та залежить від збалансованого спрацю-
вання основного виробництва й виробничої та соціальної інфраструктури. Це 
сприяє визначенню нових стратегічних підходів до визначення та формування 
напрямків розвитку підприємств через розробку, методологічне обґрунтування та 
реалізацію реальних програм і планів. 

Обґрунтування основних стратегічних напрямків розвитку будь-якої економ-
мічної системи вимагає чіткого розуміння стратегічних цілей що базуються на 
врахуванні реальних можливостей. При визначенні, розроблені та реалізації 
певних стратегій необхідно розкрити та зіставити можливості та потреби 
підприємства, їх відповідність до загальних цілей та потреб споживачів та 
національного господарства [1]. 

В дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених велика увага приділяється 
визначенню економічної сутності економічного потенціалу і недостатнє теоре-
тичне обґрунтування формування та оцінки потенціалу на рівні підприємства де 
найбільш вагомою його складовою з економічної, технічної і соціальної точок 
зору є виробничий потенціал.  

Виробничий потенціал, як цілісна економічна система, може досягти певних 
цілей при стратегічному спрямуванні кожного його із елементів оскільки ефек-
тивність системи в цілому залежить від участі всіх підсистем та елементів 
виробничого потенціалу. Усе це доводить необхідність цільового підходу до 
визначення виробничого потенціалу [2]. 

Цілісні характеристики виробничого потенціалу як системи дозволяють 
визначити стратегію його поведінки в цілому і кожного елементу окремо. До 
основних елементів виробничого потенціалу можна віднести ресурсний та 
науково-технічний потенціал [3]. Але кожен із цих елементів має складові, які 
дають певну характеристику кожного елемента.  

Спрямування стратегічного розвитку підприємства що прямо залежить від 
ресурсів, що використовуються.  
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Науково-технічна складова виробничого потенціалу включає наявність, якість 
та рух кадрів, що володіють певними знаннями та їх застосовують, матеріально-
технічну базу як умову перетворення знань у продуктивну силу, інформаційне 
забезпечення та організаційні фактори. 

В економічній літературі розрізняють стратегії внутрішнього (за рахунок 
активізації власного потенціалу) та зовнішнього (ґрунтується на зміні структури 
активів, акумуляції коштів на головних напрямках розвитку бізнесу і збереженні 
корпоративного контролю [4, с 86]) зростання.  

Отже, вивчення економічної сутності розглянутих категорій із врахуванням всіх 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища дозволило визначити основні 
стратегічні напрямки розвитку підприємств в рамках синергетичного підходу з метою 
усунення основних недоліків виробничо-господарської діяльності підприємства, серед 
яких необхідно виділити відсутність об’єктивної повної інформації для проведення 
аналізу показників з метою прогнозування вірогідних сценаріїв подій та тенденцій їх 
розвитку з метою виявлення та координації ефективних напрямків позитивних 
вирішень суперечностей, вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 
діяльність господарюючого суб’єкта як системи, відсутність оперативного зворотного 
зв’язку між запланованими цілями та процесом їх реалізації тощо. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ КАПІТАЛУ  
В КОРПОРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ 
ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. 
Т.А. Нікітіна, канд. екон. наук 
Національного університету харчових технологій 

Підприємства застосовують стратегію консолідації капіталу заради досяг-
нення максимального ефекту від своєї діяльності та отримання конкурентних 
переваг на ринку. Зокрема, найбільш активно використовують цю стратегію 
транснаціональні корпорації, при здійсненні злиттів та поглинань а також при 
створенні транснаціональних стратегічних альянсів. Тому актуальним є 
дослідження і поглиблення знань щодо застосування консолідації капіталу в 
корпоративній стратегії зростання підприємства. 

Економічна стратегія підприємства це довгостроковий план дій, що 
направлено на досягнення поставлених цілей за допомогою визначених 
інструментів. Підприємство визначає базову корпоративну стратегію розвитку, 
виходячи з основних детермінант портфеля стратегій підприємства, таких як 
аналіз та оцінка конкурентного потенціалу підприємства, технологій якими воно 
володіє, макросередовища в якому діє, існуючого державного регулювання а 
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також конкурентів, постачальників і споживачів. Базовою корпоративною 
стратегією розвитку може бути зростання, стабілізація або скорочення діяльності 
підприємства. Виходячи з обраної базової стратегії розвитку, підприємство 
обирає серед певних стратегічних альтернатив розвитку.  

Серед різноманіття стратегічних альтернатив, при обранні у якості базової — 
корпоративної стратегії зростання, достатньо часто використовуються стратегії 
консолідації капіталу. Консолідація капіталу підприємства це процес об’єднання 
(злиття) капіталів суб’єктів господарювання на договірній основі або на основі права 
власності, з метою підвищення ефективності, максимізації прибутку компанії та 
посилення конкурентних переваг на ринку шляхом створення якісно нового приросту 
капіталу за рахунок його перерозподілу, зміни структури та капіталізації доходів. 

У широкому значенні, стратегія консолідації капіталу — це економічна стратегія 
підприємства, що направлена на досягнення конкурентних переваг, шляхом 
здійснення консолідації капіталу у різноманітних його формах. У вузькому значенні, 
стратегії консолідації капіталу трактуються, виходячи з певної мети та обраної форми 
консолідації. До таких стратегій можна віднести вертикальну та горизонтальну 
інтеграції, диверсифікацію, злиття і поглинання, концентрацію, стратегічні альянси та 
ін. В основному, стратегії консолідації капіталу застосовуються при обранні 
підприємством базової — корпоративної стратегії зростання. 

Котлер Ф. [1, с.582 – 583], виділяє такі основні рівні корпоративної стратегії 
зростання: інтенсивне зростання, інтеграційне зростання та диверсифікаційне зрос-
тання. На кожному з зазначених рівнів застосовуються стратегії консолідації капіталу. 

 Також, на широке застосування стратегії консолідації капіталу вказують 
Томпсон А.А., та Стрікленд А.Дж. У своїй праці [2] науковці створили матрицю 
можливих стратегій розвитку монопрофільного підприємства. У цій матриці, 
серед різноманіття запропонованих стратегічних можливостей, переважають ті, 
що пов’язані з консолідацією капіталу у його різних формах.  

Дослідження провідних форм консолідації капіталу в умовах глобалізації показало, 
що стратегію консолідації капіталу активно використовують найбільш успішні 
підприємства, особливо у розвинених країнах світу. Так, в економіках провідних країн 
світу спостерігається стійка тенденція консолідації виробництва та капіталу, і як 
наслідок, інтеграції суб’єктів господарювання. Сьогодні економічне зростання цих 
країн світу визначають не окремі корпорації а їх інтегровані структури, такі як 
транснаціональні корпорації (ТНК), транснаціональні стратегічні альянси (ТСА), 
транснаціональні злиття та поглинання (ЗІП) та ін. 

Вибір між стратегіями ЗІП та ТСА, компанії здійснюють в залежності від 
поставленої мети, величини витрат та рівня ризику при проведенні стратегії. Якщо 
головною метою є отримання переваг за рахунок синергетичного ефекту, економії на 
масштабі виробництва, захоплення ринку шляхом знищення або пригнічення 
конкурентів, то, як правило, обирають стратегію транскордонного ЗІП.  

Стратегія ТСА обирається, якщо компанії не зацікавлені у зміні структури 
власності учасників. При проведенні ТСА, рівень ризиків більш високий, ніж при 
здійснення стратегії ЗІП. Це відбувається через те, що по — перше, учасники 
ТСА юридично більш самостійні ніж при ЗІП. По — друге, проекти ТСА мають 
переважно інноваційну направленість. По — третє, успіх альянсу, у великій мірі, 
залежить від координації всіх дій учасників та від ступеню довіри один до 
одного. Стратегічні альянси мають більш високі трансакційні витрати і менші 
інвестиції, ніж злиття і поглинання. 
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При здійсненні ЗІП, досягається отримання більш швидких результатів і більшої 
віддачі в довгостроковій перспективі, ніж при створенні альянсів. Але, в ТСА первісні 
витрати нижчі, ніж при ЗІП. Отже, транснаціональні стратегічні альянси та злиття і 
поглинання є взаємодоповнюючими конкурентними стратегіями транснаціональних 
корпорацій, і вибір на користь однієї з них здійснюється на основі обраної єдиної 
ефективної глобальної корпоративної стратегії. ТНК створюють ТСА та ЗІП за для 
підвищення своєї прибутковості, ефективності діяльності і, в кінцевому рахунку, 
конкурентоспроможності на світовому ринку.  
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КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: ОСНОВНІ 
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Розвиток ринкових відносин в Україні та інтеграція економіки країни у світове 
товариство потребує кардинальних перетворень і підвищення рівня конкурентоспро-
можності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Діяльність підприємств не обмежується виробництвом продукції, не менш 
важливим завданням є організація її збуту. Виходячи з цього, важливим постає 
питання організації і управління збуту продукції з використанням сучасних 
методів та інструментів формування ринкового попиту. За таких умов ключовим 
елементом ефективного функціонування підприємств є формування відповідної 
комунікаційної системи. 

Одним з ключових елементів формування системи комунікацій на підпри-
ємствах є розробка ефективної комунікаційної стратегії. 

Комунікаційна стратегія підприємства — це комплексна взаємодія організації з 
внутрішнім і зовнішнім середовищем з метою створення сприятливих умов для 
стабільної прибуткової діяльності на ринку. Формування комунікаційної стратегії 
підприємства є двостороннім процесом: з одного боку, передбачається дія на цільові і 
інші аудиторії, а з іншою, — отримання зустрічної інформації про реакцію цих 
аудиторій на здійснювану фірмою дію. Обидві ці складові однаково важливі; їх єдність 
дає основу говорити про комунікаційну стратегію підприємства як про систему [1]. 

Комунікаційну стратегію можна розглядати як частину комунікативної поведінки 
або комунікативної взаємодії, в якій серія різних вербальних і невербальних засобів 
використовується для досягнення певної комунікативної мети.  

Основним завданням комунікаційної стратегії є забезпечення інформаційної 
підтримки стратегії розвитку, бренду, бізнесу компанії. Комунікаційна стратегія 
базується на корпоративній і маркетинговій стратеги, і є набором найбільш 
ефективних інструментів впливу на цільову аудиторію і певну програму вико-
ристання цих інструментів [2]. 
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Процес розробки стратегії комунікацій проходить наступні етапи:  
– визначення цільової аудиторії;  
– встановлення цілей комунікації;  
– вибір каналів комунікацій;  
– підготовка звернень;  
– планування засобів реклами;  
– визначення бюджету стимулювання;  
– аналіз ефективності комунікацій [3]. 
Розробка комунікаційної стратегії припускає комплекс заходів, спрямованих 

на вибір і ефективне використання каналів комунікацій, в т.ч. [4]: 
– визначення комунікаційних завдань; 
– аналіз динаміки споживання продукту, його основних ринкових характер-

ристик, положення в життєвому циклі товару, конкурентного середовища з 
метою визначення найбільш адекватних комунікаційних дій; 

– аналіз комунікаційної активності конкурентів з метою визначення необ-
хідних об’ємів грошових вкладень; 

– аналіз комунікаційних переваг цільових груп для визначення найбільш 
ефективних комунікацій для цих цільових груп; 

– вибір каналів комунікацій, розробка медіаміксу (визначення співвідношення різ-
них видів комунікацій у рамках стратегії) і розрахунок прогнозних медіа-показників; 

– визначення і аргументація об’єму кмунікаційного бюджету; 
– створення загального тайминга комунікаційних заходів. 
В науковій літературі виділяють три складові комунікаційної стратегії [2]: 
– ринкова стратегія; 
– креативна стратегія;  
– медійна стратегія. 
Ринкова стратегія — основа, на якій будуватися будь-яка комунікація, вона 

базується на ретельному аналізі ринку (знання про потенційних споживачів, 
конкурентів, продукт). Ці знання є основними для розробки концепцій пози-
ціонування, диференціації і комунікації бренду. 

Креативна стратегія — стратегічне формування образу бренду, ґрунтоване на 
моделі сприйняття бренду цільовою аудиторією, а також розробка елементів бренду. 
Креативна стратегія містить ключову креативну ідею, яка буде для цільової аудиторії 
приваблива і близька, яка стане основою комунікації споживача з брендом. 

Медійна стратегія — вибір носіїв для рекламно-інформаційних повідомлень, 
за допомогою яких безпосередньо здійснюватиметься комунікація з цільовою 
аудиторією. Медійна стратегія представляє собою стратегію використання медіа і 
а також бюджет комунікації. Вибір рекламних носіїв здійснюється по кожному 
медіа (канали, станції, видання та ін.), а також визначається роль кожного носія в 
загальній комунікаційній стратегії. 

Ефективна організація комунікаційної діяльності на підприємствах дає 
можливість формувати раціональні стратегічні програми, гнучко підходити та 
реагувати на кон’юнктуру ринку, компетентно орієнтуватися у складних умовах 
ринкової конкуренції. 
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На сьогодні дослідженню проблем галузі молокопереробки, так і молоко-
переробних підприємств присвячено праці багатьох дослідників (В. Клочан,  
Н. Костаневич, Є. Гнатенко, Т. Шигаєва, О. Кулько, Харківський Д., Миронюк Т., 
Камінська В., Павловська Л., Присяжнюк О., Череп А., Божидарнік Т., Чуга-
євська С., Моргун О., Романишин О., Островар О., Яхно Т.). 

Дослідниками виявлено такі основні проблеми, що стосуються окремого 
молокопереробного підприємства, так і всіх підприємств одночасно: 1) низька 
якість молочної сировини, яка в переважній більшості отримується у населення 
[2 – 4], [6], [7], [9 – 11]; 2) недостатнє забезпечення молочною сировиною (низькі 
надої на одиницю ВРХ та зниження поголів’я ВРХ; низька економічна ефек-
тивність виробництва молока не є привабливою для виробників), що призводить 
до подорожчання сировини [1], [2], [4] [10], [11]; 3) неефективна робота 
посередників, діяльність яких призводить до збільшення витрат, а, отже, 
зростання вартості продукції [2]; 4) морально та фізично застаріле обладнання, 
що підвищує рівень неякісної продукції та збільшує вартість виробництва 
продукції, що в свою чергу знижує її конкурентоспроможність [2], [10]; 5) неста-
ча власних коштів молокопереробних підприємств, великі витрати використання 
кредитних ресурсів, подорожчання вартості енергетичних ресурсів [7]; 6) відсут-
ність прозорого ціноутворення на ринку молочної сировини [3], [4], [6]; 7) змен-
шення купівельної спроможності переважної більшості населення [3], [6], [10]. 

Для виходу з проблематичної ситуації, яка склалась серед підприємств моло-
копереробки дослідники пропонують такі шляхи: 1) розвиток галузі молочного 
тваринництва за рахунок значних інвестицій і з комплексною економічною 
допомогою з боку держави [2 – 4], [10], [11]; 2) інтеграція виробників молока, 
переробних підприємств та посередників з регулюванням на державному рівні, 
через впровадження різних цільових програм розвитку та стимулювання [1], [7], 
[10], [11]; 3) впровадження механізованого доїння корів з послідуючим охолод-
женням молока [7]; 4) проводити дослідження споживачів з метою визначення їх 
вимог до продукції молокопереробки [5]; 5) орієнтація на маркетинг, розробка 
ефективних маркетингових стратегій [8], [9]. 

Як видно з проведених досліджень, дослідженню логістичних проблем не 
приділено достатньої уваги, хоча виявлені проблеми дослідниками є наслідками 
відсутності комплексного логістичного управління на підприємствах молоко-
переробної галузі, що тією чи іншою мірою виявляється у виявлених проблемах 
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та запропонованих шляхах. Тому об’єктивно доцільно виявити логістичні 
проблеми діяльності та розвитку молокопереробних підприємств з виявленням їх 
логістичної природи. Саме їх ідентифікація дозволяє ефективну логістичну 
стратегію молокопереробного підприємства. 

За результатами проведених досліджень умов діяльності молокопереробних 
підприємств як в цілому по Україні, так і Житомирській області можна ще раз 
констатувати наявність глибоких проблем в сфері молокопереробки, які потре-
бують стратегічного підходу для вирішення, зокрема і через розвиток страте-
гічного логістичного управління: 

– недостатній обсяг молочної сировини, спричинений зменшенням поголів’я 
корів та перепрофілюванням агрогосподарств з тваринницького виробництва на 
рослинницьке виробництво (менш ризикове та більш швидкоокупне); 

– низька якість молочної сировини, спричинена відсутністю достатньої кіль-
кості великих тваринницьких господарств з власною інфраструктурою первинної 
обробки сировини у відповідності до сучасних високих стандартів; 

– перепрофілювання молокопереробних підприємств на виробництво мало-
витратних продуктів молокопереробки, поступове заміщення частки типових 
експортоорієнтованих продуктів таких, як сухе молоко та сири; 

– витіснення молочної сировини рослинними замінниками на виробництві, 
спричинене зростанням вартості першої через дефіцитну тенденцію та низьку 
вартість останніх; 

– зростання імпорту як молочної сировини, так і продукції молокопереробки 
(конкурентоспроможної продукції відповідної якості) із сусідніх країн (особливо 
важливо для підприємств Житомирської області); 

– низькі темпи зростання реальних доходів населення, що обмежує можливості 
підприємств молокопереробки рівнем рентабельності, та, в окремих випадках, не 
дозволяє розвиватись їм швидкими темпами на фоні звуження ринків збуту за 
кордоном та «торгових війн» в традиційних для експорту молочної продукції країнах; 

– низький рівень розвитку логістичної інфраструктури щодо збору молочної 
сировини, що значно обмежує гнучкість українських молокопереробних підприємств. 

На основі виявлених проблем необхідно сформувати єдиний інтегративний 
логістичний підхід, спрямований на ідентифікацію реальної комплексної проб-
леми для молокопереробного підприємства. Тільки такий підхід дозволить 
ефективно вирішити проблеми, що виникли в цій сфері. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ 
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
В.В. Рябенко, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

В умовах перманентних кризових явищ, що супроводжують функціонування 
вітчизняних підприємств харчової промисловості, виникає нагальна необхідність 
формування потужного стратегічного базису, який дозволить, з одного боку, подолати 
домінуючі кризові процеси в діяльності підприємства, а з другого боку, стати основою 
для подальшого прогресивного розвитку та зростання конкурентоспроможності. 
Формування стратегічного потенціалу актуалізується анонсованими стимулюючими 
заходами держави щодо посилення внутрішнього ринку харчової продукції та 
позитивними тенденціями на світових ринках продовольства (зростання цін, 
підвищення попиту, дефіцит). Формування стратегічного потенціалу передбачає: 
формування сукупності ресурсів та їх неповторних комбінацій; пошук і реалізацію 
можливостей розвитку, в першу чергу ринкових; створення унікальних, відмітних 
компетенцій підприємства та його персоналу. 

Важливим завданням управління формуванням стратегічного потенціалу під-
приємств є розробка організаційного механізму забезпечення цього процесу. Органі-
заційний механізм управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства — 
це сукупність форм, структур, методів і засобів управління, об’єднану спільністю 
цілей, завдань, функцій, від яких залежить результативність процесу формування 
стратегічних можливостей підприємства. До найважливіших елементів організацій-
ного механізму управління відносяться цілі, принципи, функції, методи управління, 
кадри, техніка, технології, ін формація і структури управління організаціями. 

Організаційний механізм передбачає регламентацію виконання функцій управ-
ління. Формування стратегічного потенціалу підприємства реалізується в циклі 
функцій управління цим процесом. Планування передбачає вибір напрямку розвитку 
підприємства, визначення складу, послідовності робіт та відбір засобів для форму-
вання стратегічного потенціалу, обґрунтування його майбутніх параметрів. Органі-
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зація забезпечує реалізацію процесів формування стратегічного потенціалу, 
створення його структури та умов реалізації. Мотивація сприяє активізації процесів 
саморозвитку працівників підприємства і максимальній віддачі творчого та ін нова-
ційного потенціалу персоналу, стимулює зацікавленість у вирішенні поставлених 
завдань щодо формування стратегічного потенціалу. Функція контролю на основі 
зіставлення планових та фактичних параметрів стану стратегічного потенціалу 
дозволяє проаналізувати і оцінити процеси його формування. 

Помилково вважається, що стратегічними аспектами пошуку потенційних 
можливостей підприємства для майбутнього розвитку повинне опікуватися лише 
вище керівництво. До формування стратегічного потенціалу повинні бути залучені 
всі працівники підприємства шляхом розвитку інноваційного типу їх поведінки, 
сприяння налагоджувати ефективні комунікації із партнерами, клієнтами та 
найрізноманітнішими контактними аудиторіями, формування відчуття відпові-
дальності з вчасні дії та сприятливого корпоративного мікроклімату, стимулювання 
до прогресивних змін, підвищення кваліфікації, набуття нових знань та компетенцій. 
Тому поряд із економічними і адміністративними пріоритетну роль необхідно 
відвести соціально-психологічним методам управління, які будуть спрямовані на 
досягнення вище визначених завдань. 

Однією із найважливіших і найскладніших проблем у формуванні органі-
заційного механізму є визначення відповідальних чи створення структурного 
підрозділу для виконання функцій управління стратегічного потенціалу підпри-
ємства. В цьому аспекті можна виділити три основні підходи: 

1. Створення відповідного структурного підрозділу (відділу перспективного чи 
стратегічного розвитку, відділу управління потенціалом тощо) на підприємстві. 
Використовується на великих підприємствах або компаніях холдингового типу. 

2. Розширення функцій планово-економічної служби (формування стратегіч-
ного потенціалу підприємства), введення до штату посади спеціаліста або 
заступника керівника з управління стратегічним потенціалом підприємства. 
Доцільно застосовувати на великих та середніх підприємствах. 

3. В малих та середніх підприємствах діяльність щодо формування стратегічного 
потенціалу та управління даним процесом виконується власником або керівником 
підприємства. Окремі функції делегуються керівникам функціональних підрозділів — 
виробничих, фінансових, маркетингових, кадрових — з метою формування локальних 
потенціалів в структур загального. Можливе створення тимчасових груп для 
розв’язання проблем формування стратегічного потенціалу підприємства. 

Роль інформації в управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства 
має визначальну роль, оскільки: 1) управління є інформаційним процесом, що перет-
ворює вихідну інформацію про стан зовнішнього і внутрішнього середовища в ін фор-
маційні сигнали у формі управлінських рішень для досягнення цілей к інформаційних 
образів майбутнього очікуваного стану підприємства, досягнення яких оцінюється за 
допомогою інформаційних параметрів у вигляді фінансово-економічних показників; 2) 
згідно із сутністю стратегічного потенціалу, інформація є важливою і невід’ємною 
складовою, яку слід розглядати в наступних аспектах: як фактор виробництва та 
ресурс для здійснення господарської діяльності; які відомості про потенційні 
можливості розвитку у формі ринково-комерційної, економічної та науково-технічної 
інформації; як знання для формування відмітних компетенцій підприємства і його 
персоналу; 3) результатом формування стратегічного потенціалу підприємства є 
інформація, представлена на основі даних прогнозних оцінок, кількісних і якісних 
характеристик бажаного стану підприємства, про майбутні тенденції зміни потенціалу, 
які варто розглядати як життєво важливі напрямки його формування і розвитку. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ФУНКЦІЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
Н.Г. Слободян, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Входження України до світового економічного простору обумовлює необхід-
ність опанування нових для вітчизняних підприємств моделей та методів аналізу, 
необхідних для прийняття виважених, доцільних і, що дуже важливо, вчасних та 
адекватних зовнішній ситуації управлінських рішень. 

Досвід показує, що застосовувані до теперішнього часу у вітчизняній практиці 
методичні підходи до аналізу зосереджуються на дослідженні внутрішніх факторів, що 
обмежують або сприяють росту підприємства на ринку, і значно менше уваги 
приділяється вивченню різних зовнішніх чинників впливу на конкурентне становище 
підприємства. В таких умовах у системі управління підприємством, орієнтованій на 
стратегічний розвиток, винятково актуального значення набуває стратегічний аналіз, 
що розглядають як відповідну функцію управління, орієнтовану на перспективу. 

Сучасний стан зовнішнього економічного середовища характеризується значним 
динамізмом та високою невизначеністю, що вимагає розробки дієвих методів оцінки 
впливу різних факторів на діяльність підприємства в процесі розробки стратегії 
розвитку. Сьогодні є недостатнім формувати управлінські рішення, виходячи лише з 
результатів аналізу фінансово-економічного стану, ефективності, продуктивності 
роботи конкретного підприємства та його структурних підрозділів.  

Фактично аналіз необхідно проводити в двох площинах: виявлення внутрішнього 
потенціалу підприємства у веденні конкурентної боротьби та дослідження зовнішніх 
чинників, які можуть обмежувати або посилювати конкурентні заходи підприємства. 
За таких умов, стратегічний аналіз стає дієвим Іструментом, що дозволяє поєднувати 
результати оцінки зовнішнього та внутрішнього середовищ і розробляти ефективну 
модель перспективного розвитку підприємства в динамічних умовах. 

Одним із способів реалізації системного та ситуаційного підходів при вив-
ченні різних чинників, що впливають на процес стратегічного управління є 
стратегічний аналіз. Стратегічний аналіз — це комплексне дослідження пози-
тивних і негативних факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть 
вплинути на конкурентне становище підприємства у довгостроковій перспективі, 
а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. За допомогою 
стратегічного аналізу готується комплексний стратегічний план розвитку підпри-
ємства, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка 
прийняття стратегічних управлінських рішень [1]. 

Необхідність проведення стратегічного аналізу на підприємстві визначається 
наступними факторами: 

– по-перше, він необхідний при розробці стратегії розвитку підприємства та в 
цілому для реалізації ефективного менеджменту, оскільки є важливим етапом 
управлінського циклу; 

– по-друге, він необхідний для оцінки привабливості підприємства, із точки 
зору зовнішнього інвестора, визначення позиції підприємства у національних та 
інших рейтингах; 

– по-третє, стратегічний аналіз дозволяє виявити резерви та можливості під-
приємства, визначити направлення адаптації внутрішніх можливостей підпри-
ємства до змін умов зовнішнього середовища; 

– по-четверте, дозволяє своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому середо-
вищі, та використовувати їх на свою користь. 
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Стратегічний аналіз діяльності підприємства необхідно здійснювати на основі 
наступних принципів: системного підходу; комплексного аналізу всіх складових 
підсистем, елементів підприємства; порівняльного та динамічного аналізу; ураху-
вання специфіки підприємства. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
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Національний університет харчових технологій 

Поява проблеми стратегічного управління викликана об’єктивними причинами 
(науково-технічним прогресом, глобалізацією бізнес-процесів, посиленням мін-
ливості як середовища, у якому діє організація, так і відносин у менеджменті) і є 
результатом не тільки еволюційного розвитку предметних галузей управління. 
Виникнення та застосування у ХХ столітті методів і форм довгострокового та 
поточного планування, що засновані на оптимізаційному моделюванні, науково-
технічному й економічному прогнозуванні, за допомогою яких визначалися 
тенденції розвитку виробництва, напрямки й характер діяльності організацій, були 
досить ефективні та своєчасні в умовах більш-менш стабільного зовнішнього 
середовища, цілей постійного зміцнення потенціалу організацій і насичення ринку 
товарами, державної протекціоністської політики та м’якого законодавства до 
соціальної відповідальності організацій, природокористування, екології й охорони 
навколишнього середовища, а також більш обмежених вимог споживачів до товарів. 
Істотно зростає динамічність і невизначеність факторів і процесів у соціально-
економічних системах. Все це докорінно змінило господарську ситуацію, значно 
збільшило її розмаїтість та складність, що, в свою чергу, викликає необхідність 
реформування існуючої системи поглядів на управління. Стало неможливим 
підтримування відповідності між вимогами ринку та діяльністю організацій в умовах 
жорстко регламентованих систем управління, які не в змозі вирішувати завдання 
ефективного функціонування в умовах нестабільності й невизначеності зовнішнього 
середовища. Виникла методологія стратегічного управління, завданням якого є 
досягнення поставлених цілей і забезпечення відповідності потенціалу підприємства 
вимогам середовища, у якому воно функціонує, з урахуванням динамічних змін. 

В економіці України спостерігаються послідовні стадії наростання неста-
більності середовища, у якому діє організація. Темпи цього наростання значно 
вищі за середньосвітові. Ефективне функціонування підприємств у цих умовах 
зумовлює необхідність прискореного розвитку концепції стратегічного управ-
ління, розробки стратегії, методів, сценаріїв і засобів ефективних систем управ-
ління, що робить тему нашого дослідження актуальною. 

Проблематика стратегічного управління докладно досліджена в багатьох роботах 
вітчизняних та іноземних авторів, таких як Л. Абалкін, О. Віханський, І. Герчікова, 
М. Моісєєв, Б. Соловйов, Б. Райзберг, Р. Фатхутдінов, З. Шершньова, а також  
М. Аллі, І. Ансофф, П. Друкер, М. Кастельс, Ф. Котлер, М. Портер, А. Стрікленд,  
А. Томпсон, Д. Тапскотт, Дж. Харвей, М. Хаммер, К. Холінг та ін.. У роботах деяких 
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дослідників (К.Редченко, О. Сагайдак, О.Сумець, І. Ушачов, Ю.Ципкін,) розпочато 
досить успішні дослідження взаємозв’язків і взаємозалежностей між стратегічним 
аналізом, управлінням і менеджментом, однак еволюція концепції стратегічного 
управління, а саме стратегії, політики і їх реалізації представлена недостатньо 
докладно і тому має потребу в подальшій науковій розробці. 

Посилення нестабільності примусило управлінську практику виробити ряд 
методів організації діяльності в умовах зростаючої непередбачуваності, новизни 
й складності оточення. У розвитку управлінських систем за І.Ансоффом можна 
виділити чотири етапи [1]: 

– управління на основі контролю за виконанням (з 1990 років);  
– управління на основі екстраполяції, коли темп змін прискорюється, але 

майбутнє ще можна передбачати шляхом екстраполяції минулого (з 1950 років); 
– управління на основі передбачення змін (з 1970 років), коли почали 

виникати несподівані явища й темп змін прискорився, однак не настільки, щоб не 
можна було вчасно передбачити майбутні тенденції й визначити реакцію на них; 

- управління на основі термінових рішень ( з 1990-х років), в умовах, коли 
велика кількість важливих завдань виникає настільки стрімко, що їх неможливо 
вчасно передбачити. 

Вивчаючи принципи управлінської поведінки, лауреат Нобелівської премії 
Г.Саймон зробив висновок про те, що як окремі люди, так і організації загалом не 
в змозі впоратися із проблемами, складність яких перевищує деякий визначений 
рівень (концепція обмеженої раціональності). Коли цей рівень перевищений, 
керівники вже не можуть здійснювати раціональну стратегію організації. 

Складність суспільства перевищила міру розуміння тих, хто відповідає за керів-
ництво ним, а масштаби й складність діяльності деяких організацій уже перевершили 
всі можливості їх керівників. Якщо керівництво не хоче ускладнювати управлінські 
системи організації до рівня, що відповідає умовам середовища, воно має дотриму-
ватись спрощення стратегічної позиції, залишивши нестабільні сфери діяльності. Та-
ким чином, головними для організації під час вибору системи управління є два фак-
тори: імперативи зовнішнього середовища й рівень домагань, установки керівників. 
Якщо організація розраховує забезпечувати оптимальну рентабельність за наявного в 
неї набору видів діяльності й у рамках прийнятих нею стратегій конкуренції, то 
доцільно обрати для себе систему, що відповідає тому рівню нестабільності, який 
вважається ймовірним для даної сукупності видів діяльності в майбутньому. 
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Системна модель управління змінами в будь-якій організації не може бути 
реалізована без застосування функції планування змінами. Від якості моделювання 
поточного стану та правильності побудованої планової моделі залежить успіх та 
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результат впровадження змін. Без сумніву, для того, щоб планування було 
ефективним, воно повинне базуватись на достовірній інформації про стан зовнішнього 
та внутрішнього середовища, оперативно реагувати та передбачати всі зміни, що 
проходять в ньому. Залежно від стану зовнішнього середовища, з врахуванням 
характерних змін по типу реакції (пасивні чи активні зміни) можна обирати найбільш 
доцільний вид планування та застосовувати визначені планові дії.  

Якщо зовнішнє середовище є прогнозованим, то всі проблеми, які розгляддаються 
в процесі планування, можуть бути чітко структуровані за окремими складовими, 
описані кількісними параметрами. Майбутній стан організації та планованих змін 
може бути визначений з високою точністю. В системі управління змінами цей вид 
планування передбачає активні планові дії та відповідно застосування активних змін 
як рекомендованих до використання організаційних змін за типом реакції. 

Якщо зовнішнє середовище є частково прогнозованим, то проблеми, в переважній 
більшості, не піддаються повній структуризації, їх розвиток є непередбаченим, їх не 
можливо описати кількісними параметрами. Найбільш доцільним видом планування 
може бути планове реагування або активні планові дії. А вибір активних чи пасивних 
планових змін визначається ступенем невизначеності зовнішнього середовища.  

Якщо зовнішнє середовище є непрогнозованим, то проблеми взагалі не 
структуруються і не піддаються кількісній оцінці. Вони описуються великою 
кількістю параметрів, зв’язки між ними є складними. При цьому доцільним є 
планове реагування, зміни є пасивними. 

З точки зору концепції управління змінами, при плануванні активних змін 
доцільно використовувати підхід інтерактивного планування, яке базується на 
проектуванні майбутнього та визначенні шляхів його побудови. При плануванні 
пасивних змін варто орієнтуватись на минуле та сьогодення, тобто використо-
вувати реактивне (повернення в минуле) та інактивне (ціль його — виживання та 
стабільність) планування змін.  

Планування пасивних змін зводиться до: розробки проекту адаптації 
проблемних зон організації відповідно до вимог внутрішнього та зовнішнього 
середовища на основі даних про реалізовані та існуючі організаційні зміни з 
врахуванням прогнозу стану зовнішнього середовища; визначення складу та 
наявності необхідного для цього потенціалу організації, який би забезпечив ці 
зміни з врахуванням можливих проблем та реакції на них; розробки заходів 
контролю за реалізацією змін в організації.  

При плануванні активних змін впершу чергу розробляється проект моделі 
майбутнього стану організації, який необхідно співставити із сценаріями можливого 
розвитку (сценарне планування). Після співставлення вибирається найбільш успіш-
ний варіант, який може забезпечити досягнення наміченого рівня розвитку. 

Але варто пам’ятати, що управління змінами не формується у вигляді окремої 
підсистеми управління, а планування змін не відбувається окремо від загального 
системного процесу планування розвитку підприємства. Для успішної реалізації змін, 
організації необхідно мати відповідний інструментарій управління змінами, застосу-
вання якого дозволило б управляти їх здійсненням та контролювати відношення 
персоналу до майбутніх змін, вчасно реагуючи на процеси, що відбуваються. 

Наукові підходи до управління змінами, а особливо їх планування, які довели 
свою дієвість в західних організаціях [1], вивчаються українськими науковцями 
та потребують впровадження в практику господарювання. Разом з тим, пере-
важна більшість керівників вже усвідомлює необхідність прогресивних управ-
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лінських змін та роль планування їх в умовах швидкозмінного середовища. 
Завданням вітчизняної управлінської моделі є створення або адаптація до 
практичної діяльності системи управління змінами з врахуванням базових прин-
ципів та законів розвитку сучасних організацій. 
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Досліджені історичні аспекти поняття «корпоративна власність» як Істру-
менту нагромадження й концентрації грошового капіталу шляхом об’єднання 
коштів його розрізнених власників. 

Доведено, що економічна реалізація відносин корпоративної власності 
пов’язана з привласненням доходу як результату підприємницької діяльності. 
Суб’єктами присвоєння не тільки необхідного, але й прибавочного продукту є 
функціональні власники як учасники відносин присвоєння корпоративного 
капіталу. Тобто, корпоративна власність, на думку автора, являє собою відносини 
колективно-приватного присвоєння матеріальних і фінансових активів, що 
спрямовані на здійснення високоприбуткової підприємницької діяльності. 

Визначені та охарактеризовані особливості корпоративної власності, які 
полягають в тому, що акціонерний капітал та інше майно належать товариству як 
юридичній особі й не є спільною чи частковою власністю його акціонерів. Саме 
акціонерне товариство є юридичною особою й має у власності відособлене 
майно, виступає як самостійний суб’єкт права, може від свого імені здобувати й 
реалізовувати майнові й немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем і 
відповідачем у суді. Право на одержання частини майна акціонери здобувають 
тільки при ліквідації товариства. Така особливість корпоративної власності 
визначає всю систему відносин між акціонерним товариством і його 
засновниками (акціонерами), а також порядок управління ними. 

Науково обгрунтовано, що корпоративна форма власності потребує особивих 
правил задоволення прав власників, за умови делегування безпосередніх функцій 
управління професійним менеджерам. Саме так визначається стержень корпо-
ративної власності — захист прав власника без урахування розмірів грошового 
капіталу, що лежить в основі його діяльності.  

Збалансована компенсація витрат і задоволення інтересів кожного з учасників 
корпоративного управління приводить до деякої оптимальної, рівноважної 
системи участі в підсумках виробничого процесу. Однак, щораз учасники 
процесу виробництва прагнуть до більшої компенсації. Найбільш незахищеною 
виявляється акціонерна власність, тому що саме за її рахунок відбувається 
перерозподіл результатів праці на користь інших учасників процесу управління.  

Обгрунтовано, що при управлінні корпоративною власністю слід враховувати 
особливу інтелектуальну власність менеджерів, як керівників, які сприяють 
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отриманню доходів. Розробка системи управління корпоративною власністю 
повинна ґрунтуватися на методах управління нею, попередній її структуризації, з 
метою виділення однотипних груп об’єктів і опису цілей та завдань.  

Автором узагальнена точка зору зарубіжних та вітчизняних вчених на поняття 
«корпоративне управління» та «корпоративна власність», наведено авторське 
визначення цих понять та запропоновано під управлінням корпоративною 
власністю розуміти поточні та стратегічні перетворення структури власності в 
корпорації, які спрямовані на її оптимізацію з метою досягнення поставлених 
цілей і забезпечення реалізації корпоративної стратегії відносно власності. 

Найбільш актуальними завданнями в області практичного управління корпо-
ративною власністю запропоновано вважати наступні: 

– формалізацію цілей і завдань функціонування корпорації; 
– встановлення принципів функціонування корпорації; 
– визначення критеріїв управління; 
– визначення оптимальних напрямків структурного розвитку об’єктів корпо-

ративної власності; 
– комплексну оцінка окремих об’єктів корпоративної власності. 
Зроблено висновок, що актуалізація завдань практичного управління корпо-

ративною власністю потребує пошуку та наукового обґрунтування методичних 
підходів до вирішення конкретних економічних завдань — оцінки окремих 
об’єктів корпоративної власності та визначення ефективних напрямків їхнього 
структурного розвитку. 

Доведено, що розвиток відносин власності характеризується зменшенням 
розмірів контрольного пакета акцій, виділення в якості самостійних, крім 
безпосередньо власності, відносин контролю, які стали нетотожними володінню 
самим капіталом. що для корпоративної форми власності характерний змішаний 
контроль над виробничим процесом. 

Охарактеризовано одну з головних особливостей управління корпоративною 
власністю, що характеризується масштабом усуспільнення, а це значно затрудняє 
реалізацію оперативних управлінських впливів керівництва корпорації на 
об’єкти власності. Тому, при управлінні корпоративною власністю найбільш 
типовим є передача окремих об’єктів спеціалізованим юридичним або фізичним 
особам, що дозволяє локалізувати управлінські впливи на них. Результатом 
такого закріплення є зміна правового статусу окремих об’єктів власності, що, в 
свою чергу, впливає на вибір методів управління об’єктами. 

Науково обґрунтовано, що управління корпоративною власністю взаємо-
залежне з розвитком бізнес-напрямків, і це необхідно враховувати під час 
визначення методів управління корпоративною власністю. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ УКРАЇНИ 
Т.П. Басюк, канд. екон. наук 
Національного університету харчових технологій 

Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристи-
чних держав світу. Саме туризм здатний подолати розбіжності в розвитку окремих 
регіонів країни, які значно посилилися останнім часом. Але існує і багато перешкод 
для цього розвитку, однією з яких є стан готельного господарства, що не відповідає 
сучасним світовим стандартам. Об’єктивна оцінка готельного будівництва в нашій 
країні свідчить про значне відставання від світових стандартів у цій сфері. Готелі, 
збудовані у 80-х роках, морально застаріли ще на стадії будівництва. Тому в таких 
готелях відсутні великі зали для проведення дискотек, концертних програм, бізнес-
центри, не кажучи вже про басейни, гаражі, казино та іншу технічну оснащеність, що 
дозволяє надавати весь комплекс основних і додаткових послуг.  

Світова готельна індустрія вийшла на сучасний, вищий рівень розвитку, тоді 
як наше вітчизняне готельне господарство розв’язувало «проблему», пов’язану з 
рівнем забезпеченості готельними місцями, що називалися «ліжко-місцями». Для 
її вирішення вже недостатньо дооснащення чи додаткового благоустрою готель-
ного господарства. Потрібні заходи, спрямовані на комплексне переобладнання 
багатьох готельних підприємств та оснащення їх сучасними меблями, технологі-
чним обладнанням, засобами автоматики та телемеханіки, електронною апарату-
рою управління, а також туристичним, спортивним інвентарем найновіших зраз-
ків. Тільки той готельний комплекс може розраховувати на успіх і популярність 
серед населення і зарубіжних туристів, до схеми благоустрою якого входить ши-
рокий набір новітніх засобів для занять у будь-яку пору року спортом, оздоров-
чими процедурами, для творчої й ефективної роботи ділових людей, змістовного 
дозвілля та культурного відпочинку. І все це — тільки за високого рівня техніч-
ного й естетичного стану. Від рівня запровадження досягнень НТП залежить і 
якість системи управління, планування, аналізу попиту на готельні послуги, під-
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готовки кадрів, технічної оснащеності, експлуатаційного процесу та, можливо, 
найголовніше — розвиток матеріальної бази готельного господарства.  

Науково-технічна політика підприємств готельній галузі має бути підтримана від-
повідним інвестиційним забезпеченням. Підприємства готельного господарства мо-
жуть використовувати наступні групи джерел фінансування інвестиційних потреб: 

– власні фінансові ресурси (накопичені нерозподілений прибуток та аморти-
заційні відрахування; дивіденди, прибуток від позареалізаційних операцій); 

– позичкові кошти (інвестиційна безвідсоткова позика засновників; випуск 
облігацій; банківські кредити; пільговий інвестиційний податковий кредит); 

– інші джерела (фінансування у вигляді зарубіжних програм та інвестицій; фі-
нансування з бюджету; фінансування з благодійних фондів). 

Найбільш надійним джерелом фінансування є власні кошти. Утім, як показує 
досвід, капіталомісткі проекти реалізуються переважно на базі позичкових кош-
тів. Найкращим капіталом для інвестицій є безвідсотковий кредит. Ця форма 
фінансування може бути реалізована тільки за рахунок позичкових коштів, що 
належать засновникам. 

Однією з форм залучення інвестора є передача йому частки у статутному фо-
нді (товариство з обмеженою відповідальністю) або пакета акцій підприємства 
готельного господарства (акціонерне товариство), що відповідає розміру його 
інвестиційного вкладу. 

Особливо жорсткими умовами фінансування інвестиційного проекту є банків-
ські кредити, у тому числі кредити під заставу майна, обладнання тощо. Часто, 
наприклад, купуючи обладнання, слід використовувати форму лізингу. 

Уряду України варто розглянути також можливість розширення кола підпри-
ємств готельного господарства, яким надаються податкові інвестиційні кредити у 
вигляді відтермінування за сплатою податків, обов’язкових платежів і зборів. У від-
повідності до перехідних положень Податкового кодексу канікули по сплаті податку 
на прибуток мають лише готелі за категорією три, чотири та п’ять зірок, що створює 
нерівнозначні умови для здійснення інвестиційної діяльності і, відповідно, конкуре-
нтної боротьби для інших видів підприємств готельного господарства. 

За підсумками 2010 р., за даними Державного комітету статистики України, у 
розвиток готелів та інших місць для тимчасового проживання суб’єктами госпо-
дарювання за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 1623,9 млн.грн. та 
1029,4 млн. грн. інвестицій в основний капітал, обсяг яких порівняно з 2009 р. 
зріс на 0,7 % та 15,7 % відповідно. Питома вага інвестицій в основний капітал, 
спрямованих у ці види діяльності, становила 1,6 % загальнодержавного обсягу. 
За рахунок коштів державного бюджету освоєно 20,5 млн. грн., що становить 0,8 
% інвестицій в основний капітал у ці види діяльності. 

У 2010 р. в Україні введено в експлуатацію 2594 місця у готелях, з них 999 — 
у нових (28 готелів). За рахунок реконструкції існуючих будівель кількість місць 
у готелях зросла на 1595 од. Більше половини (55,7 %) загальної кількості місць 
уведено у Львівській та Івано-Франківській областях.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розвиток готелів та інших місць для тимчасо-
вого проживання на 1 січня 2011р. становив 265,1 млн. дол. США, що складало 0,6 % 
загального обсягу прямих інвестицій в економіку України. Ці кошти надійшли із 33 
країн світу. Найбільші інвестиції на розвиток готельного господарства України надій-
шли з Кіпру — 95,5 млн. дол., Швейцарії — 38,7 млн. дол., Великої Британії — 
36,8 млн. дол., Російської Федерації — 26,0 млн. дол., Сполучених Штатів Аме-
рики — 20,0 млн. дол. та Віргінських Островів, Британських — 16,5 млн. дол [1]. 
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На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових еконо-
мічних процесів та взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, 
державами на внутрішньому й зовнішньому ринках гострою проблемою є ефекти-
вне управління вкладенням (інвестуванням) капіталу з метою його збільшення. 

Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу роз-
ширеного відтворення та полягає у використанні частини додаткового суспіль-
ного продукту для збільшення кількості й якості усіх елементів системи продук-
тивних сил суспільства. Інвестиції в широкому розумінні можна визначити як 
витрати ресурсів, що здійснюються з метою одержання в майбутньому користі 
або прибутку. У такому розрізі рішення про вкладання інвестицій відрізняються 
від рішень, спрямованих на споживання, для яких характерним є одержання 
тільки негайної корисності [1]. 

Метою управління інвестиційною діяльністю є: 
– відображення майбутнього стану економіки завдяки обсягам інвестицій у 

виробництво; 
– забезпечення потрібної прибутковості та терміновості досягнення цілей; 
– розробка стратегій інвестиційної діяльності; 
– аналіз економічного стану підприємства та доцільність залучення інвестицій; 
– визначити слабкі і сильні сторони підприємства; 
– визначення шляхів розвитку підприємства, що займається певним видом ді-

яльності, характерних саме йому і т.д. [2]. 
Стратегія управління інвестиціями повинна відповідати вимогам антикризо-

вого управління фінансами підприємства та передбачати раціоналізацію обороту 
обігових коштів та оптимізацію структури джерел їхнього фінансування; забез-
печення своєчасного оновлення позаоборотних активів і високу ефективність 
їхнього використання; вибір та реалізацію найефективніших шляхів розширення 
обсягів активів для забезпечення основних напрямків розвитку; забезпечення 
необхідного рівня самофінансування свого виробничого розвитку за рахунок 
прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної амортизаційної політики; 
забезпечення найефективніших та найдоцільніших умов залучення позикових 
коштів у відповідності з потребами підприємства, які виникли. Щоб вижити, 
підприємство застосовує різні методи управління, які передбачають:  

– розпорошення ризику, тобто здійснення своїх операцій не на одному, а на 
кількох ринках, а також виробництво цілого ряду товарів широкого асортименту; 

– адаптацію до умов, що змінюються, тобто інвестування в маркетинг, пошук 
можливостей випуску нових товарів для того, щоб оперативно реагувати на зміну 
зовнішнього середовища; 
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– пасивний маркетинг, тобто відмова від наступу на позиції конкурента, а 
звідси − відсутність ризику зустрічного удару; 

– цільові відрахування з прибутку, тобто створення відповідних резервів в ре-
зультаті успішної комерційної діяльності на «чорний день» [2]. 

Основною метою інвестиційної діяльності підприємства є забезпечення най-
більш ефективних шляхів розширення активів підприємства з позицій перспектив 
його розвитку й збільшення його ринкової вартості. З урахуванням цього зміст 
інвестиційної діяльності підприємства можна сформулювати таким чином: він 
являє собою частину загальної фінансової стратегії, що полягає у виборі та реалі-
зації найбільш ефективних шляхів розширення обсягів активів підприємства для 
забезпечення основних напрямків його розвитку. Управління інвестиційною діяль-
ністю слід розглядати як складову загальної системи управління підприємством та 
звертати увагу на: інтегрованість із загальною системою управління підприємст-
вом, комплексність в процесі формування управлінських рішень щодо реалізації 
інвестицій у взаємозв’язку з кінцевими результатами фінансової діяльності підпри-
ємства, високий рівень динамізму управління в галузі формування й реалізації 
інвестицій, багатоваріантність підходів щодо прийняття окремих управлінських 
рішень в сфері формування інвестиційних ресурсів підприємства, орієнтація на 
стратегічний розвиток підприємства [2]. 

В умовах нестабільної економіки основні задачі в процесі управління інвести-
ційною діяльністю підприємства полягають у наступному: пошук інвестиційних 
ресурсів, які необхідні для розвитку підприємства і здійснення серйозних інвес-
тиційних проектів, використання наявного на підприємстві потенціалу інвести-
ційних ресурсів, інвестування проектів, що дають найбільшу віддачу з урахуван-
ням пріоритетних напрямів розвитку економіки країни. 

На нашу думку, головною метою управління інвестиційною діяльністю під-
приємства є отримання максимального прибутку не тільки у поточному, але й у 
перспективному періодах. Це передбачає розв’язання низки питань, зокрема: 
розробка інвестиційної стратегії підприємства; пошук і формування інвестицій-
них ресурсів; оцінка ефективності проектів; формування і оцінювання інвести-
ційного портфелю; оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 
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Сучасний цукровий завод являє собою єдиний енерготехнологічний комплекс 
(ЕТК), до складу якого входять взаємопов’язані системи виробництва та спожи-
вання теплової та електричної енергії. Система виробництва являє собою когене-
раційну установку зі спільного виробництва теплової та електричної енергії 
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(ТЕЦ), а система енергоспоживання безпосередньо підприємства включає елеме-
нти технологічного, теплообмінного, механічного обладнання, пов’язані між 
собою складною схемою різнорідних зв’язків, в яких одночасно протікають, тіс-
но взаємодіючи, складні фізико-хімічні процеси. Саме ця складність внутрішніх 
взаємозв’язків елементів, процесів, їх параметрів та характеристик визначає не-
обхідність комплексного аналізу реального функціонування ЕТК та оцінки його 
ефективності. Відповідно, постає принципова необхідність системного підходу 
до розв’язання техніко-економічної задачі оптимізації структури, параметрів та 
режимів роботи ЕТК цукрового заводу з метою підвищення ефективності вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). 

На сьогодні реалізуються два основних підходи до розв’язання задачі підви-
щення ефективності використання ПЕР: метод удосконалення існуючого ЕТК та 
інноваційний метод.  

Перший метод не вимагає значних витрат техніко-економічних ресурсів, од-
нак виключає можливість оптимізаційного підходу до розв’язання задачі зни-
ження витрати ПЕР та не може забезпечити системного поглибленого зниження 
витрати ПЕР.  

В той же час інноваційний метод, що базується на впровадженні новітніх тех-
ніки та технологій, дозволяє провести структурну реконструкцію існуючих під-
приємств із застосуванням оптимізаційних підходів, в т.ч. із збільшенням їх про-
дуктивності. 

Під час оптимізації ЕТК цукрових заводів необхідно застосовувати основні 
принципи, які б враховували необхідність отримання інтегрованого проектного 
рішення, що було б не лише енергетично оптимальним, але й економічно та тех-
нічно прийнятним. Оскільки процедура проектування вимагає застосування ме-
тодів системного аналізу, комплекс заходів з оптимізації енерговикористання, в 
першу чергу, слід вибудувати у відповідну ієрархію інноваційних заходів, 
пов’язаних з вибором оптимальної структури та окремих елементів системи. 
Тобто, для побудови оптимальної структури ЕТК необхідним є її математичне 
представлення та моделювання.  

Оптимізація вимагає комплексного аналізу наступних інноваційних задач, та-
ких як задачі синтезу та оцінювання альтернативних структур енерготехнологіч-
них схем та задачі вибору апаратів та параметрів схеми в рамках кожної синтезо-
ваної структури. При цьому попередньо слід враховувати досвід, який засвідчує, 
що економічний ефект від оптимізації структури ЕТК на порядок вищий від ефе-
кту оптимальної організації окремих елементів структури чи оптимального 
управління процесом.  

Таким чином, при оптимізаційному виборі інноваційних технологій та елеме-
нтів обладнання чи способів модернізації існуючих перш за все слід виконувати 
вимоги синтезу оптимальної структури ЕТК та результатів його математичного 
моделювання. В свою чергу, при синтезі оптимальної структури ЕТК слід врахо-
вувати технічні можливості обладнання та експлуатаційні вимоги, в т.ч. вимоги 
контролю та управління, компоновку та комунікації підприємства, вимоги безпе-
ки, контроль забруднення навколишнього середовища тощо.  

Можна зробити висновок, що інноваційний синтез оптимальної структури 
ЕТК обумовлюється низкою труднощів, зокрема: різноманітністю критеріїв оп-
тимізації, побудованих на системних принципах; невизначеністю інформації про 
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критерії оптимальності на початкових етапах проектування; необхідністю врахо-
вувати порівняльну важливість критеріїв [1]. 

На сьогодні традиційно визначальним критерієм для вибору оптимальної 
структури ЕТК є її економічність, причому комплекс додаткових вимог та обме-
жень, в т.ч. вимоги керованості, надійності енергопостачання та екологічні об-
меження в кінцевому рахунку теж являють собою економічну проблему. 

Одним з основних важелів економічної інноваційності є опора на вітчизняний 
науково-технічний інтелект, який порівняно з закордонним має ряд принципових 
переваг, до числа яких, в першу чергу, слід віднести меншу вартість, а також 
знання вітчизняної промисловості та її специфіки. Слід відзначити, що визнача-
льний вклад в інноваційний розвиток цукрової промисловості України від часу її 
зародження до сьогодні внесли саме науковці та випускники Національного уні-
верситету харчових технологій.  

Таким чином, лише комплексний інноваційний підхід, в основі якого покла-
дені методи оптимізації на основі системного аналізу дозволяють розв’язувати 
задачі підвищення енергоефективності цукрових заводів.  
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ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЦЕНТРИ 
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Аналіз потенціалу регіональних інноваційно-технологічних центрів (далі ІТЦ) 
дозволив виявити їх здатність виконувати роль системоутворюючих центрів, 
навколо яких можуть сформуватися високотехнологічні інтегровані структури 
бізнесу(далі ІСБ). Необхідно визначити концептуальні положення побудови та 
організації системи формування високотехнологічних ІСБ на базі інноваційно-
технологічних центрів. Спочатку систематизуємо концептуальні положення ор-
ганізації високотехнологічних інтегровані структури бізнесу(далі ІСБ), спираю-
чись на компетенції ділової активності ІТЦ. 

Більшість регіональних ІТЦ мають ряд характеристик, залучення яких в про-
цес інтеграційного розвитку регіональної економіки здатні створити кооперацій-
ні схеми поєднання наявного інноваційного потенціалу для отримання синерге-
тичного ефекту. 

У зв’язку з цим, концепція побудови інноваційної інфраструктури передбачає, 
що держава в особі її різних міністерств і відомств має розвивати масштаби інно-
ваційної діяльності в першу чергу через регіональні ІТЦ або аналогічні об’єкти 
інноваційної інфраструктури, а не тільки за допомогою бюджетних субвенцій та 
програм інноваційного розвитку. Це дозволить створити своєрідний фінансовий 
важіль, за якого кожна додатково вкладена гривня в інноваційний розвиток при-
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несе значно більший приріст позитивних науково-технічних і соціально-
економічних результатів. 

Дане твердження базується на здатності грамотно вибудуваних соціально-
економічних систем до саморозвитку та самофінансування. Діяльність держави 
повинна бути спрямована в першу чергу не на безпосереднє інвестування в інно-
ваційні проекти, а у створення передумов формування цілісної соціально-
економічної системи у вигляді безлічі високотехнологічних ІСБ в критичних 
галузях сучасної науки. Сформована система при наявності сприятливих факто-
рів зовнішнього середовища, забезпечених державою, буде сама розвиватися і 
збільшувати свій інтегральний потенціал. 

Регіональні ІТЦ можуть виступити в цій схемі як системоутворюючі центри, 
навколо яких буде формуватися структура всієї майбутньої цілісної інноваційної 
системи. Функція держави при цьому полягає у формуванні сприятливих умов 
діяльності елементів потенційних ІСБ за допомогою цілеспрямованого розвитку 
відповідних системоутворюючих факторів, якими володіють ІТЦ у своїх регіонах. 

Сукупність системоутворюючих факторів буде підвищувати привабливість 
діяльності окремих фірм і організацій в рамках інтегрованого партнерства і спри-
яти взаємодії учасників ІБС. У результаті це призведе до формування доцентро-
вих сил, що буде проявом властивості інтегративності, властивого для всіх соціа-
льно-економічних систем. 

Доцентрові сили — це прояв дії сукупності стимулюючих системоутворюю-
чих факторів, що підвищують прагнення підприємств до діяльності в рамках 
високотехнологічних ІСБ. Наявність доцентрових сил передбачає прогресуючу 
систематизацію в рамках ІСБ, що перебуває на стадії зростання. 

За допомогою збільшення потенціалу доцентрових сил можна добитися форму-
вання достатнього для нормального функціонування ІСБ різноманіття елементів. Це 
дозволить забезпечити всю необхідну сукупність взаємозв’язків і різних видів пото-
ків між елементами ІСБ, а також сформує прогресивну конкуренцію між даними 
елементами. Як зазначалося, конкуренція є основним стимулом реалізації інновацій-
ної діяльності. Іншими словами, створення такої системи дозволить розвинути інно-
ваційну діяльність підприємств-елементів і, таким чином, досягти основної мети 
формування високотехнологічних ІСБ. При цьому домінуюча частка безпосередньо-
го фінансування інноваційної діяльності буде здійснюватися за рахунок позабюджет-
них джерел, так як це комерційно вигідно. Таким чином, державне фінансування 
може мати значно менші розміри, при тому, що ефект буде більшим. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
О.О. Гришкова, Н.В. Ревуцька 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка  

Майбутнє економічне зростання нашої держави може бути забезпечене лише 
сталим розвитком і техніко-технологічним оновленням вітчизняних промислових 
підприємств. З огляду на це, надалі актуальними залишаються питання іннова-
ційної активності суб’єктів господарювання. Проте, активна інноваційна діяль-
ність потребує значних фінансових ресурсів, які не завжди є у розпорядженні 
підприємства. Це зумовлює значний відрив вітчизняних підприємств у розвитку 
виробничої сфери, і, як наслідок, знижує їх конкурентоспроможність. 

Низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції пояснюється, 
у тому числі і як результат недостатнього обсягу інвестицій у інноваційні проек-
ти, у розробку і впровадження інноваційних ідей.  

Під інноваційним проектом розуміється комплекс усіх необхідних заходів 
щодо створення і реалізації інноваційного продукту на ринок. А інвестиційний 
проект — це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінсь-
ких, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються 
суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-
розрахункових документів, необхідних для обґрунтування, організації та управ-
ління роботами з реалізації проекту [1, с.538].  

В Україні останнім часом спостерігається негативна тенденція, щодо обсягів 
інноваційної діяльності. Загалом інноваційна активність вітчизняних товаровироб-
ників характеризується нестабільністю інвестицій у дану сферу. Це пов’язано з 
дією різних чинників, які умовно науковці поділяють на три групи — економічні, 
виробничі та правові [2]. До економічних факторів можна віднести наступні: не-
стача власних коштів; недостатня фінансова підтримка держави; великі витрати на 
нововведення; високий економічний ризик; тривалий термін окупності нововве-
день; низький платоспроможний попит на продукцію; нерозвиненість фінансового 
ринку і неготовність капіталу до широкого інвестування в інноваційну сферу. 

До виробничих факторів слід віднести такі: нестача інформації про нові техно-
логії; відсутність можливості для кооперації з іншими підприємствами та наукови-
ми організаціями; незавершений характер дослідницьких робіт; несприйнятливість 
підприємств до нововведень; відсутність кваліфікованого управління інноваційни-
ми процесами, спрямованого на підвищення якості продукції, отримання конкуре-
нтних переваг; поглиблена сировинна орієнтація вітчизняних підприємств. 
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Серед правових факторів виділяють наступні: недосконалість інструментів 
правового регулювання інноваційної діяльності, особливо у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності; відсутність оптимального рівня оподаткування. 

Для стимулювання інноваційної діяльності у промисловості необхідно: моти-
вувати працівників до інноваційної діяльності. Це може відбуватися у вигляді 
премій до заробітної плати чи відсотка від величини економічного ефекту, який 
приніс підприємству даний винахід. Крім цього, важливим завданням є зниження 
рівня міграції вчених шляхом створення сприятливих умов для створення нових 
винаходів і технологій. Доцільно також запровадити тісну співпрацю з іноземни-
ми підприємствами щодо обміну досвідом (наприклад, у проектах спільного бен-
чмаркінгу); активізувати діяльність технопарків шляхом державної підтримки; 
розширити практики надання інноваційним підприємствам середньострокових 
кредитів і зниження процентної ставки. 

Україні необхідно перейняти зарубіжний досвід державної підтримки і стиму-
лювання інноваційної діяльності у розвинених країнах. Так наприклад, у США 
нараховують більше сотні пільг, що активізують науково-технічний процес. Го-
ловна перевага податкової підтримки полягає у тому, що пільги надаються не 
авансом, а як заохочення за реальну інновацію, адже сума недоотриманих у виді 
податків коштів приблизно відповідає внескам фірм в інноваційний процес. Го-
ловний принцип західної системи полягає в тому, що податкові пільги надається 
не науковим організаціям, а підприємствам та інвесторам. Синергійний ефект від 
наданих пільг і конкурентних умов відбору інноваційних проектів забезпечують 
високий попит на дослідження та інновації [2, с. 50].  

Також одним із головних інструментів державного регулювання інноваційно-
інвестиційних проектів є амортизаційна політика. Визначення оптимальних норм 
і видів амортизації — одне з найважливіших завдань держави.  

Особливої уваги заслуговує досвід інноваційно-інвестиційної діяльності в ре-
гіонах в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвит-
ку, який доводить, що при наданні державою сприятливих умов значно більшими 
темпами впроваджуються інноваційні та інвестиційні проекти.  

Українським підприємствам життєво необхідно впроваджувати інновації, 
оскільки, критичного стану досягло їх матеріально-технічне забезпечення і його 
моральна застарілість. Даний захід не тільки покращить ситуацію у виробничій 
сфері, а й допоможе здійсненню соціальної політики, створюючи нові робочі 
місця, збільшенню податкових надходжень до державного бюджету тощо.  
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТРЕБИ 
ПІДПРИЄМСТВА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ 
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ  
Н.О. Гунько, асист. 
Національний університет харчових технологій 

На розмір та напрями вкладання інвестиційного капіталу впливає велика 
кількість факторів, одним з яких виступає стадія життєвого циклу підприємства.  

Залежність інвестиційних потреб від стадій життєвого циклу та цілей підпри-
ємства наведено в таблиці. 

Народження — характеризується значними витратами всіх ресурсів системи, 
значні фінансові кошти спрямовані на створення та реєстрацію підприємства, 
придбання адміністративного та виробничих будівель, закупівлю сировини та 
матеріалів, наймання робочої сили. Отже переважна частка інвестицій носить 
реальний характер.  

Таблиця 1. Залежність напрямів інвестиційної діяльності від стадій 
життєвого циклу, та цілей підприємства 

Стадія життє-
вого циклу Основна ціль Інвестиційні потреби 

Народження Вихід на ринок 
Забезпечення достатнього обся-
гу основного капіталу і почат-
кових капітальних інвестицій 

Дитинство Закріплення позицій на ринку 
Завершення формування капі-
талу та здійснення капітальних 
інвестицій 

Юність 
Захоплення своєї частини ринку, при-
скорене зростання об’ємів продаж та 
прибутку 

Розширення діяльності за раху-
нок різноманітності інвестицій-
ного портфеля 

Рання зрілість 
Диверсифікація діяльності (освоєння 
додаткових напрямків діяльності), 
зростання обсягів виробництва 

Істотне розширення інвести-
ційного портфеля 

Кінцева зрі-
лість 

Закріплення позицій на освоєному 
ринку, формування іміджу підприємст-
ва і збалансоване зростання 

Розширення фінансового інвес-
тування 

Старіння Забезпечення стабільності господарсь-
кої діяльності 

Формування інвестиційного 
портфеля, що дає змогу зберег-
ти наявні позиції 

Відродження 

Пошук додаткових імпульсів в діяль-
ності (технічне переозброєння, нові 
постачальники, застосування нових 
технологій і т.п.) 

Диверсифікація інвестиційного 
портфеля 

Джерело: узагальнено автором за [1, 2, 3]. 

Дитинство — характеризується переходом до беззбиткової діяльності, посту-
пово розмір прибутку починає збільшуватися. Інвестування носить реальний 
характер, інвестиції направляються у найбільш значимі елементи потенціалу, які 
здатні у найкоротші строки створити базис для конкурентоспроможності. 
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Юність. На цьому етапі відбувається збільшення випуску продукції, яке по-
требує додаткового основного капіталу, особливо якщо підприємство вимушене 
брати довгострокові кредити для того, щоб витримати конкуренцію на ринку.  

На стадії ранньої зрілості підприємство має власну ринкову нішу, фінансовий 
стан стабільний. Схема розвитку підприємства показує, що на цій стадії у під-
приємця є два можливих варіанти розвитку: або він утримує досягнуті позиції (і 
відповідно підприємство залишається на стадії ранньої зрілості), або починає 
розглядати шляхи для подальшої експансії (відповідно підприємство опиняється 
на стадії кінцевої зрілості). Фірма, яка знаходиться на стадії ранньої зрілості, 
може здійснювати оновлення основних фондів, проводити додаткові досліджен-
ня і розробки, тобто нести ті самі витрати, що й на етапі становлення та розвитку. 
Але фінансові потреби вже мають більш індивідуальний характер. Може виник-
нути потреба у використанні фінансових інструментів для зниження рівня ризи-
ків. Тобто, інвестиційні потреби зміщуються у бік фінансового інвестування. 

Якщо ж буде обрано варіант подальшого розвитку у вигляді експансії, то для 
розширення і подальшого розвитку підприємству необхідні нові основні засоби, 
для закупівлі яких залучаються додаткові фінансові ресурси. Нові кредити ство-
рюють додаткове навантаження на підприємство і, у разі невдалого розширення, 
фірма може зіткнутися з фінансовими проблемами. 

Кінцева зрілість — підприємство досягає вершини успіху, піку доходів. У ці-
лому фаза зрілості характеризується стабільністю доходів, припиненням розши-
рення виробництва, максимуму досягають обсяги виробництва та реалізації, до-
ходи підприємства. Основними напрямками інвестування є розширення фінансо-
вого інвестування. 

Старіння — характерним є зменшення попиту, падіння обсягів продажів, дохо-
дів. Грошові потоки стають негативними. Виникає нагальна необхідність у пошуку 
нових можливостей, сфер для бізнесу, скорочення витрат за одночасного намаган-
ня зберегти мінімально необхідний рівень доходів. Якщо ж заходи на стадії старін-
ня зазнали невдачі, підприємство змушене ліквідуватись або змінити власника. 
Головним чином, спад настає через агресивну політику конкурентів, а також ста-
ріння матеріальних, кадрових, інформаційних, організаційних ресурсів. Саме тому 
основними інвестиційними потребами буде оновлення всіх видів ресурсів. 
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Між результатами господарювання та динамікою інвестицій ,як відомо, існує 
прямий зв’язок. Стан аграрного сектору країни, необхідність його розвитку в су-
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часній глобальній економічній ситуації висувають питання інвестування АПК на 
перше місце. За даними «Інституту аграрної економіки» інвестиційний спад в аг-
рарному секторі продовжувався до 2000 року, тоді як в цілому по економіці країни 
вже в 1998 році розпочалося активне нарощування інвестицій. На фоні значного 
скорочення частки сільського господарства у структурі інвестицій в основний ка-
пітал відбулось нарощування інвестиційного потенціалу переробних галузей АПК. 
У міру становлення ринкових інститутів та лібералізації економіки країни спосте-
рігалось зростання інтересу зарубіжних інвесторів до аграрного сектору. Значні 
обсяги іноземних інвестицій були залучені у середині двохтисячних років в олійно-
жирову, плодоовочеву, кондитерську промисловості, виробництво напоїв. За раху-
нок іноземних інвестицій значно розширились потреби харчової промисловості у 
сільськогосподарській продукції та активізувався розвиток відповідних галузей 
сільськогосподарського виробництва [1,3]. Але з початком світової кризи приріст 
іноземних інвестицій значно скоротився, а останнім часом спостерігалась їх реце-
сія, що викликає необхідність аналізу причин цих процесів [2]. 

Інвестиційна привабливість аграрного сектору країни базується на наявності 
сприятливих природних ресурсів та кліматичних умов. Навіть при існуючому мо-
раторію на продаж землі інвестиції є доцільними при можливості довгострокової 
оренди земельних ділянок. До того ж аграрний сектор, поки що, залишається менш 
монополізованим, порівняно з паливно-енергетичним та промисловими секторами 
економіки. Але лише ресурсна привабливість сектору не призводить до суттєвого 
притоку інвестицій до нього. Будь-який інвестор зацікавлений в захисті своїх ін-
вестицій, можливості отримати дохід зі своєї діяльності, вільному русі свого капі-
талу. Все це неможливо без становлення та розвитку таких основних економічних 
інститутів, як захисту права власності та результатів підприємницької діяльності, 
свободи підприємницької діяльності, незалежності судової системи. Ці інститути 
зазнають суттєвого викривлення, і не тільки внаслідок законодавчих ініціатив, але 
й через різницю між формальними та реальними особливостями їх функціонуван-
ня. Таким чином, приймаючи рішення про інвестування, інвестор стає перед диле-
мою вибору між привабливістю наявних в країні ресурсів та незахищеністю своєї 
діяльності. Наявність таких протиріч формують так звані «інституційні ловушки», 
які виникають на шляху інвестицій до країни. 
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Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі відновлення економічного зростання формування іннова-
ційного потенціалу стає визначальним фактором розвитку підприємств України. 
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Цей фактор пов’язаний з трансформацією нових наукових знань, ідей, відкриттів, 
винаходів, технологій в нові або удосконалені продукти, в ході реалізації яких 
формується нова модель розвитку, перетворення і використання суспільних, при-
родних і економічних ресурсів.  

Одним із ключових факторів забезпечення довгострокової конкурентоспромож-
ності підприємства є ефективна реалізація політики інноваційної безпеки як складо-
вої його економічної безпеки. Інноваційний потенціал являє собою сукупну здат-
ність наявних у підприємства ресурсів досягати поставлених інноваційних цілей. 

Першочергова необхідність здійснення інноваційної діяльності для ефектив-
ного функціонування підприємства підкреслюється в роботах М. Портера, який 
відзначає, що єдина можливість збереження конкурентних переваг — їх постійне 
вдосконалення; конкурентоспроможність економічних систем визначається не 
максимальною результативністю виробництва, а здатністю підприємства успіш-
но комерціалізувати нові знання [1; с. 51]. 

Підприємницька діяльність за своєю природою тісно пов’язана з інноваціями і 
запорукою її успіху є успішні інновації. В наукових дослідженнях підкреслюється, 
що інноваціям властиві три визначальні риси: науково-технічна новизна, промис-
лова придатність та комерційна доцільність. Комерціалізація наділяє винахід еко-
номічною необхідністю і, таким чином, перетворює інновацію в джерело доходу. 
Так наприклад, В.Є. Духов підкреслює, що саме одержання підприємством додат-
кових доходів змушує конкурентів використовувати правові, напівлегальні і неле-
гальні методи економічної розвідки [2; с.42]. Ці дії спрямовані на отримання інфо-
рмації про інновації, які є джерелом надприбутків, і які є комерційною таємницею і 
підлягають охороні. Дифузія інновацій призводить до втрати конкурентних пере-
ваг, що загрожує інтересам підприємства. Таким чином, впровадження інновацій є 
однією з основних причин прояву загроз і зниження економічної безпеки підпри-
ємства. Для того, щоб запобігти цим діям, підприємство повинно проводити полі-
тику інноваційної безпеки, яка є невід’ємною складовою економічної безпеки. 

На думку А.І. Сухорукова та О.О. Олейнікова використання науково-техно-
логічного потенціалу має розглядатися з позицій інноваційної безпеки [3]. Стан 
інноваційної безпеки є балансом результативності, що планується досягнути при 
впровадженні інноваційного проекту, загроз та небезпеки, пов’язаних з науково 
технічними розробками, станом технологій та технологічним рівнем, на якому 
знаходиться підприємство.  

На думку Краснощокової Ю.В., в інноваційній безпеці вирішальною умовою 
вважається дотримання та реалізація інтересів підприємства, а така безпека безпо-
середньо спрямована на формування необхідних і достатніх умов для збільшення 
можливостей створення та використання інновацій: продуктових, технологічних, 
економічних, організаційних і соціальних, з метою розроблення та впровадження 
конкурентоспроможності продукції й технологій на рівні світових стандартів [4]. 

Поряд з цим, Максимова Т.С., Філімонова О.В., Лиштван К.В. під інноваційною 
безпекою підприємства розуміють послідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплек-
сну діяльність підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного підпри-
ємства, викликану попитом, обумовлену науково-технічним прогресом і спрямовану 
на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління, 
продукцією, що випускається, джерела сировини й матеріалів, ринки збуту [5]. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що інноваційна безпека 
підприємства — це комплекс заходів щодо формування та розвитку інноваційного 
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потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств в сучасній 
економіці. Іншими словами, інноваційна безпека розглядається як функція органі-
зованої системи, що забезпечує збереження певної структури, підтримання режиму 
інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних програм і цілей. 

Таким чином, забезпечення сталого інноваційного розвитку є однією з голо-
вних цілей безпеки науково технічного прогресу та економічної безпеки підпри-
ємств. Інноваційна безпека полягає у забезпеченні високого рівня безпеки інно-
ваційного та науково-технічного розвитку підприємств. Надзвичайно актуальним 
є питання інноваційної безпеки з точки зору захисту інтелектуальної власності, 
результатів наукових розробок, досліджень та промислових зразків, оскільки 
результати інноваційної діяльності підприємства є недостатньо захищеними з 
точки зору економічної безпеки. 
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Національний університет харчових технологій 

Посилення конкуренції в ринкових умовах вимагає створення науково обґру-
нтованої стратегії та інвестиційного забезпечення ефективного розвитку буряко-
цукрової галузі на інноваційній основі. Стихійний розвиток галузі, коли діючі 
цукрові заводи не повністю завантажені сировиною, землі, придатні для вирощу-
вання буряку, використовуються не за призначенням, прибутковість галузі не 
забезпечує потребу в інвестиційних ресурсах для її суттєвого відтворення, обу-
мовлює необхідність збалансованості діяльності буряко-цукрового виробництва. 
Організаційно-економічні особливості функціону-вання галузі, її розвиток та 
фактори підвищення ефективності діяльності висвітлені в працях В.І. Власова, 
П.Т. Саблука, О.М. Шпичака, М.М. Ярчука та інших вчених. Проте в сучасних 
умовах актуальною залишається проблема визначення умов і факторів інвести-
ційного забезпечення конкурентоспроможного бурякоцукрового виробництва. 
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Конкурентоспро-можність галузі виявляється через конкуренцію за розподіл і 
використання земельних, матеріальних, енергетичних, трудових, інвестиційних 
ресурсів, а також ефективність їх використання [1]. 

На сучасному етапі в аграрному секторі підвищеним попитом на зовнішньому 
ринку користуються насіння ріпаку, соняшнику, кукурудзи та інших культур, у 
зв’язку з диверсифікацією використання їх як сировини для виробництва біоене-
ргетичних ресурсів. Площі посіву цих культур у тих зонах, що традиційно займа-
ли цукрові буряки, посіли провідне місце після зернових, що і спричинило пору-
шення спеціалізованих буряківничих сівозмін. Виходячи з даних технологічної 
оцінки різних сільськогосподарських культур, для виробництва біоетанолу, як 
альтернативного виду палива, найбільш перспективними є коренеплоди цукрово-
го буряку. Як було зазначено вище, на даний момент бурякоцукрове виробництво 
характеризується незбалансованістю та стихійним розвитком. Разом з тим, у сві-
товій практиці широко застосовують гнучку схему перероблення цукрового бу-
ряку на білий цукор та біоетанол. В залежності від урожаю буряку, можна легко 
регулювати виробництво того чи іншого продукту, в залежності від попиту, не 
допускати перевиробництво одного з продуктів і, як наслідок, не допускати зато-
варювання ринку та збут продуктів нижче собівартості. 

Тому необхідно врахувати, що буряківництво — це галузь, що може бути дже-
релом альтернативного біопального та сприяти вирішенню проблеми енергозабез-
печення. При цьому розв’язується декілька питань: енергетичної незалежності, 
екологічне, невичерпаності відновлювальних джерел енергоресурсів [2]. Проте, 
для забезпечення ефективного розвитку, а, отже і конкурентоспроможності, буря-
ківництво потребує вищого, порівняно з іншими галузями, матеріально-технічного 
оснащення та інвестицій, що є економічною основою його функціонування в рин-
ковому середовищі. Напрями інвестування включають інвестиції у виробничий та 
людський капітал, збереження і примноження родючості ґрунтів, та інше. 

Поряд з інвестиційною, необхідно проводити інноваційну господарську діяль-
ність у галузі. Інноваційний шлях — один із пріоритетних напрямів соціально-
економічного розвитку бурякоцукрового виробництва. Цей напрямок має забезпечи-
ти, застосовуючи більш дієвий механізм стимулювання, розробку і реалізацію ефек-
тивних інвестиційних проектів, що повинно підвищити рівень конкурентоспромож-
ності бурякоцукрового виробництва. У контексті класичного визначення сутностей і 
особливостей категорії «інновація», реалізацію стратегічних завдань інноваційного 
розвитку цукробурякового виробництва слід розуміти як спрямований кількісний та 
якісний вплив на всю систему, чи її окремі елементи, кінцева мета якого — підви-
щення ефективності та конкурентоспроможності бурякоцукрової сировини, продук-
ції та галузі. Це передбачає освоєння нових технологій, видів продукції або послуг, а 
також прийняття організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що сприяють просуванню продукції на ринку. 

Відповідно, політика агропромислових формувань в найближчі роки повинна 
орієнтуватися на стабільний підйом бурякоцукрового виробництва на основі 
постійно оновлюючих технологічних комплексів, сільськогосподарських машин 
та устаткування для виробництва, переробки та зберігання бурякоцукрової про-
дукції, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно безпечних тех-
нологій, створення конкурентоспроможних та імпортозамінюючих сортів насіння 
цукрових буряків.  
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Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що ефективність буря-
коцукрового виробництва можлива за умови інвестиційного забезпечення, яке 
безпосередньо залежить від нормативно-правового регулювання інвестиційного 
середовища, що здійснюється органами державної влади шляхом концентрації 
капітальних вкладень в об’єкти загальнодержавного значення, державного секто-
ра економіки та через бюджетну й грошово-кредитну політику сприяє реалізації 
програм розвитку конкретного продуктового підкомплексу. Розробка та впрова-
дження механізму регулювання економічних відносин у бурякоцукровому під-
комплексі АПК, має забезпечити затвердження інноваційної моделі розвитку; 
механізму державної підтримки розвитку бурякоцукрового виробництва, спря-
мованого на створення для товаровиробників умов прискореної реалізації органі-
заційних, виробничо-технологічних, структурних та інших інновацій; стимулю-
вання залучення інвестицій у розвиток бурякоцукрового виробництва та вигото-
влення з його продукції біоенергетичних продуктів тощо. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБНО-
ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ 
РЕЦЕСІЇ 
Д.Ф. Крисанов, д-р екон. наук, проф. 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних мінливих економічних умовах виживання, функціонування, а тим 
більше поступальний розвиток підприємства можуть забезпечити шляхом при-
скореної модернізації виробництва, впровадженням технологічних інновацій, 
постійним оновленням асортименту вироблюваної продукції, яка буде відповіда-
ти вимогам якості та екобезпечності, передбачених гармонізованими національ-
ними, європейськими та міжнародними нормативними документами. Лише з 
використанням найновіших процесових та продуктових інновацій, їх своєчасної 
заміни представниками нового покоління, залученням необхідних інвестицій та 
їх цільовим використанням можна забезпечити високу конкурентоспроможність 
виробництва та виробленої продукції. 

Особливий інтерес викликає розвиток харчової і тютюнової промисловості 
України в умовах рецесії. Економічне зростання, яке почалося наприкінці 1990-
их років, найбільшого підйому набуло в 2007 р., а потім, унаслідок поширення 
світової фінансової кризи та під впливом погіршеної соціально-економічної си-
туації в Україні, було започатковано згортання виробництва. Найнижча точка 
спаду прийшлася на 2009 р. (90,9 %) з наступним невеликим приростом (табл. 1). 
Отже, докризового рівня досягти не вдалося, хоча з урахуванням різних темпів 
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зменшення чисельності працівників та індексу виробництва продукції продукти-
вність праці в співставних цінах зросла за 2007 – 2011 рр. на 11,2 % [1, с.7]. 

Таблиця 1. Інноваційно-інвестиційне забезпечення та результативність функціо-
нування харчової і тютюнової промисловості україни* 

Роки 
№ 
п/п Показники 2006 

(довід 
ково) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 р. 
до  

2007 р. 
= %, вп 

1 Вартість основ- 
них засобів, 
тис. грн: 
– зношеність 
основних  
засобів, % 
– кількість 
підприємств, 
одиниць 

 
50263,3 

 
48,4 

 
 

7387 

 
62595,6 

 
45,6 

 
 

6984 

 
73536,4 

 
44,8 

 
 

5651 

 
82945,9 

 
44,0 

 
 

5735 

 
91985,4 

 
45,7 

 
 

5391 

 
н/д 

 
н/д 

 
 

н/д 

 
н/д 

 
н/д 

 
 

н/д 

 
153,3 

 
+0,1 

 
 

77,2 

2 Чисельність 
персоналу, 
тис. осіб 

464,9 454,2 436,0 390,0 387,4 378,0 н/д 83,3 

3 Інвестиції в 
основний 
капітал, 
млн грн 

8290,4 11829,8 13130,5 10457,6 9385,4 12144,4 н/д 102,7 

4 Прямі іноземні 
інвестиції, 
млн дол. США  

1274,6 1564,0 1685,9 1837,2 1858,7 2065,7 н/д 132,1 

5. Витрати на 
інноваційну 
діяльність, 
млн грн 

810,9 1729,3 1374,1 1015,0 608,9 933,1 н/д 54,0 

6 Інноваційне  
забезпечення: 
– придбано 
 нових техно 
логій, одиниць 
– впроваджено 
нових техно 
логічних про 
цесів, одиниць 
– освоєно но- 
вих видів техні- 
ки, одиниць 
– освоєно но- 
вих матеріалів, 
виробів, про- 
дуктів, одиниць 

 
 

76 
 
 

74 
 
 
 

8 
 
 

460 

 
 

113 
 
 

209 
 
 
 

3 
 
 

403 

 
 

134 
 
 

174 
 
 
 

2 
 
 

455 

 
 

114 
 
 

181 
 
 
 

5 
 
 

583 

 
 

84 
 
 

218 
 
 
 

14 
 
 

473 

 
 

76 
 
 

237 
 
 
 

35 
 
 

676 

 
 

н/д 
 
 

н/д 
 
 
 

н/д 
 
 

н/д 

 
 

67,3 
 
 

113,4 
 
 
 

437,5 
 
 

167,7 
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Закінчення табл. 1. 

7 Обсяг відван- 
таженої продук- 
ції, млн грн.  
у т.ч. іннова- 
ційної, млн грн 
частка, % з неї: 
– нової для 
ринку, % 
– нової для під- 
приємства, % 

 
 

68273 
3755,0 

 
 

5,5 
н/д 
н/д 

 
 

85208 
4516,0 

 
 

5,3 
2,1 
3,2 

 
 

110641 
4536,3 

 
 

4,1 
1,7 
2,4 

 
 

117810 
4712,4 

 
 

4,0 
0,9 
3,1 

 
 

145656 
4660,9 

 
 

3,2 
0,6 
2,6 

 
 

164655 
5485,3 

 
 

3,3 
0,9 
2,4 

 
 

182340 
н/д 

 
 

н/д 
н/д 
н/д 

 
 

214,0 
214,6 

 
 

-2,0 
-1,2 
-0,8 

8 Індекс продукції, 
в % до 1990 р. 
– рентабель- 
ність усієї дія- 
льності, % 
– рентабель- 
ність операційної 
діяльності, % 

 
91,9 
2,9 

 
 

5,1 

 
98,8 
1,5 

 
 

4,7 

 
96,7 
-3,4 

 
 

1,9 

 
90,9 
1,7 

 
 

5,4 

 
93,9 
0,9 

 
 

4,5 

 
93,3 
0,8 

 
 

4,2 

 
94,7 
н/д 

 
 

н/д 

 
-4,1 
-0,7 

 
 

-0,5 

9 Фондовіддача, 
грн/грн 1358,3 1361,2 1504,6 1420,3 1583,5 н/д н/д 116,3 

10 Продуктивність 
праці, тис. 
грн/працівника 

146,9 187,6 253,8 302,1 376,0 435,6 н/д 232,1 

* Складено і розраховано за даними Держстату України за відповідні роки 

Важливу роль в сучасних умовах відіграють зрушення в потенціалі підпри-
ємств, і в першу чергу — виробничому. За означений період незважаючи на по-
мітне зменшення кількості підприємств, що звітувалися перед статорганами 
(майже на чверть), вартість основних засобів зросла у півтора рази,але їх зноше-
ність залишалась на тому ж рівні [2, с. 450]. В зазначеному періоді в середньому 
за рік в харчову та тютюнову промисловість інвестувалося близько 11,4 млрд 
грн, але при цьому зношеність основних засобів практично не знизилася. Це сві-
дчить про достатньо високу частку застарілого технологічного обладнання, що 
унаслідок індексації основних засобів нейтралізує позитивну динаміку нової 
техніки та устаткування, на закупівлю якої спрямовуються капітальні інвестиції. 
Реальні позитивні зрушення відбуваються лише на тих підприємствах, що заку-
повували інноваційні технології і техніку (в значних обсягах), однак їх частка 
незначна (1 – 2 %), тобто практично кілька десятків суб’єктів господарювання [2, 
с. 452]. До того ж частка капітальних вкладень, що спрямовувалися на придбання 
технологічного устаткування з інноваційними характеристиками, у всьому їх 
обсязі становила лише 8,6 % (близько одного млрд грн). Реальний приріст інозе-
мних інвестицій не справляє помітного впливу на ситуацію в переробній сфері 
АПК загалом [3, с. 275; 4, с. 45]. 

Необхідно також звернути увагу і на такий чинник як інноваційне забезпечення 
переробно-харчового виробництва. Тут мають місце різноспрямовані тенденції. 
Зокрема, зважаючи на те, що строк інноваційності технологій, обладнання і про-
дукції не перевищує трьох років необхідно визначити наступне [2, с. 446 – 447]: 
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– має місце значний спад у придбанні нових технологій; 
– спостерігається млявий приріст у впровадженні нових технологічних проце-

сів, а також кількаразовий — в освоєнні нової техніки (35 од.); 
– відзначається півторазовий приріст в освоєнні нових видів продукції, але в 
сукупності це становить лише 8 – 9 % від асортименту продовольчих товарів, 
що зараз реалізуються в торговій мережі. 
Отже, закономірний результат — частка інноваційної продукції постійно зме-

ншується, а нової для ринку — фактично має символічний характер. Для покра-
щення, а тим більше кардинального необхідні вагомі стартові інвестиції та впро-
вадження широкий набору продуктів з інноваційними характеристиками. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕМЕНТІВ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Н.Л. Кузьмінська 
Національний університет харчових технологій 

Зміна місця інформації в системі факторів суспільного виробництва стала під-
ґрунтям для утворення самостійної складової частини сучасної економічної нау-
ки, яка вивчає закони, що діють у сфері виробництва і відтворення науково-
технічної інформації, наукового знання — інформаційної економіки [1].  

В інформаційній економіці економічний розвиток забезпечується за рахунок 
використання інформаційних ресурсів і джерел, носієм яких є безпосередньо 
людина. Тому в сучасних умовах важливою стає роль людини, яка володіє висо-
ким рівнем загальноосвітньої, наукової і професійної підготовки, та такої, що 
здатна не тільки на відтворення отриманих знань, але й на узагальнення, аналіз і 
генерацію нового знання. 

Сучасний світ взагалі немислимий без інформації. Інформація є одним із ос-
новних ресурсів, поряд із працею, капіталом і природними факторами, які визна-
чають ефективність виробництва і логіку макроекономічної динаміки. 

Не дивлячись на те, що існує досить багато означень поняття «інформація», 
проте єдиного, загальноприйнятого — немає. 



 58 

В основному ж інформація сприймається як загальна властивість матерії, що 
формується в процесі відображення матеріальних об’єктів поряд із такими кате-
горіями як «матерія» і «енергія», є невід’ємною властивістю матерії і тому існу-
вала і буде існувати вічно [2].  

На думку Ніжегородцева Р.М. [1, с. 25]: «… світ єдиний тому, що він інфор-
мативний і визначений єдиним, цілісним і загальним джерелом — інформацією». 

Основну частину знань експерти-аналітики отримують аналізуючи, порівнюю-
чи і синтезуючи інформацію із різноманітних джерел. За даними статистики, 85 % 
нових знань людина отримує вивчаючи текстову інформацію.  

У науковій літературі можна зустріти багато підходів до проблеми співвідно-
шення інформації і знань. 

Деякі науковці поняття «знання» і «інформація» ототожнюють, вважають їх 
взаємозамінними. В когнітивній психології ці поняття чітко диференціюються: 
знання утворюється із інформації шляхом її перетворення і трансформації, знан-
ня являє собою упорядковане накопичення інформації. 

Прийнятним для автора є визначення поняття «знання», як «історичної харак-
теристики матерії, яка виражає характер і ступінь упорядкованості її відображен-
ня у індивідуальній або суспільній свідомості», наведене у [1, с. 47].  

Отже, інформації притаманна об’єктивність, а на знання має вплив 
суб’єктивність індивідуальна або суспільна. 

Для реалізації інформаційної складової в системі елементів інноваційного 
розвитку підприємства була розроблена структура бази знань підприємства (БЗП) 
олійно-жирової промисловості. 

База знань (Knowledge Base) — це грамотно керований централізований ефект-
ронний архів програм, документів, довідників, класифікаторів та ін. підприємства, 
учбового закладу, державної структури та будь-яких інших організацій чи структур. 
База знань повинна містити структуровану інформацію деякої області знань [3]. 

Переваги, які отримує підприємство при наявності бази знань: 
– скорочення часу на пошук інформації (БЗП створюється для конкретного 

підприємства, враховуючи вузькопрофільність його роботи);  
– збереження корпоративних знань при кадровій ротації; 
– скорочення часу на навчання нових співробітників (про деякі особливості робо-

ти за обраною посадою новий співробітник може дізнатись ознайомившись із БЗП); 
– підвищення ефективності колективної роботи та ін. 
Основними етапами впровадження у роботу бази знань підприємства є: 
І. Дослідження, аналіз роботи підприємства; адаптація БЗП до конкретного 

підприємства. Цей етап є досить важливим, оскільки саме в цей час уточнюється 
або доповнюється структура БЗП. На цьому етапі потрібно врахувати усі потреби 
персоналу підприємства, систематизувати їх і реалізувати у структурі БЗП.  

ІІ. Введення в експлуатацію бази знань підприємства. Даний етап включає в 
себе заповнення інформацією БЗП, навчання персоналу підприємства роботі з 
БЗП, створення інструкцій по роботі з БЗП, усунення можливих недоліків. При 
заповненні інформацією БЗП потрібно врахувати, що інформація, яка міститься у 
БДП, повинна бути: 1) актуальною, достовірною; 2) систематизованою; 3) конфі-
денційною (кожен працівник підприємства повинен мати до інформації певний 
рівень доступу).  

ІІІ. Експлуатація бази знань підприємства.  
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Сучасні підприємства України постійно функціонують в мінливому середо-
вищі під впливом різноманітних зовнішніх факторів. Інтелектуальна діяльність в 
сучасних умовах є необхідним процесом, а достатньо високий рівень цієї діяль-
ності це сприяння підвищенню успішного розвитку економіки країни та автори-
тет держави на міжнародному рівні. 

Управління сучасним підприємством потребує використання не тільки існую-
чого в менеджменті досвіду і розроблених раніше підходів, а насамперед перспе-
ктивних та ефективних методів, які ґрунтуються на досягненнях сучасної творчої 
діяльності людини — інтелектуальної діяльності. 

Різноманіття цілей і завдань, які виникають у процесі прийняття рішень, їх 
складність і часові обмеження властиві дуже багатьом проблемам, щодо яких 
приймають рішення, потребують комп’ютерної підтримки цього процесу, управ-
ління ним. Тому дослідження суті нематеріальних активів та управління ними в 
динамічно змінюваних зовнішніх умовах є актуальним. 

Інтелектуальна творча діяльність відбувається у двох сферах: духовній та техніч-
ній. Духовна сфера спрямована на задоволення культурних та естетичних потреб 
людини та збагачення її внутрішнього світу. Технічна здійснюється для задоволення 
економічних потреб та покращення матеріального життя людей, а отже, результати 
такої діяльності використовуються в господарській діяльності підприємств. 

На вітчизняних підприємствах частка нематеріальних активів у загальній вар-
тості підприємства знаходиться на досить низькому рівні в порівнянні із закор-
донними, а особливо на підприємствах харчової промисловості, хоча в умовах 
сучасної економіки та інформаційного конкурентного середовища здатність під-
приємств розвивати, дбайливо зберігати і активно використовувати нематеріаль-
ні активи стає вирішальною передумовою успіху. 

Зростаюча роль нематеріальних активів у створенні конкурентних переваг і 
підвищення ефективності діяльності харчових підприємств, а також проблеми 
бухгалтерського підходу до обліку і оцінки нематеріальних активів підприємства 
призвело до виникнення різних теорій, що знаходять своє відображення в бага-
тьох роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. 
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Одним із перших науковців, хто провів масштабне дослідження нематеріаль-
них активів у 2001 році є Лев Б., що зазначає наступне: «нематериальные активы 
являются невещественными источниками стоимости, которые порождаются ин-
новациями, уникальными организационными проектами или практикой управле-
ния человеческими ресурсами» [1]. На думку Стюарта Т., інтелектуальний капі-
тал — інтелектуальний «матеріал», який може бути використаний для створення 
благоустрою підприємств [2]. У відповідності з [3] до нематеріальних активів 
відносять об’єкти, що відповідають визначенню активу в теорії обліку або ви-
знаються такими у відповідності з бухгалтерськими стандартами, або не відпові-
дають цим вимогам. Волков Д і Гараніна Т. також досліджуючи нематеріальні 
активи (запас знань) та інтелектуального капіталу стверджують, що ці поняття 
використовують як синоніми, а різниця у використанні пояснюється належністю 
до певного типу літератури: бухгалтерський облік, менеджмент, право і т.д. Не-
змінним у цих категоріях залишається лише відсутність у активу натурально-
речової структури і спроможність приносити економічну вигоду [3].  

Існує і інший підхід до визначення нематеріальних активів у відповідності з 
яким до нематеріальних активів відносяться ресурси і можливості, стратегічні по 
своїй суті, складні для імітації та здійснюють вплив на формування унікальних 
можливостей конкретного підприємства. Каплан Р. і Нортон Д. також відмічають 
те, що нематеріальні активи дуже складно піддаються імітації, що робить їх важ-
ливим джерелом стійких конкурентних переваг [4].  

Прослідковується зв’язок між визначеннями авторів категорії нематеріального 
активу і його позиції по відношенню до результатів діяльності підприємства. 
Перший базується на зростанні вартості підприємства шляхом зосередження на 
прийнятті рішень щодо напрямів створення цінності, але такий підхід заснований 
на бухгалтерському обліку, тобто, нематеріальний актив повинен відповідати 
класичному визначенню активу, в протилежному випадку він буде створювати 
труднощі в моделюванні управлінських рішень. Також існує ще дві категорії 
авторів, які використовують поняття активу — це економісти та юристи. У пер-
ших за основу береться поняття товару, послуги, реалізації, тобто все те, що мо-
же бути відчужене від підприємства. Другі зосереджуються на об’єкті, на які 
можна оформити права в юридичному розумінні. 

Як висновок, можна підсумувати, що на сьогоднішній день існує багато про-
тиріч у підходах до трактування поняття нематеріальні активи та управління 
ними і потребує подальшого дослідження. 
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На сучасному етапі економічного розвитку України інтенсивність і активність 
інноваційної діяльності багато в чому визначає рівень національного економіч-
ного розвитку. Досвід показує, що в глобальній економічній конкуренції лідиру-
ють країни, які, в першу чергу, забезпечують сприятливі умови для інноваційної 
діяльності. У сучасних умовах успіх пояснюється зрушеннями у сфері промисло-
вої модернізації, впровадженням інноваційної моделі розвитку. Інноваційна мо-
дель економічного розвитку стає тим фундаментом, що визначає економічну міць 
країни та її перспективи на світовому ринку.  

Під інноваційним розвитком розуміють процес структурного удосконалення 
національної економіки за рахунок практичного використання нових знань, су-
часних технологій для збільшення обсягів суспільного виробництва; підвищення 
якості продукції, що випускається; посилення національної конкурентоспромож-
ності та прискорення соціального прогресу в суспільстві. Проблема інноваційно-
го розвитку стала предметом дослідження багатьох українських, російських та 
зарубіжних. Однак слід зауважити, що незважаючи на значні досягнення в теорії 
і практиці управління інноваційним розвитком економіки, на нашу думку, необ-
хідно продовжити вивчення і дослідження особливостей інноваційного розвитку 
України та пошук шляхів їх розвитку. 

В економіці сучасних передових країн близько 70 % приросту національного 
продукту здійснюється завдяки впровадженню інновацій. В таких країнах інно-
вації, що спрямовані на удосконалення традиційних технологічних процесів, не 
перевищують 10 – 12 % [1]. Тому для створення сучасної інноваційної моделі 
розвитку економіки України необхідно здійснити генерацію і комерціалізацію 
нових знань і високорозвинених технологій. Таким чином нова модель економіч-
ного зростання, що базується на інноваційній моделі розвитку, передбачає на 
макрорівні нову фінансово-кредитну систему; ефективне стимулювання іннова-
цій; розвиток наукомістких галузей, а на мікрорівні — активного залучення до 
виробництва малого та середнього бізнесу [1].  

Розглянемо показники, що характеризують інноваційний потенціал України. 
За оцінками авторитетних зарубіжних експертів слід зазначити, що по більшості 
світових рейтингів українська економіка істотно відстає від розвинених країн 
світу, а саме: за рейтингом глобальної конкурентоспроможності (GCI) Україна 
займає в даний час 82 місце (серед 133 країн), в порівнянні з 2010 р. (89 місце); за 
рейтингом у сфері інновацій — 93 місце; згідно базового індексу — макроеконо-
мічного середовища 112 місце [2]. Як бачимо, за версією дослідження конкурен-
тоспроможності та інноваційного потенціалу, Україна займає досить низькі по-
зиції. Найвищу позицію у таких рейтингах займають країни з економікою, що 
базується на високих технологіях та інноваціях.  

Враховуючи вище наведені дані, можна сказати, що реалізація інноваційної 
моделі розвитку країни стикається з низкою проблем. Однією з таких проблем, 
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на наш погляд, є проблема очевидного конфлікту політичної влади, постійними 
процесами її перерозподілу, що призвело до економічної нестабільності. Це не 
дозволяє створити дану систему як систему організаційно-економічного та інфо-
рмаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів на рівні держави, і 
таким чином дати можливість даній системі розвиватися, розширюватися і ефек-
тивно працювати на ринку і для ринку України. У зв’язку з цим, в Україні спо-
стерігається низька інноваційна активність підприємств.  

Тому, для того, щоб не перетворитися на світову периферію, що виготовляє 
дешеву сировинну продукцію, Україна повинна розвивати технологічні інновації. 
Це дозволить країні в довгостроковій перспективі підвищити соціально-
економічний розвиток. Враховуючи вищенаведені дані, можна сказати, що реалі-
зація інноваційної моделі розвитку України стикається зі значними проблемами, 
а саме: державна політика спрямована на закріплення моделі економічного роз-
витку, що базується на низьких технологічних укладах; інноваційною діяльністю 
займаються лише 12 % українських підприємств; фінансування інновацій здійс-
нюється за рахунок державного бюджету, власних коштів підприємств, банківсь-
ких кредитів, а також інвесторів [3, 4].  

Підводячи підсумки, можна сказати, що у сформованій ситуації основне за-
вдання держави полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови для 
залучення підприємств і інвесторів в сферу інноваційної діяльності, за допомогою 
встановлення пільгових ставок оподаткування для підприємств, що впроваджують 
технологічні інновації; субсидій малим підприємствам на проведення наукових 
досліджень [3, 4]. Необхідно створити дієвий механізм комерціалізації наукових 
результатів, який би задіяв усіх учасників ринку. Доцільно створити організації, 
зацікавлені у впровадженні технологічних інновацій, і які б здійснювали інформа-
ційну та логістичну підтримку комерціалізації наукових результатів. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України, одним з найпріорітетніших 
завдань є забезпечення належного рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
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підприємств. Це можливо за умови створення і випуску конкурентоспроможної 
на світовому і внутрішньому ринку продукції, передусім за рахунок реалізації 
досягнень науково-технічного прогресу, створення необхідних організаційно-
економічних передумов для активізації процесу впровадження нової техніки, 
технології та реалізації інших науково-перспективних проектів. Значення іннова-
ційної діяльності для промислових підприємств постійно зростає і активізувати 
інноваційні процеси дуже важливо, як для держави, так і для підприємств. 

Інноваційна діяльність, як правило, являє собою цілий комплекс наукових, 
технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів, 
сукупність яких приводить до інновацій [3]. Науково-технічна та інноваційна 
діяльність є порівняно малоприбутковою та більш ризикованою порівняно з ін-
шими видами діяльності, можливо тому темпи формування сучасного формату 
інноваційної сфери вітчизняних підприємств, можна визначити як занадто низькі. 

Проблема активізації інноваційної діяльності досить актуальна для України. Ін-
новаційна активність в промисловості визначається часткою підприємств, що зай-
маються інноваціями від загальної кількості підприємств: в Україні за період з 2000 
по 2012 рік даний показник зменшився з 18 до 16,2 %, хоча загальна сума витрат на 
інноваційну діяльність за відповідний період збільшилась з 1760,1 до 14333,9 млн. грн. 
Для порівняння: у економічно розвинених країнах (США, Японії, Франції) впрова-
джують інновації від 70 до 82 % від загальної кількості підприємств. 

Важливим показником, що характеризує інноваційну діяльність в країні є кі-
лькість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки — в Україні 
їх чисельність також скорочується: з 1490 в 2000 році до 1255 на початок 2012 
року. Також за досліджуваний період постійно знижується питома вага обсягу 
виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП: з 1,16 до 0,79 % [4]. 

Ще однією з причин незадовільного стану інноваційної діяльності в країні є 
значний рівень зношеності основних засобів. Так, в Україні, на початку 2011 
року ступіть зносу основних засобів усього по промисловості складав 74,9 %, а в 
переробній промисловості 66,8 % [4]. 

Головною причиною низької інноваційної активності українських підприємств 
слід вважати, перш за все, відсутність довгострокових мотивацій організації висо-
копродуктивної інноваційної діяльності [2], ефективність якої залежить від спро-
можності суб’єктів господарювання адаптуватись до змін, як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища. Прийнятне адаптування не можливе лише за допомогою 
ситуаційного управління — яким би якісним це управління не було. В сучасному 
ринковому середовищі для досягнення поставлених перед підприємством цілей 
необхідно підвищувати рівень його інноваційного потенціалу [1]. 

Розглянувши праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з питання дослі-
дження поняття інноваційного потенціалу підприємства та визначення концепту-
альних основ його розвитку, можна виділити дві основні концепції. Перша з 
яких, найбільш розповсюджена — ресурсна, тобто коли інноваційний потенціал 
підприємства розглядається як сукупність виробничих, наукових, фінансових, 
маркетингових, організаційних ресурсів і можливостей. Друга концепція трактує 
поняття інноваційного потенціалу як готовність підприємства розробляти та 
впроваджувати інновації згідно із необхідними якісними стандартами для адап-
тації до змін у зовнішньому середовищі. Але обидві концепції вказують на зале-
жність між інноваційним потенціалом підприємства, його науково-технічною 
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діяльністю та напрямком господарської політики, який найбільш доцільно обрати 
для досягнення максимальної конкурентоспроможності. 

Структура та розвиток інноваційного потенціалу підприємств залежить від дії 
ряду чинників, до найбільш значущих серед них відносять: 

– інноваційний клімат регіону, в якому розташоване підприємство; 
– специфіка інноваційної діяльності підприємства; 
– гнучкість організаційної структури управління інноваційними процесами; 
– розвиненість систем мотивації персоналу та оптимізації маркетингових заходів; 
– якість прийнятих рішень з інноваційно-інвестиційних питань; 
– інформаційне забезпечення тощо. 
Внутрішні чинники відіграють більш важливу роль, ніж зовнішні і при обран-

ні підприємством стратегій розвитку значно підвищують свою питому вагу. 
В умовах посилення глобалізаційних тенденцій світової економіки, високий 

рівень інноваційного потенціалу підприємства виступає необхідною умовою 
забезпечення можливостей отримання та реалізації стійких конкурентних переваг 
як окремих суб’єктів господарювання, так і країни в цілому. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сливак С.І. Інноваційна політика маркетингу. / С.І. Сливак // [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org. 

2. Смерічевська С.В., Сидич О.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємс-
тва. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.confcontct.com/Okt/18_Smerich.htm/ 

3. Сіднєва Ж.К., Федулова І.В. Управління інноваціями. — Конспект лекцій. — 
НУХТ — К.,2011. — 115 с. 

4. Державна служба статистики України. — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
ВЕЛИКОТОВАРНИХ АГРОФОРМУВАНЬ 
В.С. Ніценко, канд. екон. наук, доц. 
Одеський державний аграрний університет 

Інноваційна політика в сільському господарстві носить виключно рекоменда-
ційний характер, що пов’язано з низьким бюджетним фінансуванням даного на-
прямку розвиту. Спостерігається пряма залежність розвитку інновацій від інвес-
тування. Так, питома вага коштів державного бюджету, інвестованих в основний 
капітал сільського господарства, мисливства, лісового господарства у 2011 р. 
становить 1,7 % (317 млн. грн.). В цілому ж в основний капітал зазначених видів 
діяльності становить за цей же період 18,2 млрд. дол.США. 

Сільськогосподарські підприємства інвестують кошти у розбудову виробни-
чої інфраструктури та сільських територій, впроваджують передові агротехноло-
гії вирощування сільськогосподарських культур та утримання тварин і птиці, 
закуповують енерго- та ресурсозберігаючу агротехніку, розвивають та підвищу-
ють рівень знань власного персоналу тощо. Однак за рахунок обмеженості наяв-
них обігових коштів, великого боргового навантаження (перед кредитно-
банківськими закладами, постачальниками матеріально-технічних ресурсів тощо) 
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більша їх частина не в змозі вести розширене відтворення, інтенсивне виробниц-
тво продукції з використанням нововведень. 

У зв’язку із вищенаведеним актуальним постає питання розвитку великотова-
рного агробізнесу. Підприємства, з наділами земельних угідь від 50 тис. га сіль-
ськогосподарських угідь і більше, орендують приблизно 6,5 млн. га. В цілому в 
Україні функціонує 39 агрохолдингів з наділами 50 тис. га і більше, 23 агрофор-
мування — від 25 до 50 тис. га і 30 — від 10 до 25 тис. га. Саме такі компанії 
мають чималі можливості залучення інвестицій на довгостроковій основі. 

Відмітимо, частка перерахованих компаній, які виходять на міжнародні ринки 
капіталів, проводячи первинну або вторинну емісію цінних паперів, залучають кре-
дитні кошти міжнародних фінансово-кредитних установ і організацій (Європейський 
банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, міжнародні син-
дикати банків тощо). 

Так, наприклад, сільськогосподарський холдинг HarvEast затвердив програму 
технічного переоснащення на перше півріччя 2012 р. Сума інвестицій складе 80 млн. 
грн. за шість місяців. Інвестиції будуть направлені на придбання посівної, ґрунтооб-
робної та кормозаготівельної техніки, а також допоміжного обладнання. У 2011 р. 
HarvEast вже направив понад 70 млн. грн. на оновлення парку сільгосптехніки. 

Модернізація парку сільгосптехніки дозволить активам Холдингу перейти до 
сучасних технологій виробництва, забезпечити своєчасне і якісне виконання 
технологічних операцій і підвищити прибуток з гектара. 

Французьке експортно-кредитне агентство Coface 6 червня 2012 р. прийняло 
рішення гарантувати угоду між агрохолдингом KSG Agro (Люксембург) з акти-
вами в Україні і постачальником устаткування I-TEK (Франція) на суму близько 
17,61 млн євро. 

Агрохолдинг уточнює, що відповідно до договору з I-TEK, він має намір придба-
ти обладнання та генетичний матеріал для свинарського комплексу, обладнання для 
виробництва паливних пелет з соломи та заводу з виробництва кормів для тварин. 

Агрохолдинг «Астарта» 27 січня 2012 року підписав кредитну угоду з 
Landesbank Baden-Wuerttenberg (LBBW). Зазначається, що кредит надано Ancor 
Investments Ltd. (дочірня компанія Astarta Holding NV) для закупівлі сільгосптех-
ніки. Кредит в 9,3 млн євро виданий на 7 років і є незабезпеченим, але з покрит-
тям страховим полісом Euler Hermes. 

На думку М. Присяжнюка, великотоварне сільськогосподарське виробництво 
в Україні вже склалося. Його головне завдання — нарощування експортного 
потенціалу країни. І великотоварне виробництво з цим справляється. За рахунок 
застосування потужної техніки, технологій та інновацій таке виробництво дає 
низьку собівартість і високий дохід на гектар [1, с. 11]. 

Приведені приклади красномовно засвідчують, що майбутнє сільського гос-
подарства України — великотоварні агрокомпанії. Останні мають наступні пере-
ваги для ефективної реалізації інноваційної політики: 

– ефект масштабу, що забезпечує широке використання інноваційних зразків 
техніки і технологій та більш швидке їх окупність, порівняно з іншими операто-
рами аграрного ринку; 

– доступ до дешевих кредитних ресурсів на середньо- і довгостроковій основі; 
– впровадження нових способів і прийомів обробітку ґрунту, утримання худо-

би і птиці; 
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– впровадження інновацій підвищує продуктивність праці, знижує матеріало-
місткість продукції, матеріальні витрати та витрати на оплату праці; 

– висококваліфікований персонал, що забезпечує досягнення високих госпо-
дарських результатів тощо. 
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Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає 
вкладення коштів. Як об’єкт обліку інвестиції являють собою вкладення капіталу 
з метою його збільшення.  

Об’єктами інвестиційної діяльності є: — створення або реконструкція осно-
вних засобів; обігові кошти — цінні папери (акції, облігації та ін.); — цільові 
грошові внески; — науково-технічна продукція та інші об’єкти власності; майно-
ві права та права на інтелектуальну власність. 

Суб’єктами інвестиційної діяльності є: — інвестори; — виконавці робіт; — 
користувачі об’єктів інвестиційної діяльності; — постачальники товарно-
матеріальних цінностей, обладнання та проектної продукції а також банківські, 
страхові та посередницькі організації, інвестиційні фонди та компанії — громадя-
ни країни; іноземні юридичні та фізичні особи, держави та міжнародні організації. 

Як об’єкт обліку, інвестиційна діяльність має свою специфіку, правила обліку 
якої знайшли своє відображення у МСБО 25 «Облік інвестицій», МСБО 39 «Фі-
нансові інструменти: визнання та оцінка», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», 
МСБО 16 «Основні засоби». 

Інтернаціоналізація бізнесу, створення багатонаціональних та транснаціона-
льних компаній викликали необхідність стандартизації обліку корпораційного 
інвестування. МСБО 27 «Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у 
дочірні підприємства» визначає вимоги підготовки і надання консолідованої 
фінансової звітності групи підприємств, які знаходяться під контролем материн-
ської компанії.  

МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані компанії» визначає, що інвестиції в 
асоційовані компанії повинні обліковуватись на основі методу участі у капіталі; 
стандарт також обумовлює припустимі виключення. Встановлені вимоги стосов-
но розкриття інформації. 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», що встановлює принципи та вимоги щодо ви-
знання та оцінки придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань та неконтро-
льованої частки в об’єкті придбання, умови визнання та оцінки гудвілу тощо. 
Цей МСФЗ застосовується до операції або іншої події, що відповідає визначенню 
об’єднання бізнесу [3]. 

Інвестиційна діяльність в Україні регулюється: Законом України «Про інвес-
тиційну діяльність», Законом України «Про іноземні інвестиції», Законом Украї-
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ни «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні», Зако-
ном України «Про цінні папери та фондову біржу», а також низкою відповідних 
національних стандартів бухгалтерського обліку. 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» визначає методологію обліку фінансових 
інвестицій та операцій зі спільної діяльності. 

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», в якому розкривається методологія облі-
ку фінансових інструментів та відображення їх у звітності. 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» визначає методологію обліку придбан-
ня та об’єднання підприємств. 

П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», в якому знайшли відобра-
ження питання порядку складання консолідованої фінансової звітності.  

П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» визначає методологічні засади форму-
вання в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її 
розкриття у фінансовій звітності [2]. 

П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає методологію обліку незавершених капі-
тальних інвестицій в необоротні матеріальні активи. 

З метою планування, обліку та аналізу інвестиції класифікуються за наступ-
ними ознаками: об’єктами вкладень — реальні та фінансові інвестиції. Реальні 
інвестиції — вкладення коштів у реальні матеріальні та нематеріальні активи. 
Фінансові інвестиції — вкладення коштів у цінні папери. 

1. За характером участі в інвестуванні — прямі та непрямі інвестиції. Пряме 
інвестування, пов’язане з безпосереднім вкладенням коштів інвестора в об’єкти 
інвестування. Непряме інвестування опосередковане інвестиційними або фінан-
совими посередниками. 

2. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові 
інвестиції. Під короткостроковими інвестиціями розуміють звичайно вкладення 
капіталу на період, не більше одного року. Під довгостроковими інвестиціями 
розуміють вкладення капіталу на період більше одного року [1, с. 406]. 

3. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні, дер-
жавні, іноземні та спільні. 

4. За регіональною ознакою виділяють інвестиції внутрішні інвестиції (вкла-
дання коштів в середині країни) та зовнішні (вкладання коштів в об’єкти інвесту-
вання, що знаходяться за межами країни-інвестора). 

На сьогодні методологія обліку інвестицій в Україні та методологія обліку за 
міжнародними стандартами має ряд розбіжностей, що в деяких випадках не є зруч-
ним для міжнародного співробітництва. П(С)БО орієнтуються на запити регулюю-
чих органів, а МСФЗ, в основному орієнтовані на користувачів, що мають фінан-
совий інтерес до суб’єктів та об’єктів інвестування. Такий стан методологічного 
забезпечення потребує подальшого його удосконалення та узгодження з МСФЗ. 
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В сучасних умовах глобалізації економіки, зміцнення ринкових відносин, за-
гострення конкурентної боротьби економічний розвиток підприємства безпосе-
редньо залежить від впровадження інновацій. Перехід на інноваційний шлях 
розвитку вимагає від підприємства визначення готовності і оцінки можливості 
розробок та подальшого впровадження нововведень. Для цього необхідно вияви-
ти наявність достатньої ресурсної бази для проведення інноваційного процесу та 
стимулюючі і перешкоджаючі фактори середовища впровадження інновацій. 

У науковому середовищі не існує загальновизнаних методичних підходів, що 
дозволяють враховувати готовність підприємства до впровадження інновацій і 
можливості, що надаються зовнішнім оточенням для ефективної реалізації іннова-
ційних розробок, у складі єдиного комплексного показника. Враховуючи необхід-
ність впровадження інновацій в межах конкурентної боротьби, показник іннова-
ційної позиції, що характеризує готовність і можливості комерціалізації інновацій, 
виступає одним з факторів підвищення конкурентоспроможності підприємства [1]. 

Інноваційна позиція підприємства визначається комплексним економічним 
показником, що характеризує готовність підприємства до успішної комерціаліза-
ції інновацій та враховує вплив оточуючого середовища. 

Готовність підприємства до успішної реалізації інноваційного процесу доці-
льно розглядати не тільки з точки зору його внутрішніх резервів і зовнішніх мо-
жливостей (інноваційного потенціалу та інноваційного клімату), але й з ураху-
ванням інноваційної активності та інноваційної сприйнятливості підприємства. 
Такий підхід дозволяє не тільки оцінити поточний стан ресурсної бази, готов-
ність персоналу і менеджменту та сприятливість зовнішнього середовища, але і 
врахувати, наскільки активно підприємство реалізує свої інноваційні можливості 
і доводить інноваційні розробки до комерціалізації.  

Оцінка інноваційної позиції передбачає врахування чотирьох складових: ін-
новаційного потенціалу, інноваційного клімату, інноваційної активності та інно-
ваційної сприйнятливості. Дослідження впливу інноваційного потенціалу під-
приємства ґрунтується на оцінці 5 блоків показників: продуктовий (показники 
якості, економічні показники), ресурсний (матеріально-технічні ресурси, трудові 
ресурси, інформаційні ресурси, фінансові ресурси, ефективність використання 
ресурсів), організаційний (організаційна структура, організаційна культура, рі-
вень технології процесів), управлінський (ефективність керівництва, ефектив-
ність системи управління), функціональний блок (стадія розробки продукції, 
виробнича стадія, стадія реалізації).  

Аналіз інноваційного клімату включає складові макро-, мезо- та мікросередо-
вища підприємства. Дослідження макро- та мезосередовища проводиться на основі 
аналізу соціальної та природно-географічної, технологічної та науково-технічної, 
економічної та фінансової, політичної та правової компонент. Мікросередовище 
підприємства досліджується у розрізі шести складових: зони господарювання; зони 
капіталовкладень та інвестицій; зони нових технологій та науково-технічних ін-
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формаційних ресурсів; зони сировинних, паливних, енергетичних та матеріально-
технічних ресурсів; зони трудових ресурсів; групи стратегічного впливу. 

Оцінка інноваційної активності відображає: ступінь інтенсивності та своєчас-
ності здійснення дій зі створення, впровадження і комерціалізації нововведень; 
здатність комплексно мобілізувати інноваційний потенціал необхідної кількості 
та якості; обґрунтованість застосовуваних методів; раціональність технології за 
складом і послідовністю операцій. Відповідно до цього для оцінки інноваційної 
активності підприємства доцільно використовувати наступні показники: якість 
інноваційної стратегії; ефективність розподілу витрат на реалізацію інновацій по 
всіх стадіях; якість реалізованих інноваційних проектів; обґрунтованість поточ-
ного рівня інноваційної активності; швидкість реакції на інноваційні розробки 
конкурентів; середній життєвий цикл інновації; ефективність залучення інвести-
цій на реалізацію інноваційного процесу; ефективність витрат на НДДКР; частка 
науково-технічного персоналу в загальній чисельності персоналу підприємства; 
співвідношення придбаних та реалізованих інноваційних розробок. 

Оцінку інноваційної сприйнятливості доцільно проводити на основі наступ-
них розрахунку показників: середня тривалість циклу «ініціація-комер-
ціалізація»; коефіцієнт комерціалізації інноваційних ідей; частка інноваційної 
продукції в загальному обсязі відвантаженої продукції. 

Оцінка інноваційної позиції дозволяє виявити готовність підприємства до ус-
пішної комерціалізації інновацій та можливості підвищення його конкурентоспро-
можності. У процесі оцінки потрібно враховувати низку особливостей, зокрема: 
наявність якісних та кількісних показників; оцінка за рівнями у напрямку від конк-
ретних показників до результативних значень інноваційного потенціалу та клімату; 
формування системи показників всередині кожного рівня ієрархії; забезпечення 
спів ставності всіх показників за одиницями вимірювання; можливість застосуван-
ня розробленої методики для оцінки нестатистичних та квазістатистичних даних. 

Виходячи з описаних особливостей оцінку інноваційної позиції доцільно про-
водити із застосуванням апарату теорії нечітких множин. Крім порівнянності всіх 
показників нечітко-множинний підхід дозволяє, по-перше, оперувати як якісни-
ми, так і кількісними параметрами, по-друге, проводити оцінку інноваційних 
процесів на підприємстві в умовах відсутності/обмеженості статистичних даних, 
необхідних для здійснення розрахунків із застосуванням імовірнісних методів. 
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Сучасний стан розвитку економіки країни є досить динамічним і характеризу-
ється високим ступенем нестабільності. За таких умов особливої актуальності 
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набуває концепція адаптивного управління усіма сферами діяльності підприємс-
тва і, зокрема, інноваційним розвитком, як однією із основних передумов його 
ефективної і довготривалої діяльності. Саме адаптивне управління повинно стати 
базисом інноваційної політики підприємства. 

Дослідженням проблем управління підприємством у нестабільному середо-
вищі займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: І. Ансофф [2], П. Друкер [5], 
Г. Мінцберг [7], А. Алєксєєв [1], Г. Єльникова [6], та ін. 

Для будь-якого підприємства адаптивність являється неодмінною передумовою, 
від якої залежить його розвиток у мінливому конкурентному середовищі. Вона є 
процесом пристосування підсистем, елементів і функцій підприємства, до змін зов-
нішнього і внутрішнього середовища. Виходячи з цього адаптивне управління інно-
ваційним розвитком підприємства є цілеспрямованим процесом прийняття управлін-
ських рішень щодо вибору та методів реалізації інновацій серед багатьох можливих 
альтернатив і направлене на підвищення ефективності діяльності підприємства [3].  

Адаптивне управління та інноваційний розвиток є взаємодоповнюючими і 
взаємозалежними процесами. З одного боку, адаптація підприємства до мінливих 
умов діяльності відбувається саме через впровадження різноманітних нововве-
день. Адже лише ті підприємства, які формують стратегічні позиції на основі 
інноваційного підходу, тобто головною метою стратегічного плану ставлять 
освоєння нових технологій, випуск нових товарів і послуг, мають можливість 
завоювати лідерські позиції на ринку, зберігати високі темпи розвитку, скорочу-
вати рівень витрат, домогтися високих показників прибутку [4]. З іншого боку, 
успіх інновацій безпосередньо залежить від ефективності реалізації усіх функцій 
управління, що за допомогою гнучких інструментів здатні швидко реагувати на 
зміни економічної ситуації, політичних та соціальних перетворень у середовищі 
діяльності підприємства. У цьому аспекті головним завданням управління є вда-
ло маневрувати, обирати і поєднувати різні напрямки діяльності з урахуванням 
ситуативних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності. 

Таким чином, реалізація адаптивного управління можлива лише за умови по-
єднання двох взаємопов’язаних систем [3]:  

– адаптивної системи планування інноваційного розвитку через визначення 
місії, формування стратегії, розробку стратегічних і оперативних планів; 

– адаптивної системи регулювання інноваційного розвитку за допомогою мо-
ніторингу, діагностики, системного аналізу, прогнозування можливих напрямків 
розвитку ситуації та своєчасне внесення стратегічних змін, що забезпечує адап-
тацію обраної стратегії розвитку до нових умов. 

Адаптація стратегії інноваційного розвитку підприємства відбувається лише 
за умови узгодження обраного напрямку діяльності із потенціалом підприємства. 
В першу чергу це стосується інвестиційної складової — здатності мобілізувати 
внутрішні резерви для інвестування новацій, а також залучення зовнішніх інвес-
тицій. Не менш важливим є інформаційне забезпечення, оскільки від точності, 
повноти і своєчасності отримання інформації залежить вірність прийнятих управ-
лінських рішень. Крім того, необхідно адекватно оцінити організаційні та ресур-
сні можливості підприємства: кадровий потенціал, забезпеченість енергетичними 
ресурсами, існуючий рівень техніки, технології, організації виробництва, їх гнуч-
кість та здатність трансформуватися. Не менш важливим є правове забезпечення: 
законодавчі акти, що регулюють інноваційну діяльність, державні та регіональні 
програми підтримки інноваційного розвитку тощо. 

Виходячи із цього систему управління адаптивним інноваційним розвитком 
потрібно розглядати як сукупність економічних та організаційних елементів, що 
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забезпечують узгоджене, взаємопов’язане та взаємодіюче функціонування всіх 
складових системи реалізації новацій, які здатні швидко реагувати і пристосову-
ватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Алексеев С.Б. Адаптивное управление конкурентоспособностью предприя-
тия: [монография] / С. Б. Алексеев — Донецк: ДонНУЭТ, 2007. — 170 с. 

2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И. Ан-
софф; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2009. — 344 с. 

3. Гринько Т.В. Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного роз-
витку / Т.В. Гринько // Економіка промисловості. — 2011. — №2. — С. 207 – 110. 

4. Дем’яненко Т.І. Інноваційно-інвестиційний розвиток як економічна необхід-
ність формування системи адаптивного управління підприємством / Т.І. Дем’я-
ненко // Экономика и управление. — 2012. — № 4. — С. 127 – 132. 

5. Друкер П. Бизнес и инновации / П. Друкер; пер. с англ. — М.: Вильямс, 
2007. — 432 с. 

6. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій / 
Г.В.Єльникова — Х. : Видав. гр. «Основа», 2004. — 128 с.  

7. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лэмпел. — 
СПб: Питер, 2001. — 512 с.  

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 
ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 
Н.М. Салатюк, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Проблема відновлення економічного зростання та переходу до сталого розвитку є 
дуже актуальною для економіки України. Концепція сталого розвитку вимагає гли-
бокої модернізації економіки на засадах екологічної збалансованості та гармонізації 
соціально-економічних відносин, де держава має відігравати провідну роль. Важли-
вою проблемою економіки України є неефективність державного управління та не-
достатність державного фінансування природоохоронних заходів та програм. 

Аналіз стратегій довгострокового розвитку України (наприклад, Стратегія еко-
номічного та соціального розвитку України на 2004 – 2015рр., та ін.), які пропону-
ються суспільству кожним новим урядом, показує, що вони скоріше є декларацією 
екологічних проблем, ніж дієвим інструментом їх розв’язання [1]. Якщо проаналі-
зувати динаміку фінансування державних екологічних цільових програм і бюджет-
них програм у загальних видатках державного бюджету за період з 2002 по 2010 
рр., можна зробити висновок, що існує проблема недостатності фінансування еко-
логічних програм, а в більшості стратегічних документів відсутня інтеграція еко-
номічної складової із соціальними та екологічними перетвореннями в державі, що 
призводить до поглиблення деформацій розвитку країни [2]. Так, аналіз даних 
«Про державний бюджет України» за 2002 – 2010 роки показує, що видатки Дер-
жавного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища 
суттєво знижуються, особливо це відчувається останні три роки. Як видно з табли-
ці 1, ці видатки всі роки складають менше, ніж 1 %, за винятком 2002, коли вони 
сягали 2,64 % та 2007 — 1,44 % від загальних видатків держбюджету; у держбю-
джетах 2009 – 2010 років ці видатки становили лише 0,6 %. 
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Крім цього, з 2002 по 2010 рік значно змінилася кількість бюджетних програм 
внаслідок їх укрупнення (з 26 шт. — у 2002р. до 12 шт. — у 2010р.), що збільши-
ло обсяги паспортів цих програм і ускладнило процес їх фінансування зі Спеціа-
льного фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Зменшення обсягів фінансування природоохоронних заходів з держбюджету 
обумовлено не тільки важкими наслідками світової економічної кризи для еко-
номіки країни, воно також відображає загальне ставлення уряду до потреб при-
родоохоронної сфери. Це викликано, в першу чергу, недостатньо ефективним 
менеджментом фінансових ресурсів та відсутністю стратегічного планування з 
боку Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.  

Недосконалість державного екологічного регулювання та неефективність ви-
користання фінансових ресурсів можна пояснити так: по-перше, жодна з держав-
них цільових програм не закладається окремим рядком у держбюджеті, тобто ці 
програми отримують фінансування за різними бюджетними програмами; по-
друге, переважна більшість програм має довгостроковий термін виконання і про 
них часто забуває наступний уряд; по-третє, у офіційних статзбірниках і сайтах 
не відображаються фінансові показники виконання державних цільових програм, 
що унеможливлює їх контроль. 

Такий недостатньо збалансований та нестабільний розподіл бюджетних кош-
тів дає підстави зробити висновок про недосконалість механізму управління бю-
джетними фінансовими ресурсами, що виділяються на ОНПС, та неможливість 
здійснення планування фінансових ресурсів на природоохоронну діяльність у 
довгостроковій перспективі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРІОРИТЕТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
АПК РЕГІОНУ 
І.Д. Самошкіна, канд. екон. наук 
Сумський національний аграрний університет 

Нові соціально-економічні умови визначають і нові підходи до оцінки інвес-
тиційного потенціалу регіонів і необхідності залучення інвестицій у відтворення 
природного ресурсного потенціалу АПК. З огляду на це, слід вивчати процеси, 
що відбуваються в інвестиційній сфері, зважаючи на територіальну приналеж-
ність: створення інвестиційних проектів, пошук джерел фінансування капіталь-
них вкладень, формування регіональної галузевої структури інвестицій тощо. 
Вкрай гостро стоїть питання залучення нових інвестицій. Виникає необхідність в 
оцінці інвестиційної привабливості окремих територій і регіонів. Органи місце-
вого самоврядування можуть проводити таку оцінку самостійно за рахунок влас-
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них коштів, силами працівників економічних служб. Така оцінка може й повинна 
використовуватися при розробці плану реструктуризації регіону. Це дозволить 
органам місцевого самоврядування залучати зовнішніх інвесторів, маючи на меті 
поєднання їхніх та власних комерційних інтересів. 

Особливої актуальності набуває проблема визначення пріоритетів інвестицій-
ної діяльності, вибору її найефективніших напрямів. Кожен інвестиційний проект 
має конкретну спрямованість і з найбільшою ефективністю може бути реалізова-
ний в тих регіонах, де для цього є найкращі умови. Тому найважливішу роль в 
процесі обґрунтування інвестиційної діяльності відіграє оцінка і прогнозування 
інвестиційної привабливості регіону. На нашу думку, показниками оцінки інвес-
тиційної привабливості регіонів України можуть бути: рівень економічного роз-
витку регіону; рівень розвитку інвестиційної інфраструктури; демографічна ха-
рактеристика регіону; рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфра-
структури; рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків. 

Серед заходів, які безпосередньо спрямовані на залучення інвестицій, необхідно 
назвати створення системи управління інвестиційною діяльністю в регіонах і підви-
щення їх ролі й відповідальності у схваленні та реалізації інвестиційних рішень. Це 
передбачає залучення приватних інвестицій на певну територію за допомогою гнучких 
податкових і кредитно-фінансових механізмів, диференційованих тарифних ставок 
оплати енергії, орендної плати, випуску муніципальних пільгових облігацій тощо.  

Найбільш привабливим і реальним джерелом коштів для технічного та технологіч-
ного оновлення виробництва є прямі інвестиції у вигляді часткової участі (вкладень).  

Найважливіше що приносить інвестор в сільське господарство сьогодні, — це 
ефективний менеджмент, який розглядає сільське господарство як сферу бізнесу, 
а не просто виробництво продуктів харчування. 

При формуванні збалансованого регіонального ринку продуктів харчування, ці-
льова інвестиційна політика розпочинається з розробки галузевої програми по 
важливих видах продуктів. За кожним продуктом слід сформувати галузевий центр 
з повноваженнями по розробці й реалізації програм. До функцій таких центрів 
входять пошук компромісів між інтересами виробників і споживачів, операції по 
регулюванню попиту і пропозиції, підтримці узгодженого рівня цін на внутріш-
ньому ринку. З цією метою на регіональному рівні необхідно організувати службу 
моніторингу за цінами на товари, витратами виробництва і дохідністю галузей і 
сфер АПК. Ці дані стануть основою регулювання ринкових відносин, мета якого 
полягає в підтримці доходів підприємств АПК на рівні забезпечення умов для роз-
ширеного відтворення, виробництва та реалізації екологічно чистої сільськогоспо-
дарської продукції і організації нормальних мотиваційних стимулів до праці.  

ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
А.В. Сова 
Національний авіаційний університет 

На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні проблеми підвищення ефе-
ктивності інвестиційної діяльності стали одними з ключових у забезпеченні інно-
ваційного розвитку вітчизняної економіки. Актуальність проблеми полягає у тому, 
що незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемам оцінки та регу-
лювання іноземної інвестиційної діяльності, практично відсутні науково обґрунто-
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вані пропозиції щодо механізму залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), який 
сприяв би оптимізації обсягів і пропорцій внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 

Дослідження різноманітних аспектів сфери прямого іноземного інвестування 
знайшло відображення у працях провідних українських учених, зокрема О. Бара-
новського, І. Бланка, Л. Борщ, В. Волошина, О. Гаврилюка, П. Гайдуцького, В. 
Гейця, Т. Франчук та ін. 

На сьогодні Україна використовує всі доступні канали зовнішнього фінансування 
економіки: прямі і портфельні інвестиції, офіційну допомогу розвитку, кредити 
(МВФ, Світового банку, ЄБРР, державні під гарантію Кабінету Міністрів, приватні). 

Основними видами залучення інвестицій є грошові внески рухоме і нерухоме май-
но. Склад іноземних інвесторів на сьогоднішній день в Україні формується за рахунок: 

– транснаціональних корпорацій; 
– аутсайдерів, що не витримали конкуренції в своїх країнах; 
– фірм з обмеженими фінансовими можливостями, які розраховують на швид-

ку віддачу. 
– офшорних компаній з українським капіталом. 
Географічна структура іноземного інвестування в Україні формується під 

впливом двох взаємопов’язаних груп факторів. З одного боку, її розвиток визна-
чається глибиною зовнішньоекономічних зв’язків з традиційними партнерами 
(країни СНД з домінуванням Росії, окремі східноєвропейські та західні країни), а 
з іншого — потребою диверсифікації міжнародної інвестиційної діяльності. 

Найбільш інвестиційно привабливими в Україні є такі види економічної дія-
льності [7]: 

– для Німеччини: металургія та оброблення металу, хімічна та нафтохімічна 
промисловість, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських 
продуктів, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів; 

– для Австрії: фінансова діяльність, оптова торгівля і посередництво у торгівлі; 
– для Сполученого Королівства: оптова торгівля і посередництво у торгівлі, 

операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, фінан-
сова діяльність, транспорт та зв’язок, будівництво, машинобудування, харчова 
промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів;  

– для Нідерландів: харчова промисловість та перероблення сільськогосподар-
ських продуктів, оптова торгівля і посередництво у торгівлі. 

Недостатній рівень залучення іноземних інвестицій в економіку України зумов-
лює потребу ґрунтовнішого з’ясування причин такого стану i проблем у цій сфері. 

Головними причинами, що зумовлюють подальшу деформацію показників ін-
вестиційної діяльності та невисоку інвестиційну привабливість України, є [5], [6]: 

1) вузькість внутрішнього ринку;  
2) надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес;  
3) слабка розвиненість ринкових інститутів — корпоративного сектора, ринку 

цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості;  
4) низька конкурентноздатність багатьох українських товарів, що робить не-

вигідними вкладення в їх випуск;  
5) недостатня інтегрованість у світову економіку;  
6) відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механізмами реа-

лізації на державному та місцевому рівнях;  
7) нестача оперативної інформації і внаслідок цього зменшення ефективності 

співпраці між суб’єктами ринку;  
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8) інертність місцевої влади при залученні інвестицій, відсутність стимулів і 
механізмів для залучення інвестицій. 

Основними напрямами формування інвестиційного іміджу України є [1], [2]: 
– лібералізація ділової та інвестиційної активності, розвиток ринку товарів та 

послуг; 
– дерегуляція підприємницької діяльності, створення стабільної нормативно-

правової бази з питань регулювання інвестиційної діяльності; 
– поліпшення корпоративного та державного управління, реформування адмі-

ністративної системи; 
– усунення обмежень для залучення міжнародного капіталу з метою активіза-

ції інвестиційної діяльності; 
– удосконалення фінансової системи; 
– проведення антикорупційних заходів; 
– мінімізація політичних ризиків. 
Отже, чітка і виважена політика щодо іноземного інвестування сприятиме по-

ступовому розширенню економічних зв’язків нашої держави та надходженню 
коштів, необхідних для формування ринкової економіки. Лібералізація інвести-
ційної діяльності дасть змогу залучити іноземний капітал, нові технології та пе-
редовий досвід управління, завдяки яким можна пришвидшити розвиток вітчиз-
няної економіки і ввійти у світовий економічний простір. 
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Характер розвитку і перетворення соціально-економічних процесів в умовах 
ринкової та інституційної трансформації, зростання конкуренції і науково-техніч-
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ного прогресу зумовили нові потреби і принципово нові способи їх задоволення. 
У свою чергу, це вимагає зміни як у способах виробництва, так і у ресурсах, що 
використовуються. На перший план при цьому виходить інформаційно-інте-
лектуальний потенціал організації, тобто знання, навички, високі технології, ор-
ганізаційна культура, торгові марки та інші елементи інтелектуальної власності. 

Україна має потужний інтелектуальний потенціал і законодавство, яке захи-
щає права винахідників. Ці два об’єктивних чинники є обов’язковими, але недо-
статніми для подолання кризових явищ за наявних умов. 

Одним із негативних чинників, що перешкоджає широкому використанню ві-
тчизняних інтелектуальних досягнень, є повільний розвиток економіки інтелек-
туальної власності [4, с. 134]. 

Поняття «інтелектуальний потенціал» широко використовується в сучасній 
науковій літературі. Як правило, під ним розуміють, потенційну (тобто, можливо, 
ще не актуалізована в даний час) здатність людини швидко і точно вирішувати 
складні розумові завдання [1, с. 178].  

Вивченням та удосконаленням питання управління інтелектуальним потенціалом 
займалося багато українських та зарубіжних вчених, серед них: Андрієнко В.М., Бут-
нік-Сіверський О.Б., Вачевський М.В., Горохова К.О, Городянська Л.В., Дахно І.І., 
Зінов В.Г., Жураковська І.В., Кендюхов О.В., Морозов О.Т., Паладій М.В., Підоприго-
ра О.А., Святоцький О.Д., Федулова Л.І., Цибульов П.М., Азгадальо Г.Г., Валдай- 
цев С.В., Козирев А.Н., Леонтьєв Б.Б., Полторак А., Брукінг Е., Ідріс Каміл та інші.  

Не зважаючи на значну кількість публікацій невирішеними залишаються пи-
тання щодо ефективного формування та використання інтелектуального потенці-
алу в різних галузях національної економіки та зокрема на підприємствах харчо-
вої промисловості. 

Одна із найбільш важливих відмінних особливостей інтелектуального потен-
ціалу полягає в тому, що він являє собою сукупність можливостей, часто ще не 
розкритих, формально не зафіксованих, але реально існуючих для виконання дій, 
в тому числі виробничого характеру [3, с. 99].  

Механізми використання та управління інтелектуальним потенціалом в цілому ви-
магають більш глибокого теоретичного осмислення та методологічної формалізації. 

Інтелектуальний потенціал забезпечує високий темп навчання новим знанням, 
інтелектуальним навикам та умінням. Але слід також враховувати, що високий 
інтелектуальний потенціал не гарантує високої продуктивності працівника без 
спеціалізованого навчання або самонавчання в процесі роботи. 

Організація використання інтелектуального потенціалу відноситься до розря-
ду найбільш складних завдань сучасного менеджменту, вирішення яких вимагає 
формування специфічних підходів до управління, які сприятимуть створенню, 
поширенню і продуктивному застосуванню знань [2, с. 104]. 

Управлінню інтелектуальним потенціалом властивий цілий ряд особливостей, та-
ких як новаторські технології, розвиток людських компетенцій і здібностей, іннова-
ційної активності, комплексне використання інформаційних технологій, ефективні 
комунікації тощо. Всі ці особливості знаходять відображення в організаційних сис-
темах, які створюють умови для накопичення та реалізації знань, для виходу на рин-
ки знань і забезпечення конкурентних переваг. Ключову роль при цьому відіграє 
процес утворення єдиного інформаційного простору і систем комунікацій в органі-
зації, що дозволяють інтегрувати знання з подальшим їх використанням [1, с. 180]. 
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Ефективне використання знань вимагає цілеспрямованих управлінських дій, 
що базуються на застосуванні науково обґрунтованих стратегій, підходів, мето-
дів, прийомів, механізмів, форм організації, стимулів і мотивацій.  

Інтелектуальний потенціал необхідний для освоєння нових знань, умінь, на-
вичок і виробництва нових інтелектуальних продуктів, а також для досягнення 
результатів у процесі реалізації поставлених стратегічних цілей [2, с. 105].  

Інтелектуальний потенціал організації можна розглядати як її готовність до 
генерування і освоєння інновацій. Він складається з накопиченого обсягу знань, 
інтелектуального рівня співробітників, досвіду інноваційної діяльності [4, с. 135].  

Найбільш розробленими напрямками в теоретико-методологічному плані є 
лише окремі складові інтелектуального потенціалу [1, с. 182]. Разом з тим, прак-
тично відсутні роботи, в яких була б представлена система управління інтелекту-
альним потенціалом. 

Теоретико-методологічні проблеми управління, пов’язані з недостатністю 
знань про основи інтелектуального потенціалу. До них, в першу чергу, відно-
сяться: питання обліку та оцінки інтелектуального потенціалу, пошуку і вибору 
способів і методів трансформації прихованих знань в реальні активи, теоретичні 
та практичні питання їх менеджменту. 

При оцінці інтелектуального рівня організації необхідно застосовувати певну 
систему показників, які враховують новизну продукції, що випускається, новизну 
використовуваних технологій виробництва, новизну маркетингової діяльності, 
освітній рівень персоналу тощо [2, С. 103 – 104].  

Рівень розвитку інтелектуального потенціалу сучасної організації залежить 
від об’єктивних умов і суб’єктивних факторів. Найважливішим серед су-
б’єктивних факторів є внутрішньоорганізаційний соціально-технологічний меха-
нізм формування і розвитку інтелектуального потенціалу, розроблений на основі 
системного підходу та управлінського впливу, що враховує не тільки стратегічні 
цілі організації, але й особливості, а також специфіку інтелектуально-
комунікативного простору організації [3, С. 99 – 101]. 

Сучасній організації необхідно за рахунок використання внутрішніх інтелек-
туальних активів та можливостей, формувати інтегральний підхід до управління 
інтелектуальним потенціалом, в побудові факторної, структурної та динамічної 
моделей розвитку структурного інтелектуального потенціалу.  

Управління знаннями та інтелектуальним потенціалом в організації являє со-
бою не періодичну діяльність, яку можна здійснювати час від часу. Якщо органі-
зація вибрала напрям або визначила свою конкурентну позицію в якості лідера на 
ринку, то вона, перш за все, повинна сформувати політику управління інтелекту-
альним потенціалом і на її основі визначити головні принципи та підходи, на 
яких базується вся система управління в організації [4, С. 138 – 139]. 

Оволодіння прийомами ефективного управління інтелектуальним потенціа-
лом створює умови зростання ролі і зацікавленості у використанні інноваційних 
технологій, підвищення відповідальності й ефективності роботи управлінського 
персоналу. 
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ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
В.В. Струнін 
Національний університет харчових технологій 

Зростаючий інтерес до активізації інноваційної діяльності є конкретним відо-
браженням потреби суспільства у якісних змінах. Генеруючи і підтримуючи ін-
новаційну активність, держави можуть очікувати на значні зрушення, в першу 
чергу у соціально-економічній сфері, що стає можливим за рахунок породження 
нових процесів у економічній системі та, відповідно, спонукання до переходу 
системи на якісно новий етап розвитку. Інноваційні зрушення виступають бази-
сом для позитивної динаміки еволюційного економічного процесу. 

Інноваційна діяльність в умовах сьогодення стає основною рушійною силою 
розвитку суспільної свідомості, підприємств, держави і світу в цілому шляхом 
створення, впровадження та дифузії нового продукту [1].  

Основним вектором інноваційної діяльності є комерціалізація результатів дос-
ліджень та винаходів через випуск унікальних за своїми властивостями продуктів. 
Це виступає передовим джерелом формування конкурентоспроможності, оскільки 
новостворений продукт інноваційної діяльності стає провідним на ринку, так як 
найбільш повно задовольняє актуальні в конкретний момент часу потреби.  

Вихідним пунктом інноваційної діяльності є новації. Виникнення новацій 
може розглядатися з різних точок зору. З одного боку, можна говорити про те, 
що новації виникають випадково, за рахунок вдалого збігу обставин, креативного 
мислення та нестандартних підходів до явищ і процесів та з використанням ме-
тодів аналізу та синтезу. Тут мова йде про інноваційний процес від самого поча-
тку життєвого циклу інновацій, тобто про новацію — нове утворення, ідею, дум-
ку, що згодом трансформується у практичний результат під впливом інтелектуа-
льного потенціалу новатора. 

Часто новації виникають на основі вже створеного базису, яким є попередні 
винаходи та розробки, і являють собою своєрідну надбудову з якісно новими 
характеристиками. В цьому разі, мова йде про удосконалення (доробку) раніше 
створених продуктів (процесів, правил, процедур) на підставі існуючого досвіду 
та конкретних результатів їх впроваджень. 

Ще одним баченням процесу виникнення інновацій є зміна парадигми сприй-
няття наявних засобів, ресурсів та можливостей їх використання. Тут мова йде 
про те, що певний об’єкт може довгий час бути доступним, але не сприйматися 
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як інновація, і лише після зміни системи поглядів може бути використаний як 
елемент у інноваційному процесі і принести користь у вигляді конкретного ре-
зультату. І тут інновації починають існувати паралельно з попередніми знаннями 
і по мірі закріплення витісняють їх [2]. 

Зважаючи на варіацію підходів до виникнення інновацій та закладений у них 
базис щодо якісного удосконалення, беззаперечним можна вважати той факт, що 
у сучасних умовах доцільно обирати саме інноваційний тип розвитку підпри-
ємств, організацій і держави в цілому, як запоруки ринкового успіху, забезпечен-
ня ринкової позиції і довготривалої ефективності діяльності.  

Даний вектор розвитку повинен базуватися на регулярних впровадженнях но-
вацій з використанням системного підходу. Таким чином, мова йде не про хаоти-
чну чи фрагментарну інноваційну діяльність, а про чітко відпрацьований алго-
ритм відбору і реалізації новацій з позицій доступності, раціональності та мож-
ливості швидкої адаптації і впровадження.  

Ведення інноваційної діяльності та долучення до світових інноваційних про-
цесів дає підприємствам можливість розширювати сферу власного впливу та 
формувати стійкість до факторів зовнішнього середовища. Так, одним з перспек-
тивних напрямів розвитку і світової співпраці вбачаються «зелені інновації». 
Яскравим прикладом даного напряму виступає досвід співпраці України та Япо-
нії [3]. Характерною рисою інноваційної діяльності Японії виступає наявність 
швидкого впровадження готових інноваційних рішень. Такий підхід є зразковим 
для багатьох країн, в тому числі і для України, щодо ведення власної інновацій-
ної діяльності для відповідності рівню загальносвітового інноваційного процесу. 

Інвестування у нові технології, прикладом якого виступає співпраця України 
та Японії у металургійній галузі [3], інновації у сферах маркетингу, управління, 
процесні інновації дозволяють отримати ряд переваг, зокрема щодо більш при-
вабливої цінової політики на продукт для кінцевого споживача, виходу на новий 
рівень виробничих можливостей та більш якісне і повне використання наявних 
лімітованих ресурсів. 

Економічний розвиток країн, які стали на інноваційний шлях розвитку та до-
лучилися до інноваційного процесу помітно вищий від рівня тих країн, що вико-
ристовують екстенсивний шлях розвитку. Це виступає стимулом до інноваційної 
діяльності і дає підстави для формування стратегії розвитку держави в іннова-
ційній площині [1]. 

Дотримуючись інноваційного курсу, суб’єкти господарювання в праві очіку-
вати на першочергове отримання вигід від реалізації інноваційних продуктів та, 
як наслідок, підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності. 
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ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 
О.А. Сущенко, доц., канд. екон. наук 
Східноукраїнський національний університет 
ім. В. Даля 

Сучасні умови розвитку глобальних економічних процесів та зростання рівня 
складності проблем, що мають вирішувати суб’єкти зовнішньоекономічної дія-
льності на глобальних ринках, висувають нові вимоги, як до організації такої 
діяльності, так і до її управління. Вагомого значення при цьому набуває саме 
інноваційний аспект управлінських процесів у зовнішньоекономічній сфері та 
запровадження інноваційного інструментарію управління ЗЕД підприємств, як 
запорука їхнього стійкого прогресивного розвитку. Застосування інновацій в 
управлінні ЗЕД підприємств стає необхідним особливо в умовах поступового 
становлення постіндустріальної економіки, коли знання перетворюються на один 
з основних чинників економічного зростання країн, регіонів та окремих суб’єктів 
господарювання. До того ж саме через зовнішньоекономічні зв’язки та зовніш-
ньоекономічні структури, вбудовані як у регіональну, так і у національну та сві-
тову економічну систему, забезпечується можливість відстеження та аналізу всіх 
сучасних інноваційних процесів у світі. 

Розробка та запровадження управлінських інновацій у зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств регіону передбачає, перш за все, застосування новітніх 
моделей, принципів та інструментарію управління ЗЕД, що дозволяють максималь-
но ефективно вирішувати управлінські завдання підприємства у зовнішньоеко-
номічній сфері та корелюють із завданнями регіонального розвитку в умовах 
сучасних глобальних зрушень. При цьому одним з основних напрямів вирішення 
поточних та стратегічних завдань регіонального розвитку в умовах становлення 
постіндустріальної економіки — економіки знань — стає активізація інновацій-
ної складової ЗЕД підприємств регіону та стимулювання створення й експорту 
наукоємної продукції.  

Впровадження інновацій в управління ЗЕД підприємств регіону представля-
ється можливим шляхом узгодженого об’єднання управлінських зусиль суб’єктів 
різного рівня господарювання, тобто задіяння інноваційного інструментарію 
управління ЗЕД підприємства разом з інноваційними методами та інструментарі-
єм управління мезорівня. Досягається таке об’єднання завдяки створенню та 
ефективному функціонуванню механізму взаємодії зовнішньоекономічного та 
інноваційного комплексів регіону в рамках регіональної інноваційної системи. 
Результатом функціонування означеного механізму має стати створення іннова-
ційно-орієнтованої моделі організації та управління ЗЕД підприємств регіону із 
формуванням відповідної стратегії її керованої активізації. У загальному вигляді 
формування та поступова реалізація стратегії керованої активізації ЗЕД підпри-
ємств регіону передбачає посилення інноваційної активності підприємств зовні-
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шньоекономічного комплексу регіону, збільшення обсягів інноваційної експорт-
ної продукції та запровадження інноваційного інструментарію управління. За-
вдяки цьому мають зрости показники розвитку підприємств зовнішньоекономіч-
ного комплексу регіону, їх стійкість та, у прикінцевому підсумку, показники 
соціально-економічного розвитку регіону в цілому.  

Застосування інновацій в управлінні ЗЕД підприємств регіону та розробка 
відповідних принципів інноваційного управління є складною багатоаспектною 
сферою діяльності, що передбачає використання та взаємозастосування міждис-
циплінарних знань та напрацювань із різних сфер науки, техніки, економіки та ін. 
Саме така багатоаспектність зумовлює, на наш погляд, необхідність застосування 
когнітивного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону, 
методологія якого, за визначенням Р. Аксельрода [1], призначена для аналізу та 
прийняття рішень у слабко визначених ситуаціях.  

Загалом когнітивне управління та когнітивний аналіз і моделювання призна-
чено для дослідження нестабільного та слабкоструктурованого середовища або 
ситуацій. Використання когнітивного підходу дає можливість проведення якісно-
го аналізу процесів, що мають місце у нестабільному середовищі, виявлення 
складних проблем та їх декомпозиції, та пошуку оптимальних рішень із моделю-
ванням можливих сценаріїв розвитку слабкоструктурованої ситуації.  

Тенденції та особливості розвитку сучасної світової економіки, специфіка ста-
новлення глобальних ринків та глобальні зрушення, що відбуваються, дозволяють 
визначити середовище здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 
підприємств як таке, що є слабкоструктурованим, тобто таким, що складно форма-
лізувати. До того ж ситуації, що складаються на зовнішніх по відношенню до віт-
чизняних підприємств (світових, глобальних) ринках в процесі здійснення їх зов-
нішньоекономічної діяльності, також відрізняються значним ступенем нестабіль-
ності, невизначеності та волатильності. Все це обумовлює доцільність та необхід-
ність застосування принципів та методів когнітивного управління в інноваційному 
управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону.  

В цілому визначимо когнітивне управління зовнішньоекономічною діяльніс-
тю підприємств регіону як складний багатоаспектний когнітивний процес розро-
бки управлінських впливів та прийняття управлінських рішень у сфері ЗЕД під-
приємства, спрямований на забезпечення ефективного функціонування підпри-
ємства у слабко структурованих ситуаціях здійснення його зовнішньоекономіч-
ної діяльності у глобальному економічному середовищі. У даному випадку гло-
бальне економічне середовище здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
будь-яким суб’єктом господарювання слід також вважати слабкоструктурованим. 

Таким чином, застосування інновацій в управлінні ЗЕД підприємств регіону 
потребує проведення відповідних трансформацій в системі управління означе-
ною діяльністю та використання новітніх принципів та інструментарію управлін-
ня відповідно до сучасних умов розвитку глобального економічного середовища 
та регіональної специфіки. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Національний університет харчових технологій 

Неефективність зусиль державних органів влади стосовно заходів з покра-
щення ведення підприємницької діяльності, впровадження її фінансово-кредит-
ної та експортної підтримки, стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів, 
відсутність системності та послідовності у боротьбі з кризовими явищами при-
звели до поглиблення тенденцій погіршення підприємницького середовища. При 
цьому в найбільш важкому становищі опинились малі підприємства, особливо ті, 
що здійснюють інвестиції в інновації. Низький рівень інноваційної активності 
малого підприємництва в Україні обумовлений загостренням інституціональних 
та ресурсних проблем інноваційної діяльності, а саме — фінансових, організа-
ційно-правових, інформаційних та ринкового характеру. Організаційну, правову 
та економічну підтримку розвитку інноваційного потенціалу підприємств на 
різних рівнях та в різних формах забезпечує інноваційна інфраструктура, яка 
включає фінансово-кредитні установи; зони інтенсивного науково-технічного 
розвитку (технополіси); технопарки (технологічні парки, агропарки, інноваційні 
парки); інноваційні центри (технологічні, регіональні, галузеві); інкубатори (ін-
новаційні, технологічні, інноваційного бізнесу); консалтингові (надання консуль-
тацій) фірми, компанії, промислово-фінансові групи, кластери та інші [1]. 

Досвід розвинених країн свідчить, що ефективними є такі інноваційні струк-
тури, як технопарки, технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, наукові та нау-
ково-технологічні центри, які спеціалізуються на створенні сприятливих умов 
для ефективної діяльності малих інноваційних підприємств, що реалізують ори-
гінальні науково-технічні ідеї [2]. Вони також створюють і реалізують інновацій-
ний продукт, але головне призначення таких структур — сприяння малим інно-
ваційним підприємствам через надання їм у тимчасове користування виробничих 
площ, матеріально-технічної бази, інформаційних мереж, забезпечення дослід-
ними приладами і устаткуванням та надання консультативної допомоги з широ-
кого кола науково-технологічних, економічних і правових питань. 

Сьогодні на території України функціонують: 270 бізнес-центрів, зокрема, 
найбільша їх кількість знаходиться у Харківській (53), Одеській (30) і Донецькій 
(25) областях; 57 бізнес-інкубаторів, більшість яких зосереджена в Харківській 
області — 5 бізнес-інкубаторів, а також, Донецькій, Київській, Миколаївській та 
Одеській областях — по 4 бізнес-інкубатори; 10 технопарків (без державної ре-
єстрації) функціонують: у Харківській області — 7 технопарків, у Хмельницькій 
та Вінницькій областях — по 2 технопарки, у Івано-Франківській області —  
1 технопарк; 3 саморегулівних організації професійних учасників ринку цінних 
паперів: Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв; Українська асоціація 
інвестиційного бізнесу; Асоціація «Українські фондові торговці»; 1726 інститутів 
спільного інвестування, із них: 282 — корпоративних інвестиційних фондів, 1444 — 
пайових інвестиційних фондів [3]. Проте в Україні і досі розвиток малого під-
приємництва залишається на низькому рівні. 

В країнах з розвинутою ринковою економікою чисельність зайнятих у сфері 
малого підприємництва, як правило, перевищує 50 % населення працездатного 
віку (країни ЄС), а подекуди, може наближатись і до 80 % (Японія). Натомість в 
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Україні у 2011 р. малим підприємництвом займалось лише 24,9 % населення пра-
цездатного віку (а питома вага малих підприємств складає 92,9 % від загальної 
кількості зареєстрованих підприємств у країні). Продукція малих підприємств фор-
мує понад 50 % ВВП країн «старої» Європи (Німеччина, Франція); понад 30 – 40 % 
ВВП у країнах «нової» Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина). Для порівняння — 
в Україні (за даними 2011 р.) цей показник дорівнює 7 %. Внаслідок руйнівного 
впливу кризових явищ 2008 – 2009 рр. в Україні спостерігалось зменшення чисе-
льності малих підприємств. Найбільше падіння припадало на 2010 р. (зменшення 
на 5,5 % у порівнянні з 2009 р.) та 2011 р. (на 8,9 % у порівнянні з 2010 р.). Кіль-
кість малих підприємств в Україні з 75 на 10 тис. наявного населення у 2009 р. 
скоротилась до 71 у 2010 р. та до 63 у 2011 р, що відповідає показникам 2005 р. 
Кількість суб’єктів малого підприємництва з 661 на 10 тис. населення у 2009 р. 
скоротилась до 464 у 2011 р. В Україні частина збиткових підприємств малого 
бізнесу з 32,8 % від загальної кількості у передкризовому 2007 р. збільшилась до 
41,4 % у 2011 р. Кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу 
також скоротилась з 2237,4 тис. до 2073,6 тис. [4]. 

В Україні інноваційно-інвестиційна політика регламентується відповідними по-
становами та програмами Кабінету Міністрів. Стратегічна мета даних програм — 
розробка і реалізація інноваційної моделі перетворень в Україні, тобто питанням 
підприємницької діяльності приділяється значна увага. Проте, у порівнянні з 
розвинутими країнами її рівень є недостатнім та потребує суттєвого покращення. 
До причин такого стану необхідно віднести наступні фактори: наявність проблем 
регуляторного характеру (на загальнодержавному і регіональному рівнях) з од-
ного боку, і неадекватна вимогам цивілізованої соціально-ринкової економіки 
діяльність значного сегменту бізнесу з іншого боку. Для стимулювання іннова-
ційно-інвестиційної діяльності в умовах, що склалися в середовищі малого під-
приємництва, необхідно: розробити механізми фінансово-кредитної підтримки 
суб’єктів малого підприємництва, що здійснюють інноваційну діяльність; сприя-
ти створенню спеціалізованих місцевих лізингових компаній, пріоритетною сфе-
рою діяльності яких має стати підтримка розвитку малого підприємництва; запо-
чаткувати систему замовлень місцевої влади на виконання важливих для регіону 
інноваційних науково-технологічних розробок, що можуть реалізовуватись 
суб’єктами малого підприємництва; для стимулювання регіональної співпраці 
між секторами великого і малого підприємництва у впровадженні інновацій заді-
яти аналітичні підрозділи при обладміністраціях; створити базу даних про інвес-
тиційно-привабливі інноваційно-орієнтовані малі підприємства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ 
ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕН-
НЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
С.В. Ткачук, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Відтворення основних засобів на сьогодні має першочергове значення для ви-
робничих підприємств, зокрема для підприємств харчової промисловості, оскіль-
ки саме від показників придатності, від інноваційного рівня основних засобів, від 
їх відповідності останнім досягненням НТР, залежить операційна діяльність ви-
робничого підприємства. Саме тому інвестуванню процесів відтворення основ-
них засобів має бути приділена належна увага, і хоча більшість зарубіжних авто-
рів розглядають інвестиції в основному як операції з цінними паперами, здійс-
нення саме реального інвестування багато в чому визначає успішність діяльності 
виробничих підприємств. 

Розглянемо сутність поняття механізм інвестування основних засобів з точки 
зору структурного підходу. Очевидно, що даний механізм можна визначити як 
сукупність структурних елементів, а саме — процесу відтворення основних засо-
бів, суб’єктів та засобів інвестування, приведених у взаємодію за допомогою 
функціональних складових механізму: ринкового, внутрішнього, державного 
нормативно-правового регулювання та сукупності методологічних і методичних 
підходів до регулювання інвестиційної, інноваційної, виробничої діяльності. 
Зрозуміло, що самих по собі структурних складових недостатньо для функціону-
вання механізму. Тому, необхідно виділити інші складові, функціональні, які і 
будуть приводити у взаємодію структурні елементи механізму. 

Перейдемо до детальнішої характеристики функціональних складових механіз-
му інвестування відтворення основних засобів. Ринкове регулювання інвести- 
ційної, інноваційної, виробничої та фінансової діяльності здійснюється відповід-
но через механізми ринків: інвестиційного, інноваційного, товарного, фінансово-
го. Попит та пропозиція на цих ринках формують підходи як до стратегічних 
намірів щодо виробничої діяльності та процесів відтворення на підприємствах, 
так і до тактичних рішень стосовно цих питань. Відтворення основних засобів є 
складовою загального процесу відтворення, а також не являється самоціллю, а є 
засобом реалізації загальних стратегічних цілей підприємства, пов’язаних з еко-
номічним розвитком та забезпеченням власної конкурентоздатності. Вияв конку-
рентоздатності відбувається на товарному ринку, де виробники виступають як з 
традиційними, так і з новими продуктами, або з продуктами, виготовленими з 
використанням нових технологій. Забезпечення конкуренції товарного ринку 
здійснюється через інноваційний ринок шляхом розроблення та використання 
нових технологій і на цій основі інноваційних основних засобів. Інвестиційні та 
фінансові ринки створюють умови для функціонування інноваційного та товар-
ного ринків. Саме в механізмі ринку будуть визначені основні пропорції, темпи 
та особливості відтворення. Внутрішнє регулювання інвестиційної та пов’язаних 
з нею видів діяльності відбувається в рамках самого підприємства і визначається 
загальною стратегією розвитку, здійснюється з урахуванням вимог статуту під-
приємства, системи внутрішніх нормативів та вимог щодо усіх видів діяльності. 
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Стратегія розвитку підприємства (як загальна стратегія) складається під впливом 
чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, а також залежить від етапу 
життєвого циклу виробничої (операційної) системи. Життєвий цикл підприємства 
поділяють на ряд фаз (етапів): зародження і формування, зростання, стабільність, 
спад. На перших, а особливо на останніх етапах життєвого циклу, необхідно забез-
печити гнучкість та чутливість операційної системи до інновацій. Інвестування 
процесів відтворення регулюється практично повним стратегічним набором: зага-
льними та загальноконкурентними стратегіями, продуктово-товарними, ресурсни-
ми (у тому числі стосовно техніки та технології, фінансових ресурсів) та функціо-
нальними (у тому числі інноваційною) стратегіями. Наступним етапом у реалізації 
визначеної стратегії є розроблення політики, зокрема, інвестиційної, фінансової, 
амортизаційної тощо. Далі здійснюється поточне та оперативне планування діяль-
ності та забезпечення виконання планів (організація, контроль тощо). На усіх ета-
пах цих робіт використовується система внутрішніх нормативів поряд із загально-
прийнятими нормами і нормативами (встановленими законодавством). Державне 
нормативно-правове регулювання проявляється через механізм державного регу-
лювання в умовах ринкової економіки в напрямку сприяння і підтримки інвести-
ційно-інноваційного розвитку та становлення підприємництва в цілому. Сьогодні-
шня база нормативно-правових актів потребує удосконалення та розвитку, але в 
будь-якому випадку, незалежно від сили її впливу на відтворювальні процеси, не-
обхідно враховувати положення нормативно-правових актів щонайменше як певні 
обмеження чи орієнтири. Серед основних напрямків економічної політики держа-
ви, що впливають на механізм інвестування процесів відтворення, зокрема, основ-
них засобів, слід виділити інноваційну та інвестиційну політику.  

Система методичних підходів до регулювання інвестиційної, інноваційної, ви-
робничої та фінансової діяльності представляє собою сукупність економічних за-
конів, теорій, закономірностей, методичних прийомів, які дозволяють науково 
обґрунтувати рішення стосовно процесів відтворення та їх інвестування. Мова йде 
і про теоретичні засади здійснення макроекономічних процесів, і про існуючі ме-
тодологічні та методичні підходи до стратегічного аналізу, планування та управ-
ління, здійснення інноваційного процесу та інвестування на рівні підприємств. На 
сьогодні більш розробленими є методичні основи обґрунтування інвестування і 
практично відсутні підходи теоретичного та методичного характеру до обґрунту-
вання темпів, обсягів та пропорцій відтворення, у тому числі основних засобів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
АВТОТРАНСПОРТНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 
В.О. Артемчук, асист. 
Національний транспортний університет 

Управління інформацією важливо в будь-якому виробництві, але на транспорті во-
на відіграє особливу роль, тому що важливою особливістю транспорту є величезне 
число і територіальна розгалуженість транспортних підприємств, а також територіаль-
на відірваність екіпажів транспортних засобів, що безпосередньо виконують вантажні 
та пасажирські перевезення від системи управління транспортною компанією. Це ста-
вить додаткову персональну відповідальність на водіїв, ускладнює процеси взаємодії 
водіїв і керуючого персоналу, посилює вимоги до інформаційного забезпечення. Це 
особливо стосується змішаних і міжнародних перевезень. 

Гарне інформаційне забезпечення надає такі переваги: оптимізація організа-
ційної структури, розвиток інформаційної бази для підготовки широкого спектру 
рішень, вдосконалення самих методів і прийомів для підготовки рішень, розви-
ток персоналу та підвищення ефективності використання робочого часу керівни-
ка. Крім того, підвищення кваліфікації співробітників, визволення керівника від 
рутинної роботи і формування єдиного інформаційного простору підприємства, 
здатні значно вплинути на фінансові результати підприємства. 

Інформаційне забезпечення передбачає реалізацію наступних завдань органі-
зації управління: створення і оптимізація інформаційних потоків, забезпечення 
обробки інформації, забезпечення інформаційної безпеки. 
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КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ  
ТА ЇХ НАСЛІДКИ 
В. Боковець 

В класичній літературі з менеджменту конфлікти визначають як відсутність 
взаєморозуміння між двома і більше сторонами. Під корпоративним конфліктом 
розуміють протиборство зацікавлених в суперечці сторін, з питань, регульованих 
корпоративним правом [1]. 

Більшість авторів схиляється до думки, що корпоративні конфлікти мають 
більш загрозливі наслідки, ніж будь-які інші конфлікти притаманні організаціям. 

Корпоративні конфлікти, як і будь-які інші організаційні конфлікти, виника-
ють як результат неефективного управління, як неузгодженість цілей в середині 
організації між різними структурними одиницями, між виконавцями та менедж-
ментом, між керівниками різних рівнів управління тощо, так і як результат невід-
повідності цілей або поведінки організації стану зовнішнього середовища. 

Проте не залежно від причини конфлікту конфліктна ситуація може виступати 
джерелом послаблення ринкової позиції корпорації та викликати зниження вар-
тості активів корпорації. 

Найбільш часто причинами виникнення корпоративних конфліктів можуть 
бути: порушення прав мажоритарних акціонерів; спори, пов’язані із переходом 
права власності підприємства; суперечки між акціонерами та виконавчим орга-
ном корпорації; спори між власниками корпорації; спори між власниками корпо-
рації та менеджментом; спори між мажоритарними та мінори тарними акціоне-
рами; спори, пов’язані з ефективністю менеджменту; корпоративний шантаж 
(greenmail); рейдерство; неефективна дивідендна політика; невизначеність стра-
тегічних цілей та ін.  

Часто при зовнішньому джерелі виникнення конфліктної ситуації і прояві 
конфлікту відбувається консолідація зусиль на подолання конфлікту, натомість 
коли йдеться про внутрішньо організаційний конфлікт, явні ознаки конфлікту 
ігноруються, що провокує подальший розвиток конфлікту та може мати негатив-
ні наслідки для корпорації, які будуть проявлятись у наступному: втрата довіри 
акціонерів та зовнішніх інвесторів, зниження ефективності, втрата ринкової по-
зиції, зменшення вартості активів, зростання ризику банкрутства. 

Найкращим варіантом виходу із корпоративного конфлікту буде пошук комп-
ромісу, що дозволить здійснити врівноваження інтересів сторін, що конфлікту-
ють. Найбільш важко вирішуються конфлікти, пов’язані із узгодженням інтересів 
різних типів власників: міноритарних та мажоритарних. Крім того, особливої 
уваги заслуговує узгодження інтересів менеджменту і власників. 

Проте розв’язання будь-якого конфлікту полягає у визначенні його витоків та 
інтересів конфліктуючих сторін. 
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МОТИВУВАТИ, 
А НЕ ПРИМУШУВАТИ 
М.П. Буковинська, д-р екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Один із основоположників теорії управління на основі співробітництва  
А. Гесль підкреслював, що для того, щоб управляти людьми, керівник повинен 
мати авторитет [1]. Саме авторитет керівника спонукає співробітників діяти у 
відповідності з поставленою метою. 

Авторитет може бути: 
– формальний, оснований на положенні, яке займає керівник в службовій іє-

рархії (чим вище положення, тим більший авторитет); 
– професіональний або функціональний, заснований на професійних знаннях і 

здібностях; 
– особистий авторитет, заснований на людських якостях керівника (справед-

ливість, надійність, людяність, інтелігентність, чесність тощо). 
При усіх перевагах професійного і особистого авторитета практика не дозво-

ляє відказуватися від формального авторитету. Навіть при колективному керів-
ництві керівник зобов’язаний використовувати своє службове положення в разі 
виникнення ситуації, де не допомагає його професійний і особистий авторитет. 

Керівна діяльність має свою ціль. Вона полягає в тому, щоб співробітники, які 
знаходяться у підпорядкуванні керівника, досягли намічених результатів. Проте, 
не всі засоби оправдовують цілі. Умови керівника по її досягненню зводяться 
нанівець, якщо при цьому порушуються права співробітників і гуманного відно-
шення до них. Людська гідність має перевагу над службовою діяльністю. 

Управління методом мотивації — метод колегіального управління. Керівник сві-
домо мотивує співробітника, виявляючи і задовольняючи його потреби. Проблеми 
мотивації працівників в теорії і практиці менеджменту розробляються уже багато де-
сятиріч, починаючи від найпростішої мотиваційної схеми ФредерікаУінслоуТейлора 
до складних мотиваційних технологій, які появилися наприкінці ХХ століття.  

Численність теорій мотивації пояснюється тим, що мотивація це штучний конс-
трукт, тому немає усестороннього методу його вивчення; одна і таж ціль може бути 
досягнута безліччю різних способів чи мотивацій; одна ціль може відповідати довгому 
списку різних потреб і, відповідно, різним мотиваціям; люди розрізняються по своїх 
потребах, тому і їх мотивації різні; індивіди часто змінюють свої прагнення і свої по-
треби, відповідно, і їх мотивація змінюється від ситуації до ситуації.  

Для створення і удосконалення механізму мотивації у сфері праці важливо 
ураховувати всі види діяльності людини, оскільки в основі кожного із них ле-
жить мотив, визначений реакцією індивіда на ту чи іншу потребу. Люба людська 
діяльність зв’язана з задоволенням потреб. 

Не менше значення має ідея достатку. Людина ніколи не відчуває почуття по-
вного задоволення своїх потреб. Більшість людей хочуть ще більше грошей, без-
пеки, друзів, поваги і самовпевненості, незалежно від того, скільки вони уже 
усього добилися. Таким чином, людина рухається вверх по ієрархії не у випадку, 
коли її потреби повністю задоволені, а коли вони достатньо задоволені. 

В одному досліджені російські вчені запропонували роботодавцям зафіксува-
ти свою думку: на якому ступені значущості, для працівників, певні аспекти ро-
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боти. Потім дослідники попросили працівників проранжувати значення для цих 
аспектів (табл.). 

З таблиці 1. видно, що працівники, в основному, прагнуть: визнання, почуття при-
четності до справ підприємства, допомоги у вирішені особистих проблем тощо. Фак-
тично для працівників важливі, перш за все, ті аспекти роботи, які виявляють людину 
як реальну персону, що володіє особистими почуттями і прагненнями. 

Таблиця. Розподіл думок респондентів про привабливість роботи 

Аспект роботи Ранжування 
роботодавців 

Ранжування 
працівників 

Висока заробітна плата 1 5 
Безпечність роботи 2 4 
Просування по посаді 3 7 
Відповідні, певним стандартам, умови роботи 4 9 
Цікава робота 5 6 
Лояльність менеджерів 6 8 
Справедливість 7 10 
Визнання 8 1 
Допомога у вирішені особистих проблем 9 3 
Почуття причетності 10 2 

Роботодавці, в свою чергу, гадають, що працівники більш всього бажають: 
високої заробітної плати, безпечної роботи, просунення по посаді. Але це зовсім 
не те, що цікавить і мотивує працівників більше всього. 

Практики знають, що в перші робочі дні більшість людей мають високу моти-
вацію, але з часом, умови роботи підривають ентузіазм персоналу. Правильне 
керівництво людьми повинно запобігти втрату мотивації. 

Отже, мотивація праці має на меті сприяти найкращому пристосуванню мате-
ріально-технічної бази виробництва до людини, розвитку корпоративної культу-
ри, широкій участі працівників у процесах управління підприємств, а також яв-
ляється безперечною вимогою ХХІ століття. 

ЛІТЕРАТУРА 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА  
В АПК УКРАЇНИ 
О.І. Бурлай, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Починаючи з періоду адаптації планової системи інженерно-технічного та ма-
теріального забезпечення підприємств АПК до ринкових умов господарювання і 
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до теперішнього часу в Україні з боку держави регулярно, не завжди системно, 
здійснювалися заходи по створенню ефективно функціонуючого ринку технічних 
засобів для задоволення потреб сільгоспвиробників, підприємств переробної та 
харчової промисловості. 

Розвитку цього ринку сприяло виконання, хоч і не в повній мірі, двох урядо-
вих програм: «Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для 
агропромислового комплексу на 2007 – 2010 роки» та «Державної цільової про-
грами реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 
2011 року». В преамбульній частині програм викладені аргументи щодо необхід-
ності вирішення питань системного розвитку галузі машинобудування для агро-
промислового комплексу, забезпечення сільськогосподарських та переробних 
підприємств високоефективною конкурентоспроможною вітчизняною технікою і 
обладнанням, формування та підтримання функціонування системи інженерно-
технічного забезпечення підприємств АПК. 

Дійсно, Україна має значний потенціал розвитку машинобудування для агро-
промислового комплексу, необхідну базу для створення комплексів із замкнутим 
технологічним циклом виробництва практично всієї номенклатури технічних 
засобів з вирощення, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської 
продукції. Створення таких комплексів з одночасним технічним переоснащенням 
підприємств відповідає сучасним вимогам розвитку промисловості та забезпечує 
зростання економічної ефективності виробництв. 

Орієнтація на закупівлю імпортної сільськогосподарської техніки є недоцільною 
як з економічного, так і з соціального боку, оскільки для цього щороку потрібно 
понад 4 – 5 млрд. доларів США та може бути втрачено до 100 тис. робочих місць. 
Україні потрібні вітчизняні високоякісні конкурентоспроможні трактори, сільсько-
господарські машини, обладнання для переробної і харчової промисловості. 

В Україні створюється потужна галузь машинобудування для агропромислового 
комплексу. Вона об’єднує більш як 120 підприємств і конструкторських бюро. Крім 
того, до виробництва сільськогосподарської техніки залучено понад 40 підприємств 
військово-промислового комплексу, в тому числі Державне конструкторське бюро 
«Південне», державне підприємство «Завод імені Малишева», виробниче об’єднання 
«Південний машинобудівний завод». У цілому технічні засоби, вузли, агрегати і 
запасні частини до них випускають близько 360 підприємств. 

Проте підприємства машинобудування для агропромислового комплексу ма-
ють морально застарілі технології та обладнання. Зношення основних фондів, яке 
становить 60 – 85 відсотків, та незадовільне фінансове становище зазначених 
підприємств призводить до швидкого руйнування системи інженерно-технічного 
забезпечення села, деіндустріалізації та пов’язаної з цим деградації агропромис-
лового виробництва. Більш як у 90 відсотків технічних засобів закінчився строк 
експлуатації і на їх ремонт витрачається коштів на 30 – 50 відсотків більше, ніж 
передбачено нормативами. 

Темпи оновлення вітчизняної складної сільськогосподарської техніки у 2 – 5 разів 
нижчі, ніж за кордоном, що не дає змоги забезпечити конкурентоспроможність вітчиз-
няної техніки, незважаючи на більшу її пристосованість до роботи в умовах України і 
нижчу вартість (у 2 – 5 разів нижче ніж вартість закордонних аналогів). При цьому 
потужності більшості підприємств завантажені лише на 15 – 30 відсотків. 

Вітчизняними машинобудівними підприємствами виготовляється майже 2,6 тис. 
найменувань машин і обладнання для агропромислового комплексу, зокрема мало-
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габаритні, енергонасичені та універсальні просапні трактори, зернозбиральні ком-
байни, які забезпечують ефективність сільськогосподарського виробництва. 

Для освоєння внутрішнього і зовнішнього ринку сільськогосподарської техні-
ки машинобудівним підприємствам необхідні реконструкція, повна модернізація 
обладнання та визначальних елементів технічної бази машин, розширення поту-
жностей і освоєння нових технологій для виготовлення продукції з високими 
техніко-економічними показниками. 

Фінансові ресурси необхідно зосередити на розробленні вітчизняної і при-
дбанні зарубіжної сучасної елементної бази, з наступним освоєння її виробницт-
ва підприємствами, що мають сучасні технології та обладнання. Це дасть змогу 
прискорити підвищення технічного рівня сільськогосподарської техніки, що ви-
робляється в Україні, і зменшити її вартість. 

Подальше поліпшення ситуації в галузі вітчизняного сільгоспмашинобуду-
вання вимагатиме: 

– здійснення структурної перебудови галузі шляхом створення промислово-
фінансових об’єднань на кооперативних засадах, що дасть змогу сконцентрувати 
управління власністю та капіталом, підвищити спеціалізацію інтегрованих під-
приємств і посилити їх конкурентоспроможність; 

– технічного та технологічного переоснащення підприємств галузі сучасним 
швидко переналагоджуваним обладнанням для щорічного нарощення потужності 
виробництва нових технічних засобів для агропромислового комплексу з викори-
станням високоякісних конструкцій, прогресивних матеріалів, досконалої меха-
ніки та електроніки; 

– створення і впровадження у виробництво новітньої елементної бази сільсь-
когосподарського машинобудування, розширення номенклатури продукції, за-
безпечення обслуговування технічних засобів; 

– сприяння формуванню і розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарсь-
кої техніки; 

– удосконалення нормативно-правової бази з регулювання фінансового, мате-
ріально-технічного забезпечення галузі машинобудування для агропромислового 
комплексу, підтримки державою захисту вітчизняного товаровиробника. 

Виходячи із тенденцій, що спостерігаються у світовій практиці розвитку рин-
ку технічних засобів виробництва для задоволення потреб сільгоспвиробників та 
переробних підприємств, в процесі розвитку цього ринку в Україні слід врахову-
вати те, що переважна більшість (до 90 %) виробників техніки беруть на себе 
відповідальність за її робото здатність протягом усього періоду експлуатації. Для 
забезпечення обслуговування проданих технічних засобів використовується ме-
режа незалежних дилерських підприємств. На такому підґрунті слід розвивати 
ринок техніки для підприємств АПК і в Україні. 
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ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЛЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
І.В. Венглюк, асп. 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день дослідження багатьох науковців направлені на недос-
коналий розвиток системи економічної безпеки підприємства. Тому для станов-
лення і розвитку соціально-економічної системи, необхідно удосконалювати 
теоретичні аспекти побудови соціально-економічної безпеки підприємства.  

В Україні поняття економічної безпеки офіційно визначено у Декларації про дер-
жавний суверенітет України. У 1990 р. створення управління економічної безпеки. У 
1998 р. була розроблена Національна програма забезпечення економічної безпеки 
України до 2005 р., а у 1999 р. прийнята Концепція економічної безпеки України [1, с. 6]. 

Категорія «соціальна безпека» почала формуватися з кінця дев’яностих років два-
дцятого сторіччя. Уже тоді це поняття вміщало в собі цілий комплекс факторів, що 
визначають, крім економічних і політичних аспектів, усе безпосереднє середовище 
проживання людини — біологічну, фізичну, психологічну, матеріальну сфери, і зреш-
тою, значну частину того, що вміщає в себе поняття якості життя [2, с. 50]. 

Так, Г.Пастернак-Таранушенко трактує соціальну безпеку як різновид безпе-
ки, що базується на психічному та психологічному стані населення країни [2,  
с. 52]. Тоді, як економічну безпеку розглядає як стан держави, за яким вона за-
безпечена можливістю створення, розвитку умов для гідного життя її населення, 
перспективного розвитку в майбутньому та в зростанні добробуту її мешканців 
[3, с. 112.]. Звідси видно, що економічна безпека не може існувати без соціально-
го забезпечення, адже гідне життя визначається психологічним станом індивіда. 

В. Ярочкин розглядає економічну безпеку підприємства як захист інформації, а 
персонал підприємства вважає найслабкішою ланкою у системі збереження інфор-
мації. Слід зазначити, що без соціальної функції, яка в свою чергу є однією з нестій-
ких систем управління підприємством, захист інформації не буде відповідати доста-
тньому рівню. Адже незадоволеність персоналу, його неповноцінне забезпечення 
соціальними гарантіями, призводить до витоку інформації з організації.  

Конфіденційна або загальна негативна інформація може порушити баланс попиту 
та пропозиції, позначитися на авторитеті підприємства. Під авторитетом розуміють 
загальновизнану довіру, пошану — позитивний відгук не тільки покупців продукції, 
яку виготовляє підприємство, а й персоналу підприємства. Тобто для забезпечення 
авторитету необхідно здійснювати соціальну політику на підприємстві.  

Отже, соціально-економічна безпека ґрунтується на достатньому задоволенні 
потреб працівників, забезпеченою економічними вигодами. 

Соціально-економічна безпека підприємства нерозривно пов’язана з соціаль-
но-економічною безпекою регіону та держави. Причому тут важливо зауважити, 
що як безпека держави, так і безпека підприємств певний час можуть забезпечу-
ватись окремо або навіть за рахунок одна одної. У стратегічному плані це — не 
лише взаємопов’язані, а й неподільні поняття. Саме суперечність між безпекою 
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держави та безпекою суб’єктів господарювання якраз і є головною проблемою 
економічної безпеки України на сучасному етапі, а отже негативно впливає на 
соціально-економічний розвиток підприємства. 

При виконанні виробничих завдань більшість підприємств робить ставку на 
кваліфіковані кадри, які здатні не тільки якісно реалізувати прийняття рішення, 
але й активно приймати участь в їх розробці. Динамічні, ініціативні, використо-
вуючи нестандартні підходи у вирішенні поставлених завдань співробітники 
являються необхідною умовою постійного росту підприємства. В цьому зв’язку 
соціальна політика підприємства орієнтується на створення умов для реалізації 
творчого потенціалу робітників, забезпечуючи їх конкурентоспроможною заро-
бітною платою та соціальними пільгами. 

Соціальна політика підприємства — це система цілеспрямованих і послідов-
них дій власника і менеджменту, спрямованих на задоволення і розвиток матері-
альних і духовних потреб працівників організації з метою розвитку соціальних 
чинників виробництва, сприяння розширенню і посиленню їх дії на підвищення 
ефективності економічної діяльності. [4, с. 121]. 

Дослідження економічної безпеки дає змогу виділити такий важливий еле-
мент як соціальна безпека. З розвитком нефінансової звітності, соціальна безпека 
має розглядатися на рівні з економічною безпекою.  

Правильно сформульована та ефективно систематизована соціальна політика є 
основою для розробки стратегії і практики соціально-економічної безпеки на перс-
пективу, які забезпечують необхідну мотивацію праці персоналу підприємства. 
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РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
І.С. Гавриленко, асп. 
Національний університет харчових технологій 

Для ефективного функціонування підприємства все більше уваги приділяється 
раціональній організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку 
інфраструктури підприємства. Саме вона допомагає створити найкращі умови 
для виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції. 

Підрозділи виробничої інфраструктури працюють з матеріально-речовинними 
елементами, які поступають на виробництво: матеріалами, енергією, ін форма-
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цією, трудовими ресурсами. Допоміжні процеси або операції мають бути органі-
зовані так, щоб, впливаючи на основне виробництво, забезпечити досягнення 
виготовлення бажаного продукту. Це може бути ремонт устаткування, зберігання 
інструменту, вироблення і транспортування споживачам різних видів енергії, 
транспортні, навантажувально-розвантажувальні роботи.  

Діяльність виробничої інфраструктури — складний організаційний процес. 
Він заснований на певній системі управління, взаємозв’язку структурних підроз-
ділів підприємства, сукупності виробничих обмежень (ліміти на ресурси, вироб-
ничі можливості) та взаємодії робітників організації.  

Одним з основних завдань управління виробничою інфраструктурою є ухва-
лення рішень по кількості і пропускній спроможності приладів обслуговування, 
вибору серед них найбільш ефективних. 

У зв’язку з тим, що виникнення потреб на обслуговування має зазвичай імові-
рнісний характер, то виробничу інфраструктуру і її підрозділи можна розглядати 
як систему масового обслуговування. 

На підприємствах харчової промисловості особливу увагу приділяють саме 
організації інфраструктури. При підтримці основного виробництва необхідно 
враховувати санітарний стан приміщень та складів, можливість їх легкого чи-
щення або дезінфекції; технічний стан обладнання, транспортних засобів та ін. 
Це все вимагає від підрозділів швидкої реакції на будь-які зміни. 

При ефективному розташуванні допоміжних служб на підприємствах харчової 
промисловості слід також звернути увагу на місця накопичення відходів та спо-
соби їх утилізації. 

Для організації виробництва в харчовій промисловості слід звернути увагу на: 
– придатність устаткування та своєчасний профілактичний та капітальний ре-

монт в разі необхідності; 
– підтримку в належному стані всіх транспортних засобів підприємства; 
– існування придатних та достатніх засобів природної чи примусової вентиля-

ції. Системи вентиляції мають бути розташовані так, щоб уможливлювався лег-
кий доступ до фільтрів та інших частин, що потребують чищення чи заміни; 

– забезпечення при роботі з продуктами персоналу основного виробництва 
гарячою та холодною проточною водою, матеріалами для миття; 

– подання в будівлі, які призначені для харчових продуктів, відповідного при-
родного та/або штучного освітлення; 

– підтримку складів та ефективне розділення їх площі (для готових продуктів, 
для миючих та дезінфікуючих засобів, для інструментів тощо). 

В умовах ринкових відносин серед показників діяльності виробничої інфра-
структури важливого значення набуває ефективність використання її виробничо-
го потенціалу. Потенціал в широкому значенні — засоби, запаси, джерела, що є в 
наявності і можуть бути використані для вирішення певних завдань. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Л.В. Гейвич, 
О.С. Щербина, асист. 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та ана-
ліз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам 
всіх форм власності. В теперішній час, коли більша частина підприємств мають 
недержавну форму власності, облік власного капіталу набуває важливого еконо-
мічного значення, так як показує кількість власних засобів підприємства, які зна-
ходяться в його розпорядженні, та які представляють собою фонди та резерви. 
Економічна важливість власного капіталу і багатогранність його структури обу-
мовлюють необхідність проведення правильного та достовірного обліку, а також 
здійснення аналізу власного капіталу на кожному підприємстві. 

Загальна величина власного капіталу підприємства, який охоплює його нероз-
поділений прибуток, статутний, додатковий, резервний та інші види капіталу, є 
динамічною величиною і змінюється під впливом різних внутрішньовиробничих 
(обсяги виробництва продукції, її собівартість тощо) та зовнішніх (попит та рин-
кові ціни на продукцію підприємства, податкова політика держави тощо) чинни-
ків. Тому, зважаючи на те, що власний капітал є основним джерелом формування 
та збільшення обсягів активів підприємства, його зміни не повинні бути стихій-
ними, а мають чітко регулюватись у процесі системного управління діяльністю 
підприємства. Разом з тим, ефективне управління власним капіталом неможливе 
без ґрунтовного контролю за змінами його величини та структури. 

Аудит власного капіталу та установчих документів не можуть досліджуватись 
окремо один від одного, тому що такий елемент власного капіталу, як статутний, 
є основою будь-якого підприємства і фіксується в його установчих документах. 
Також в них можуть міститися дані й про інші елементи власного капіталу. 

Під час формування системи аудиту власного капіталу на підприємстві потрі-
бно зважати на головне завдання управління — забезпечення роботи підприємст-
ва в інтересах власників, які надали основну частину ресурсів в його розпоря-
дження. Тому, аудит стану власного капіталу необхідно здійснювати постійно, на 
всіх стадіях функціонування підприємства: 

– на початковій стадії — у вигляді підготовки та затвердження необхідних до-
кументів (статуту, наказів та інших внутрішніх регламентів); формування кадро-
вого складу виконавчих органів, ревізійної комісії, аудитора; визначення повно-
важень загальних зборів засновників; встановлення порядку розподілу прибутку; 
призначення керівника підприємства; встановлення обмежень на розпорядження 
майном без згоди власника та порядку реорганізації і ліквідації підприємства; 

– на поточному етапі контролюють надходження та використання коштів, фі-
нансову дисципліну, поточну звітність тощо; 

– наступний контроль передбачає перевірку щорічного звіту про виробничу і 
фінансово-господарську діяльність, оцінювання їх результатів та визначення 
можливих резервів збільшення та оптимізації структури власного капіталу 

Основними завданнями контролю власного капіталу є перевірка: 
– правильності формування і використання (вилучення) власного капіталу; 
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– дотримання встановленого установчими документами розміру статутного 
капіталу; 

– правильності ведення обліку внесків до статутного капіталу і розрахунків за 
дивідендами. 

Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу доцільно згрупувати на-
ступним чином. 

1. Бухгалтерські та установчі документи: установчий договір; статут; облікова 
політика підприємства; типовий договір про обслуговування емісії цінних папе-
рів; акт приймання-передачі пакету акцій відкритого акціонерного товариства; 
заява про реєстрацію випуску акцій; заява про реєстрацію випуску акцій у разі 
збільшення розміру статутного капіталу за рахунок реінвестиції; заява про реєст-
рацію випуску акцій у разі збільшення розміру статутного капіталу за рахунок 
спрямування прибутку до статутного капіталу; журнал реєстрації акцій. 

2. Аналітичні документи: висновок аналітичного відділу про динаміку і спів-
відношення власного і позикового капіталу; висновок аналітичного відділу про 
рентабельність капіталу. 

Перевірка розглянутих документів дозволить аудиторам виділити основні по-
рушення, а також застосувати аудиторські процедури «по суті»: формування 
статутного та інших капіталів; нарахування та виплата дивідендів; операцій з 
цінними паперами власної емісії; перевірка розподілу прибутку та ін. 

Серед основних напрямів проведення аудиту наступні: 
– аудит статутного капіталу (його проведення передбачає застосування таких 

процедур: перевірка вимог щодо правильності формування власного капіталу 
згідно з законодавством України; для акціонерних товариств перевірка видів і 
кількості випущених та розміщених акцій; правильність обґрунтованості збіль-
шення (зменшення) статутного капіталу та відображення даних операцій на ра-
хунках бухгалтерського обліку); 

– аудит додаткового та резервного капіталів (правильність та доцільність фо-
рмування резервного капіталу; перевірка правильності уцінки (дооцінки) активів 
підприємства; правильність зроблених бухгалтерських записів; перевірка дотри-
мання вимог щодо формування додаткового капіталу та ін.); 

– аудит прибутку (необхідно застосовувати такі процедури аудиту: перевірка 
правомірності використання прибутку підприємства згідно вимог українського 
законодавства; перевірка правильності відображення операцій з визначенням 
прибутку (збитку) на рахунках бухгалтерського обліку і фінансової звітності). 

Серед порушень, які виявляють у процесі внутрішнього контролю власного 
капіталу, можуть бути: не створення резервного капіталу (який передбачено в 
установчих документах); не приведення у відповідність розміру статутного 
капіталу до розміру чистих активів у встановлений законодавством час; не-
своєчасне погашення вилученого та неоплаченого капіталу тощо. 

Отже, аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудитор-
ським висновком інформації про власний капітал, його структуру та зміни у вла-
сному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Він дозволяє перевірити 
дотримання встановленого нормативно-правовими актами держави, установчими 
документами підприємства та рішеннями його керівних органів порядку форму-
вання та зміни усіх складових власного капіталу. 
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ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ У 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
О.О. Гоменюк 
Національний університет харчових технологій 

У зовнішньоекономічній діяльності завжди присутні обставини, які можуть пору-
шити здійснення будь-якої операції. Деякі із цих обставин носять політичний характер, 
не залежать від учасників договору, є непередбачуваними, а їх наслідками можуть 
бути збитки у великих розмірах. Ці непередбачувані події одержали назву політичних 
ризиків. Політичний ризик — це сукупність всіх рішень та подій політичного або ад-
міністративного характеру на національному або міжнародному рівні, що можуть 
спричинити економічні, комерційні, фінансові втрати для підприємства — імпортера, 
експортера та підприємства, що інвестує за кордон [1, с. 20]. 

Політичний ризик пов’язаний з політикою та діями уряду або громадськості при-
ймаючої країни, які стосуються більшості експортних і інвестиційних операцій компа-
нії. При цьому важливу роль грають взаємини країни-експортера й країни-реципієнта, 
зокрема наявність укладеного між ними договору про співробітництво, про захист 
прав інвесторів, про уникнення подвійного оподатковування. Також дуже важлива 
роль громадськості. Дійсно, політичний ризик випливає не тільки з дій або бездіяльно-
сті органів влади, але може бути наслідком народних хвилювань, страйків, безладів — 
тобто всього того, що є результатом загальних несприятливих умов у країні. 

Крім того, зростаюча взаємозалежність національних економік спричиняє по-
яву нових аспектів ризику, і тепер доводиться брати до уваги події у третіх краї-
нах, дії міжнародних організацій і політику регіональних інтеграційних союзів.  

При організації роботи з оцінки ризиків спочатку проводять їхній поділ на дві 
категорії — ризики макрорівня й ризики макрорівня: 

– макрополітичний ризик зачіпає всі економічні суб’єкти даної країни без ви-
нятку й оцінюється по політичних, соціальних, економічних, юридичних параме-
трах у кожній країні; 

– мікрополітичний ризик стосується тільки певних підприємств і його оцінка 
здійснюється для кожної зовнішньоекономічної операції окремо. 

Інший поділ політичних ризиків засновано на критерії вибірковості:  
– ризик, викликаний регулятивними діями, які зачіпають всіх суб’єктів;  
– ризик, викликаний дискримінаційними мірами, які ставлять певні підприєм-

ства в більше вигідне положення в порівнянні з іншими;  
– ризик, викликаний вибірковим втручанням, що впливає на діяльність одного 

підприємства. 
По видах суб’єктів, що генерують ризик, виділяють ризики, викликані діями уря-

ду, парламентський опозиції, груп непарламентської опозиції, закордонних урядів. 
Залежно від органів влади, що впливають на здійснення комерційних або ін-

вестиційних операцій, політичні ризики можна поділити на ризики, що виникли в 
результаті дії уряду приймаючої країни, уряду країни, в якій знаходиться підпри-
ємство, та наднаціональних органів влади. 

На основі структурних і функціональних елементів політичний ризик розділя-
ється на п’ять категорій:  

– ризик трансферту: обмеження експорту продукції або ресурсів; 
– операційний ризик: виникає при операційній діяльності підприємств; 
– ризик модифікації регулюючих норм; 
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– ризик втрати власності, наприклад націоналізація; 
– контрактний ризик (розірвання контракту). 
Найбільш загальна класифікація ґрунтується на поділі політичних ризиків, що 

виникли в результаті непередбачених подій під впливом загальної ситуації в кра-
їні, і ризиків, викликаних діями органів влади. Ця класифікація поєднує практич-
но всі види політичних ризиків:  

– непередбачені події (революція, зміна влади, зміни в уряді, війна, політичні 
безладдя, громадянська війна, збиток, заподіяний іноземним співробітникам); 

– дії органів влади: 
– політичного характеру (конфіскація активів, введення ембарго, зміна зако-

нодавства, розривши відносин, неправомірними або обумовлений політичними 
мотивами відкликання гарантії, розірвання контрактів із приватними покупцями 
внаслідок дій влади); 

– адміністративного характеру (анулювання ліцензій, перешкоджання здійс-
ненню експортно-імпортних операцій); 

– макроекономічного характеру (заборона на конвертацію або переклад засо-
бів за кордон, кардинальні зміни в проведеній економічній політиці); 

– мікроекономічного або фінансового характеру (однобічне розірвання конт-
ракту державним підприємством, неплатіж з боку державних покупців, недотри-
мання арбітражних постанов, непостачання продукції). 

Проблема управління політичними ризиками полягає у складності їх прогно-
зування і оцінки, тому для зниження їх впливу на зовнішньоекономічну діяль-
ність підприємства проводять постійний моніторинг, складають карти ризиків, 
проводять страхування таких ризиків, а також найчастіше відносять ці ризики у 
контрактах до форс-мажорних обставин.  
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ПРОБЛЕМИ РОБОТИ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
І.В. Гриценко, асп. 
Національний університет харчових технологій  

З одержанням незалежності економіка України зазнала значних змін, які тор-
кнулись виробництва цукру. Відбулося формування ринку цукру, почали вводи-
тись нові правила його функціонування, які були закріплені рядом законодавчих 
актів. Виробництво цукру значно скоротилося, зменшилась кількість заводів, що 
виробляють цукор. Більшість виробників в роки незалежності почали працювати 
з значно меншим терміном роботи. 

На сучасному етапі цукрові заводи крім проблем, які були притаманні ще на 
початку становлення цукрової галузі в незалежній Україні, та пов’язані із забез-
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печенням виробництва цукру, отримали значно більшу проблему, пов’язану з 
реалізацією цукру. Варто відзначити, що для цукрової галузі України розроблена 
ціла низка законів, які мають втілювати механізм регулювання виробництва та 
реалізації цієї продукції. Так, основними законами по регулюванню виробництва 
цукру є: ЗУ № 758-XIV «Про державне регулювання виробництва і реалізації 
цукру» [2] та ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України» від 
24 червня 2004 року № 1877-IV [1], також важливу роль відіграють Постанови 
Кабінету Міністрів України.  

Варто відзначити, що ЗУ «Про державне регулювання виробництва і реаліза-
ції цукру» зазнавав багатьох змін, від першої редакції. З нього було виключено 
ряд пунктів та внесені додаткові, що говорить про постійний процес коригування 
умов роботи в цукровій галузі. Цей закон декларує захист українського виробни-
ка цукру, визначається механізм квотування виробництва цукру на внутрішньому 
ринку (квота «А»), окреслюється механізм встановлення мінімальної ціни на 
цукор, визначено механізм фінансування цукрових заводів для забезпечення 
державних потреб в цукрі, а також визначаються штрафні санкції за порушення 
законодавства при виробництві та реалізації цукру. Ціни на цукор регулюється 
також ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України» від  
24 червня 2004 року № 1877-IV згідно з яким формується інтервенційний фонд, 
що покликаний забезпечити ціну на цукор-пісок в межах мінімальної інтервен-
ційної та максимальної інтервенційної ціни [1].  

При цьому, після закінчення сезону в 2012/2013 році, виробники цукру мають 
наступний результат: середня собівартість виробництва цукру піску складає 6,5 –
7,5 тис. грн./т, а реально продаж цукру ведеться за ціною нижчою за 4,9 тис. 
грн./т. Стає зрозумілим, що цукрові підприємства отримають збиток.  

Варто відзначити ще черговість двох Постанов Кабінету Міністрів України. Мі-
німальна ціна постановою № 290 від 11 квітня 2012 року була обґрунтована на рівні 
4925,14 грн./т., а вже 17 жовтня 2012 року була понижена з 4925,14 до 4083,33 грн./т. 
[4]. Цій Постанові передувала пропозиція НАЦУ «Укрцукор» про зменшення міні-
мальної ціни, оскільки більшість підприємств була змушена продавати цукор по 
нижчій ціні, що мало тягнути за собою накладення штрафних санкцій.  

Можна зробити висновок, що регулювання ціни на цукор в Україні за допомо-
гою встановлення інтервенційних цін, не забезпечує стабільності ціни, крім того 
не захищає виробника від збитковості виробництва. Крок до зниження ціни де-
монструє те, що в держави не вистачає ресурсів для забезпечення механізму ре-
гулювання ціни, який зараз діє в Україні. Підтвердженням цього, є той факт що з 
2006 року Державним бюджетом України не було в повному обсязі профінансо-
вано створення інтервенційного фонду по цукру. Так в 2007/08 маркетинговому 
році (МР) фонд був сформований на 14 %, 2008/09 МР — 24,5 %, 2009/10 МР — 
21,4 %, 2011/2012 — 77,3 % [3]. Це свідчить про неспроможність держави забез-
печити ефективне регулювання цукрової галузі за допомогою цього механізму.  

Виробнича спроможність цукрових заводів України значно перевищує спожи-
вчу спроможність України в цукрі, відповідно дуже важливою умовою ефектив-
ного розвитку цукрової галузі є можливість експорту цукру. Обмеження можли-
вості продажу цукру за квотою «А» означає, що весь інший цукор потрібно реа-
лізувати за кордон. Сучасний експортний потенціал цукрової галузі України зна-
ходиться в доволі складному стані. Цьому сприяло значне нарощування вироб-
ництва цукру в країнах, які історично були головними споживачами українського 
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цукру, в першу чергу це Білорусь, яка перетворилась з імпортера цукру в експор-
тера цієї продукції, а також значне зростання його виробництва в Росії. Негатив-
ний вплив на можливість роботи на зовнішньому ринку українським цукровикам 
створюють міжнародні угоди, зокрема міжнародна угода про зону вільної торгів-
лі, з якої було виключено торгівлю цукром, що створило умови ряду країн вста-
новити на ввезення цукру українського походження високе мито.  

Виробництво цукру в 2012/2013 маркетинговому році призвело до зростання запа-
су цукру, який цукрові заводи не в змозі продати, що спричиняє їх збитковість, ставить 
під сумнів майбутній виробничий сезон. Така ситуація вимагає від виробників розроб-
ляти альтернативні методи роботи цукрових заводів в Україні, зокрема це може бути 
виробництво біоетанолу з цукрового буряку, після виконання квоти «А».  

Цукровий буряк є перспективною сировиною для виробництва біоетанолу в 
Україні. В порівнянні з іншою біосировиною, він має більшу врожайність, яка 
може досягати 50 т/га, що дозволяє отримати 4,015 т. біоетанолу з гектару. 

Деякі політичні рішення негативно впливають на внутрішній ринок цукру, 
прикладом чого є встановлення квоти на ввезення цукру-сирцю в Україну. Не 
можливість реалізації цукровими заводами своєї продукції та систематичне їх 
недофінансування призводить до занепаду цукрової галузі України.  

Одним із шляхів виходу з такої ситуації є додаткове виробництво біоетанолу з 
цукрового буряку на цукрових зводах України, що забезпечить підтримання ви-
робництва стратегічного продукту цукру-піску, а також зменшить енергозалеж-
ність країни від нафтопродуктів. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» 
від 24 червня 2004 року № 1877-IV — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

2. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» 
17.06.1999 № 758-XIV — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

3. Пархоменко Л.М. Удосконалення державного цінового регулювання цукру 
в Україні // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економі-
ка». — 7 [33]. — 2012. — С. 206. 

4. http://sugarua.com/ 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
О.І. Драган, д-р екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток суспільства повинен досягатися у взаємозв’язку та взаємодії еконо-
мічних та соціальних факторів, якій демонструють країни, що на практиці реалі-
зують модель соціального ринкового господарства, головна ідея якого — узго-
дження принципу ринкової свободи з підтриманням соціальної гармонії. Вплив 
соціальних факторів на економіку підприємств здійснюється через соціальну 
організацію суспільства та розвиток людського капіталу.  

Високоосвічені, творчо реалізовані працівники є джерелом виникнення нових 
розробок, винаходів, новацій та інших об’єктів інтелектуальної власності. Відда-
ча від ефективного соціального розвитку персоналу підприємства забезпечена 
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законом «зворотного впливу». Досвід розвинених країн переконливо свідчить 
про те, що активний й відповідальний соціальний розвиток підприємства сприяє 
зростанню продуктивності праці, конкурентоспроможності й здатен принести 
економічний і соціальний ефект. Актуально, це і для підприємств харчової про-
мисловості, що впроваджують в діяльність такі пріоритетні напрямки, як: авто-
матизація, роботизація, кібернетизація, розвиток мікроелектроніки, біотехнології, 
інформатики, ресурсо- і енергозберігаючих технологій тощо. 

Для забезпечення оперативної та об’єктивної діагностики рівня соціального 
розвитку підприємства необхідно впровадити в практику соціальну паспортиза-
цію вітчизняних підприємств харчової промисловості. Соціальний паспорт під-
приємства має розроблятися з метою створення реальних передумов для поси-
лення стратегічних планів соціального розвитку, а також проведення результати-
вних соціологічних досліджень як на самому підприємстві, так і за його межами. 
Цей документ має стати невід’ємною складовою частиною загального паспорту 
підприємства й акумулювати дані, які дозволять оцінити соціальний розвиток 
підприємства [1]. На відміну від інших галузей промисловості, підприємства 
харчової галузі мають специфічні особливості щодо забезпечення соціально-
економічної безпеки підприємств. Тому, на нашу думку, повинна бути врахована 
саме, складова безпеки (кадрова і інтелектуальна). Отже, соціальний паспорт 
підприємства харчової промисловості має складатися з таких розділів:  

Розділ 1 Гуманізація праці персоналу: 1.1.Соціальна структура персоналу під-
приємства; 1.2.Умови праці персоналу підприємства; 1.3. Оплата праці і трудова 
дисципліна; 1.4. Компенсаційний і соціальний пакети.  

Розділ 2 Кадрова безпека персоналу: 2.1. Інтелектуальна безпека; 2.2. Безпека 
життєдіяльності; 2.3. Соціально-мотиваційна безпека; 2.4. Професійна безпека; 
2.5. Антиконфліктна безпека. 

Розділ 3 Соціальна інфраструктура і розвиток культури підприємства.  
Розділ 4 Соціальна відповідальність підприємства. 
Гуманізація праці персоналу пов’язана із змінами, які відбуваються на під-

приємствах харчової промисловості і обумовлені розвитком освітнього і культу-
рного рівня працівників, процесами демократизації, ускладненням і підвищенням 
технічного рівня виробництва, зростанням вимог до якості продукції, вимагає 
нових форм і методів організації праці, направлених на рішення головного соціа-
льного завдання: розвитку інтелектуальних і професіональних здібностей люди-
ни, найбільш повне використання його трудового і творчого потенціалу, збере-
ження його здоров’я і, на цій основі, підвищення задоволення своєю працею [3]. 
З цих позицій, в якості пріоритетних напрямків соціального розвитку підприємс-
тва у ринкових умовах, необхідно розглядати гуманізацію праці, яка повинна 
забезпечити: найбільш повну адаптацію виробництва до людини; високу змісто-
вність праці робітників, відповідно до кваліфікації, позитивними змінами в тру-
довій кар’єрі; активну участь робітників в рішенні всіх виробничих завдань [2]. У 
значній мірі прогресивні рішення щодо гуманізації праці торкаються забезпечен-
ня відповідності предметів і знарядь праці психофізіологічним особливостям 
конкретних груп за статтю та віком, створення максимально гідних та нормаль-
них умов праці та її облегшення, забезпечення повної безпеки праці, раціональ-
ної організації процесів виробництва. 

Акцентування уваги на кадровій безпеці підприємств харчової промисловості, у 
тому числі і інтелектуальній безпеці, базується на виявленні, знешкодженні, запобі-
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ганні та попередженні загроз, небезпек і ризиків, які спрямовані на персонал та його 
інтелектуальний потенціал, на усвідомленні необхідності захисту інтелектуальної 
власності (авторського права, винаходів, товарних маро тощо); підвищенні соціаль-
них цінностей; постійний контроль за рівнем існуючої інтелектуальної безпеки та 
уникнення протиріч та конфліктів всередині підприємства з цих питань. 

Соціальна інфраструктура і розвиток культури підприємства забезпечує соці-
альні потреби персоналу і охоплює широке коло питань з урахуванням обслуго-
вування різних категорій працівників, в тому числі робітників-інвалідів, вагітних 
жінок, пенсіонерів, підлітків: поліпшення умов праці та охорони здоров’я, побуту 
працівників і членів їх сімей, соціально-культурний сервіс.  

Соціальна відповідальність підприємства харчової промисловості пов’язана з 
демонстрацією позитивної репутації споживачам, працівникам, постачальникам і 
акціонерам, власникам, а також збереження престижу на довгий час є життєво 
необхідним для підприємства у ринкових умовах. 

Отже, в розділах соціального паспорту підприємства харчової промисловості 
повинні бути враховані європейські стандарти для багатьох боків життя праців-
ників у сфері праці, безпеки, культури, відпочинку і побуту.  
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ 
СТОРОНАМИ 
Л.М. Духновська, канд. екон. наук  
Національний університет харчових технологій 

Стратегічне управління підприємствами може бути набагато ефективнішим і 
результативнішим, якщо менеджери почнуть ураховувати інтереси різних заціка-
влених сторін — суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища, які пере-
слідують певні інтереси, пов’язані з отриманням вигоди від взаємодії з підприєм-
ством, мають можливість впливати на його діяльність, та, які є об’єктом інтересу 
з боку самого підприємства. 

Істотний внесок у розвиток теорії зацікавлених сторін зробили зарубіжні вчені 
Т. Дональдсон, М. Кларксон, Л. Престон, С. Сакс, Е. Фрімен та ін. Разом з тим, 
існуючі розробки щодо практичного застосування теорії стейкхолдерів у працях 
І. Гуркова, М. Петрова, К. Редченка,О. Хазова.  

Для управління персоналом використовуються так звані системи HRM 
(HumanResourceManagement), що означає управління людським капіталом або 
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управління співробітниками. HRM-система — це автоматизована комплексна 
система управління персоналом. HRM-системи мають такі функції, як кадровий 
облік, штатний розклад, документообіг, облік робочого і невідпрацьованого часу, 
пенсійний і військовий облік, також дозволяє розраховувати зарплату, податкові 
виплати, надбавки та відрахування і т.д. 

Системи управління відносинами з постачальниками, надалі SRM-системи 
(SupplierRelationshipManagement) — це системи для оптимізації закупівельної 
діяльності підприємства. SRM-системи дозволяють вирішувати такі основні за-
вдання, як збирання, реєстрацію та аналіз потреб відділів підприємства в закупів-
лях матеріалів та послуг, планувати графік закупівель, та контролювати графік 
закупівель. Обирати оптимальні джерела поставок (проводити оцінку кваліфіка-
ції постачальників, тендери та аукціони). SRM-системи дозволяють укладати та 
контролювати виконання угод з постачальниками, організовувати постачання 
всього підприємства і облік загальних витрат на постачання. Здійснювати такти-
чний і стратегічний аналіз відносин з постачальниками. 

У результаті використання SRM-систем підприємства можуть отримати такі 
економічні ефекти та переваги, як зниження витрат на закупівлі шляхом 
об’єднання потреб своїх підрозділів, скоротити разові закупівлі та оптимізувати 
ціни в результаті тендерів та аукціонів, скоротити закупівельний цикл за рахунок 
автоматизації операцій, які виконуються постійно для взаємодії з постачальни-
кам та покращити базу джерел поставок та підвищити якість постачання. 

Системи управління взаємовідношеннями з клієнтами, надалі CRM-системи 
(Customer Relation-ship Management − CRM) дозволяють збільшити ефективність 
обслуговування клієнтів. Системи управління взаємовідношеннями з клієнтами 
надають вичерпну інформацію про клієнта шляхом зберігання даних про нього. 

CRM-система — це клієнторієнтована стратегія, з одного боку, формування 
націнки «вище ринкової» за рахунок забезпечення індивідуального обслугову-
вання кожного клієнта, а з іншого боку — орієнтації на довгострокові відносини, 
в тому числі і на шкоду короткостроковим економічним завданням. 

На даний час CRM-системи спрямовані не стільки на пряму підтримку рішень 
щодо управління взаємовідносинами підприємств із клієнтами, скільки на збір та 
аналіз даних про клієнтів, управління контактами, автоматизацію рутинних опе-
рацій в сфері роботи з клієнтами. Як наслідок, сучасні CRM-системи не задово-
льняють існуючої потреби в комп’ютерній підтримці рішень щодо управління 
взаємовідносинами із клієнтами. 

Розвиток комп’ютерної підтримки управління відносинами підприємств із клієнта-
ми має здійснюватися шляхом створення системи підтримки прийняття рішень.  
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АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 
И.А. Заинчковская, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Когда возможности быстрого роста уже исчерпаны, а размеры хозяйственной 
деятельности существенно возросли, предприятие сталкивается с необходимос-
тью гармонизировать систему управления бизнесом. Возникает необходимость в 
инструментарии, позволяющем эффективно управлять деятельностью компании. 
Таким инструментарием является система планирования ресурсов предприятия 
(ERP-система). 

Стоимость владения такой системой включает в себя как затраты, связанные с 
ее внедрением, так и последующей эксплуатацией. Когда проект завершен и сис-
тема работает, возникает вопрос, каким образом осуществлять поддержку и раз-
витие системы. Ведь операционная деятельность предприятия требует эффектив-
ного и качественного сопровождения ERP-системы [3]. 

Предприятия, которые внедрили ERP до нынешнего экономического спада, в 
настоящее время сталкиваются с серьезной дилеммой: как повысить эффектив-
ность функционирования ERP-систем, одновременно снижая эксплуатационные 
расходы и количество персонала? 

Одной из возможностей решения этой задачи может быть привлечение внеш-
ней компании-партнера, специализирующийся на предоставлении необходимых 
услуг (консалтинг по внедрению информационной системы, ее поддержка, хос-
тинг). Такие компании могут предоставить предприятию значительно больше, 
чем просто услуги по поддержке системы. Услуги для корпоративных систем 
могут охватывать широкий спектр знаний и возможностей, таких как: хостинг 
(закупку, установка и поддержка соответствующего оборудования, баз данных в 
удаленном центре обработки данных), поддержка и мониторинг основных при-
ложений. 

С учетом ведущей роли, отведенной информационным системам в эффектив-
ности хозяйственной деятельности, предприятиям необходимо стратегическое 
партнерство по управлению и поддержке этого жизненно важного аспекта своего 
бизнеса. Ниже мы рассмотрим преимущества, которые партнерство с внешним 
поставщиком обеспечивает предприятиям. 

Прежде всего, предприятие может сосредоточиться на своей основной деяте-
льности, не распыляя ресурсы на другие функции. Учитывая экономический 
спад, предприятия вынуждены думать более о стоимости, чем о затратах. Это же 
мышление побудило предприятия инвестировать в ERP-системы, в первую оче-
редь, для того, чтобы рационализировать бизнес-процессы, оптимизировать эф-
фективность основного бизнеса и ликвидировать все, что не приносит добавлен-
ной стоимости, на всем предприятии. 

Аутсорсинг как передача функций по обслуживанию информационных сис-
тем внешним партнерам, специализирующимся на этой деятельности, способст-
вует гибкости планирования ресурсов и эффективности их использования [1].  
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При этом надежный партнер поддержки может стать единым источником по-
стоянного совершенствования и оптимизации ERP. Независимо от того, внедря-
лась система своими силами или с привлечением внешних консультантов, ре-
зультат внедрения зачастую является компромиссом видения многих участников. 
И его возможные недостатки обнаруживаются после запуска системы в эксплуа-
тацию. Внешняя компания-партнер, обладая опытом внушительного числа внед-
рений и поддержки систем многих компаний, может предложить оптимизацию 
системы и пути ее дальнейшего развития. 

Предприятия должны учитывать постоянную необходимость для ERP-систем 
быть гибкими и иметь возможность для поддержки постоянно меняющихся тех-
нологий и растущих стратегических требований. Руководители отдела информа-
ционных технологий, IТ-директора должны иметь доступ к квалифицированным 
ресурсам, чтобы добавлять в систему новые функциональные возможности, улу-
чшать текущую среду, а также управлять спросом на последующие проекты. 

Используя аутсорсинг, IТ-директор не берет на себя риск пере- или недооцен-
ки ресурсов, необходимых для поддержания информационной системы и управ-
ления спросом на последующие проекты. Ведь если в процессе внедрения IТ-
директор может спланировать ресурсы в зависимости от внедряемой функциона-
льности и обеспечить их полную загрузку, то в процессе поддержки определить, 
какие ресурсы и в каком количестве необходимы, весьма проблематично [2]. 
Предприятию приходится дорогих высококвалифицированных специалистов при 
отсутствии гарантий их эффективной загрузки. Более того, по причине сложнос-
ти ERP-систем, последние внедряются и поддерживаются командами узкопро-
фильных специалистов; отсутствие одного из них не заменяется другим. Таким 
образом, предприятию приходится содержать избыточные ресурсы с риском их 
недоступности в нужное время. 

При такой стратегии необходимые ресурсы могут быть доступны в нужное 
время, чтобы поддержать потребности предприятия. Вопросы оптимальной чис-
ленности персонала и его доступности будут переложены на партнерскую орга-
низацию. В свою очередь, предприятие получает необходимую гибкость, чтобы 
перенаправить свой IТ-бюджет не на оплату персонала, а на удовлетворение на-
сущных потребностей и долгосрочных стратегических приоритетов. Имея доступ 
к множеству квалифицированных ресурсов или ресурсов с определенным набо-
ром уникальных навыков, предприятие может решать задачи без необходимости 
обучать, нанимать на работу.  

Для многих предприятий, подыскивающих наилучший подход к успешным 
инвестициям в информационную систему, модель аутсорсинга — привлекатель-
ное предложение. Это максимально увеличивает эффективность владения ERP-
системой, обеспечивая при этом большую гибкость ресурсов, которые можно 
увеличивать или уменьшать, в зависимости от изменяющихся требований проек-
та, в то же время, достигая целей доступности и производительности систе-
мы.неограниченные ресурсы на поддержку этих стратегических инициатив, для 
дальнейшего расширения ERP-системы. 
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ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
В УКРАЇНИ 
А.О. Заїнчковський, д-р. екон. наук  
Національний університет харчових технологій 

Харчова промисловість відіграє значну соціальну та економічну роль в країні. 
За оперативними даними Держстату індекс промислової продукції виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні за січень-грудень 
2011 року, порівнянно з відповідним періодом 2010 року, склав 99,4 відсотка (за 
2010 рік, порівнянно з 2009 роком, склав 103,2 % 

При цьому зросло перероблення та консервування овочів та фруктів на 10,4 відс. 
пункта. Збільшились обсяги виробництва овочів консервованих натуральних — 
на 29,7 відсотка (вироблено 138,3 тис. тонн), овочів, фруктів, горіхів і грибів, 
консервованих з додаванням оцту — на 27,5 відсотка (вироблено 50,1 тис. тонн), 
овочів (крім картоплі) і грибів заморожених — на 29,7 відсотка (вироблено 
15,6 тис. тонн), джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових — 
на 5,8 відсотка (вироблено 49,9 тис. тонн). Знижено виробництво соків натураль-
них (включаючи апельсиновий) — на 5,6 відсотка (вироблено 277,5 тис. тонн), 
соків купажованих натуральних — на 12,1 відсотка (вироблено 315,3 тис. тонн). 

Виробництва олії та тваринних жирів на 4,5 відс. пункта. Збільшено виробни-
цтво олії соняшникової нерафінованої на 7,6 відсотка (вироблено 3173,5 тис. 
тонн) та олії соняшникової рафінованої та її фракцій — на 4,2 відсотка (виробле-
но 593 тис. тонн). Проте знижено обсяги виробництва маргарину і продуктів 
аналогічних — на 1,3 відсотка (вироблено 355,7 тис. тонн) [1]. 

Виробництва м’яса та м’ясних продуктів на 5,2 відс. пункта. Збільшено виро-
бництво свинини свіжої (парної) чи охолодженої — на 25,9 відсотка (вироблено 
180,1 тис. тонн) та свинини мороженої — на 11,7 відсотка (вироблено 8,1 тис. 
тонн), м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці, свіжих чи охолоджених — 
на 7,2 відсотка (вироблено 719,2 тис. тонн), виробів ковбасних — на 2,7 відсотка 
(вироблено 277,9 тис. тонн), напівфабрикатів м’ясних — на 9,2 відсотка (вироб-
лено 97,7 тис. тонн). Разом з тим знижено обсяги виробництва яловичини і теля-
тини, свіжих (парних) чи охолоджених — на 27,8 відсотка (вироблено 53,9 тис. 
тонн) та морожених — на 27,2 відсотка (вироблено 15,3 тис. тонн), м’яса і суб-
продуктів харчових свійської птиці, морожених — на 5,5 відсотка (вироблено 
79,9 тис. тонн).  

Також зросло виробництво цукру білого кристалічного на 43,7 відсотка (ви-
роблено 2591 тис. тонн). За січень-грудень 2011 року цукру білого кристалічного 
бурякового було вироблено 2331,6 тис. тонн, що на 50,9 відсотка більше, ніж за 
відповідний період минулого року, цукру білого кристалічного тростинного — 
259,5 тис. тонн (на 0,4 відсотка більше). 
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Збільшено обсяги видобутку солі кухонної на 11,8 відсотка (вироблено 
3695,2 тис. тонн). 

За 2011 рік вироблено 104,4 тис. тонн виробів макаронних без начинки, що на 
0,04 відсотка більше, ніж за 2010 рік, та 70,8 тис. тонн виробів макаронних з на-
чинкою (на 4,1 відсотка менше). 

Зросли обсяги виробництва крохмалів, крім модифікованих — на 21,1 відсот-
ка (вироблено 55,1 тис. тонн). 

За 12 місяців 2011 року було вироблено 4727,7 тис. тонн кормів готових для 
сільськогосподарських тварин та свійської птиці, що на 3,6 відсотка більше, ніж 
за відповідний період 2010 року. 

За січень-грудень 2011 року збільшено обсяги виробництва інших харчових 
продуктів: оцту та його замінників, одержаних з оцтової кислоти — на 3,6 відсо-
тка (вироблено 17,4 тис. тонн); кетчупів і соусів томатних інших — на 6,8 відсот-
ка (вироблено 84,1 тис. тонн); майонезу, соусів емульгованих інших — на 1,4 від-
сотка (вироблено 163,8 тис. тонн); дріжджів пекарських, дріжджів активних — на 
10,8 відсотка (вироблено 89,1 тис. тонн); продуктів молоковмісних — на 47,2 від-
сотка (вироблено 100,6 тис. тонн). 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств 
у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за результатами 
січня-грудня 2011 року (без малих підприємств) склав 5733,4 млн. грн. Серед 
підприємств харчової промисловості 56,1 відсотка підприємств одержали прибу-
ток 9792,4 млн. грн. Збиток одержали 43,9 відсотка підприємств (4059 млн. грн.). 

До Зведеного бюджету станом на 01.01.2012 р. від підприємств харчової про-
мисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів надійшло 34915,4 млн. 
грн. (на 16,4 відсотка більше, ніж було сплачено у 2010 році), видобування  
солі — 146,1 млн. грн. (на 42,4 відсотка більше, ніж було сплачено за 2010 рік).  

В структурі надходжень від сплати податків до Зведеного бюджету у харчовій 
промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів станом на 
01.01.2012 р. провідне місце займала сплата акцизного збору, яка становила  
63,9 % від суми всіх надходжень. 

За 2011 рік надходження від акцизного збору до Зведеного бюджету від реалі-
зації спирту етилового, лікерогорілчаних, виноробних, тютюнових виробів і пива 
становили 22296,1 млн. грн., що на 15,1 % більше, ніж за 2010 рік.  

Зовнішньоторговельний обіг основних видів продукції харчової та переробної 
промисловості за 12 місяців 2011 року склав 11845,6 млн. дол. США, що порівняно з 
відповідним періодом минулого року більше на 1876,9 млн. дол. США або на  
18,8 відсотка. Зовнішньоторговельне сальдо позитивне і дорівнює 3043,6 млн. дол. 
США, або 141,4 відсотка, порівняно з таким же періодом минулого року. 

За звітний період експортовано продукції харчової та переробної промисло-
вості на суму 7444,6 млн. дол. США, що порівняно з минулим роком більше на 
1383,7 млн. дол. США або на 22,8 %. 

За 2011 рік імпортовано основних видів продукції харчової та переробної 
промисловості на суму 4401 млн. дол. США, що на 12,6 відсотка або на  
493,2 більше, порівняно із попереднім роком.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ВИХОДІ  
НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 
О.Г. Занозовська 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку економіка характеризується тим, що кількісні 
показники в багатьох сферах витіснилися якісними. Тому це зумовлює особли-
вий інтерес науковців до питання управління якістю на підприємстві. Питання 
управління якістю стає особливо актуальним в сучасний період глобалізаційних 
процесів, коли відбувається інтеграція національної економіки в світове госпо-
дарство. Адже саме рівень якості продукції є показником рівня життя населення 
в країні, економічного розвитку, екологічної і продовольчої безпеки. Відповідно 
до міжнародних стандартів якість визначається як ступінь, до якого сукупність 
власних характеристик задовольняє вимоги [1]. Як показав аналіз, на якість про-
дукції впливають такі фактори: 

– проведена відділом збуту оцінка рівня якості продукції, що висувається спо-
живачем; 

– великою мірою на якість продукції впливає процес проектування, на якому 
повинні враховуватися результати вивчення ринку; 

– на якість продукції впливає якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів та 
комплектуючих виробів, діяльність відділів, які відбирають постачальників, 
укладають з ними контракти і підтримують зв’язок; 

– якість продукції залежить від технології виробництва — застосовуваного 
устаткування, технологічної оснастки і виробничих процесів; 

– в процесі виготовлення виробів на якість величезний вплив здійснює людсь-
кий фактор — керівники та робітники; 

– технічний контроль і функціональні випробування на відповідність якості 
продукції вимогам нормативно-технічної документації; 

– процес транспортування продукції також впливає на якість; при цьому ве-
лике значення відіграє якість упаковки та методи транспортування; 

– велике значення мають монтажні та пуско-налагоджувальні роботи, так як 
від них залежить якість монтажу виробу, одночасно з яким проводиться інструк-
таж споживача про правила експлуатації;  

– відповідальним моментом перевірки надійності в робочих умовах є експлуа-
таційні випробування. 

Процес управління якістю охоплює всі стадії життєвого циклу товару, почи-
наючи з проектної стадії і до після сервісного обслуговування.  

Міжнародний досвід показує, що такі методи управління якістю як діаграма 
Паретто, цикли Демінга, причинно-наслідкова діаграма, побудова гістограм, ме-
тод Тагуті та метод контрольних карт буде ефективним для використання вітчиз-
няними підприємствами. Комплексний підхід до управління якістю на основі 
міжнародних стандартів передбачає використання не тільки статистичних методи 
оцінки, але й індивідуальних методів самооцінки окремих підприємств. В такому 
випадку підприємство вибирає і встановлює для себе важливість різних процесів 
в управлінні якістю, при цьому воно враховує специфіку галузі, стадію життєво-
го циклу товару, конкурентне середовище, інші зовнішні умови. 
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Ще однією важливою проблемою управління якістю для українських підпри-
ємств при виході на міжнародний ринок є питання сертифікації відповідно до 
міжнародних вимог. В Україні за галузями економіки щодо наявності сертифіко-
ваних систем управління якістю згідно зі стандартом ДСТУ ISO 9001 найбільшу 
частку займає харчова промисловість та виробництво тютюну — 16,24 % від 
загальної кількості сертифікованих систем. Серед лідерів за наявністю сертифі-
кованих систем управління якістю — Київська, Харківська, Дніпропетровська, 
Донецька, Одеська та Полтавська області [3]. Взагалі ж Україна посідає лише  
25 місце в Європі та 51 місце у світі за кількістю сертифікованих систем управ-
ління якістю. На вересень 2012 року в державному реєстрі України зареєстровано 
всього 7100 сертифікатів на системи управління якістю [3]. 

Загалом інтерес підприємців до впровадження систем управління значно зріс. 
Але через відсутність економічних важелів з боку держави, державної підтримки 
та стимулювання впровадження сучасних систем цей процес недостатньо ефек-
тивний, перш за все через недостатнє фінансування впровадження системи.  

Для виходу на міжнародний ринок необхідна ефективна система управління якістю 
на підприємстві. Наявність сертифіката якості є вимогою інвесторів, партнерів чи вла-
сників підприємства. Сертифікація, аналіз та контроль ключових виробничих та 
управлінських процесів має забезпечити їх високу якість, а також буде сприяти підви-
щенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. 
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АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Т.М. Іванюта 
Національний університет харчових технологій 

Підприємницька діяльність здійснюється в умовах жорсткої конкуренції, що 
вимагає від підприємств забезпечення економічної безпеки, особливо при вико-
ристанні інновацій, співпраці із зарубіжними партнерами та залученні інвесторів. 

З метою оцінки економічної безпеки підприємств використовуються різнома-
нітні методики, зокрема: 

Методика Н. В. Іванової [1] складається з декількох етапів і дозволяє оцінити 
економічну безпеку підприємств за допомогою комплексного показника, що ви-
значаються на основі показників фінансового стану підприємства та їх відхилень 
від граничної величини. 

Фінансова складова як внутрішньовиробнича функціональна складова еконо-
мічної безпеки вважається головною, оскільки за ринкових умов господарювання 
фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи. 
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Перевагами такого підходу є використання доступних даних, загальновідомих 
фінансових коефіцієнтів та можливість застосування до різних підприємств, 
оскільки для аналізу використовується інформація статистичної звітності госпо-
дарюючих суб’єктів. 

Іншу методику оцінки економічної безпеки в частині фінансової безпеки розгля-
нуто в роботах Л.Г. Мельника, О.І. Карінцевої [4] і С.І. Ільяшенко [2]. Автор підтри-
мує підхід, відповідно до якого оцінку фінансової безпеки підприємства можна ви-
конати на основі аналізу його фінансової стійкості, ступінь якої визначається на ос-
нові оцінки достатності оборотних засобів для здійснення виробничо-збутової діяль-
ності. Залежно від значень оціночних показників можна виділити області фінансової 
стійкості та визначити рівні фінансової безпеки підприємства. Залежно від значень 
одержаних показників виділяють п’ять рівнів фінансової стійкості. 

Цікавою є методика оцінки економічної безпеки підприємства Г.В. Козаченко, 
В.П. Пономарьова та О.М. Ляшенко [3], де за критерій безпеки пропонується 
брати чистий прибуток, який порівнюється з мінімальним прибутком, необхід-
ним для простого відтворення. Таке порівняння дозволяє визначити те, чи знахо-
диться підприємство в стані безпеки.  

Мінімальний прибуток, необхідний для простого відтворення, враховує зміну 
витрат: на оплату праці з відрахуваннями в різні фонди, амортизацію основних 
засобів, штрафи, які відносяться на чистий прибуток, ПДВ, податку на прибуток, 
чистий прибуток з урахуванням темпу інфляції. 

Якщо в поточному періоді чистий прибуток більше або дорівнює мінімально-
му розрахованому прибутку необхідному для простого відтворення, то підприєм-
ство знаходиться в економічній безпеці, і навпаки. 

Серед переваг цього підходу можемо відмітити те, що це єдиний в науковій 
літературі підхід, в якому авторами враховується процес відтворення на підпри-
ємстві. Запропонована методика не вимагає від аналітика знань економіко-
математичних методів оцінки, що розширює коло користувачів. 

Досить новою є методика оцінки економічної безпеки за відтворювальним 
підходом Шутяк Ю.В.[5]. Враховуючи переваги і недоліки методик діагностики 
економічної безпеки підприємства за прибутково-інвестиційним підходом, в 
якому автори торкаються проблеми відтворення на підприємстві, Шутяк Ю.В. 
пропонує розраховувати мінімальний прибуток, необхідного для простого від-
творення на основі різниці зростання витрат (сировини, матеріалів, запасних 
частин, напівфабрикатів, витрати на оплату праці та інших операційних витрат)за 
рахунок інфляції та амортизації основних засобів, а також врахування фінансо-
вих витрат у разі залучення кредитів. 

При цьому, пропонується визначати абсолютний показник безпеки — запас 
відтворення та відносний показник безпеки — коефіцієнт відтворення. 

Перевагою запропонованого підходу є простота розрахунків і доступність ви-
хідних даних.  

Також, цікавим є те, що на різних підприємствах методики найчастіше демон-
струють розбіжні результати. 

Водночас варто зауважити, що жодна з розглянутих методик не відповідає сучас-
ним вимогам до системи економічної безпеки стосовно аналізу захисту комерційної 
таємниці, інформаційного забезпечення, вчасного виявлення та запобігання небезпе-
кам, врахування можливостей тощо та аналізує її лише з фінансової сторони. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РОЗМІЩЕНЬ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ УКРАЇНСЬКИМИ ЕМІТЕНТАМИ 
І.В. Ковальчук, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

У зв’язку із глобалізацією економічного середовища, недостатньою розвине-
ністю українського фондового ринку та посткризовим станом міжнародного рин-
ку банківського кредитування, сьогодні зростає об’єктивна необхідність залу-
чення фінансових ресурсів національними компаніями на міжнародному фінан-
совому ринку. Накопичений досвід розміщень українськими емітентами, тенден-
ції розвитку міжнародного фінансового ринку та законодавчої бази ставлять про-
блему пошуку оптимальних механізмів і способів залучення капіталу, що змушує 
вітчизняні компанії ретельно підходити до вибору фондового майданчика.  

На теоретичному і методологічному рівнях питання залучення фінансових ре-
сурсів розглядалися у працях таких учених-економістів як О. Алєксєєв, Н. Бер-
зон, В. Булатова, Л. Вільямс, В. Галанов, В. Малюгін, Я. Міркін, Д. Михайлов, 
С. Пелиха, Б. Рубцов, І. Террі, В. Шарп, Л. Антонюк, А.І. Берлач, С. Бірюк, 
В. Корнєєв, О.М. Мозговий, Ю. Пахомов, А. Поручни та інші. 

Окрім питань удосконалення законодавчої бази України для сприяння націо-
нальним емітентам до залучення фінансування на міжнародному фондовому 
ринку, перед українськими компаніями постає питання розширення географії 
розміщень цінних паперів. Цьому передує низка об’єктивних причин. Так, зок-
рема, сьогодні переважна кількість українських емітентів віддають перевагу Ва-
ршавській та Лондонській фондовим біржам. Якщо розглядати акціонерне фінан-
сування, то варто зазначити, що починаючи з 2005 року українські емітенти роз-
міщували свої акції переважно на Лондонській та Варшавській фондових біржах. 
Лише у 2007 році компанія «AstartaHolding» здійснила ІРО, залучивши 31,7 млн. 
дол, на DeutscheBorse. Саме тому для подальшого дослідження слід перш за все 
розглянути нормативні вимоги саме тих бірж, які були платформою для ІРО 
українських емітентів, а також визначити перспективи розширення географії 
розміщень акцій вітчизняних компаній в аспекті аналізу нормативно-правових 
вимог перспективних для виходу фондових майданчиків. 
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Протягом досліджуваного періоду однією із найпривабливіших бірж для проведен-
ня IPO компаніями, основна діяльність яких здійснюється в Україні, була Варшавська 
фондова біржа. Основними перевагами виходу на ринок акцій на цьому майданчику, є 
нижча вартість розміщення та висока ліквідність ринку. У 2009 – 2010 рр. Варшавська 
фондова біржа була лідером за кількістю проведених публічних розміщень, залишив-
ши позаду Лондонську фондову біржу та NYSE Euronext [1]. На думку експертів, інші 
закордонні фондові майданчики є менш привабливими для вітчизняних компаній, а 
здійснювати ІРО на Лондонській фондовій біржі доцільно лише тим емітентам, капіта-
лізація яких перевищує 1 млрд дол. США. Варто зазначити, що таких компаній в Укра-
їні небагато. Необхідною мінімальною капіталізацію суб’єкта господарювання для 
виходу з публічним розміщенням акцій на NYSE Euronext є 150 млн дол., а на 
DeutscheBorse (Франкфуртська біржа) — 50 – 300 млн дол., проте інвестори, котрі 
працюють на цих фондових майданчиках, обережно інвестують в український бізнес, 
що пов’язано із значним ризиком у країні [2]. 

Дослідження досвіду розміщення українських емітентів та тенденцій розвитку 
світового фінансового ринку дозволяє зробити висновок щодо необхідності роз-
ширення географії розміщення цінних паперів українськими емітентами. Потріб-
но відзначити той факт, що Державна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку України почала тісну співпрацю із Гонконгською фондовою біржею. Суть 
співпраці полягає у сприянні виходу українських емітентів, розробці механізму 
крос-лістингу та рекомендації для ДКЦПФР і емітентам зі сторони біржі. Актуа-
льним є питання про включення України у список «визнаних юрисдикцій» Гон-
конгської фондової біржі. Проте необхідним кроком на данному шляху повинно 
стати підписання двусторонньої угоди про співробітництво між ДКЦПФР та 
SecuritiesFuturesCommission (SFC) — регулятором ринка цінних паперів Гонкон-
гу. Проте, у випадку, якщо ДКЦПФР приєднається до Багатостороннього мемо-
рандуму про взаєморозуміння IOSCO, то двостороння угода не буде потрібною. 
Але приєднання до меморандуму може бути затягненим процесом через відсут-
ність в Україні розвиненого законодавства про інсайдерську інформацію. 

Гонконгська фондова біржа сьогодні вважається однією із найбільш перспек-
тивних для подальшого розміщення цінних паперів іноземних емітентів. На Гон-
конгській фондовій біржі можуть бути розміщені як акції, так і депозитарні роз-
писки на акції іноземних емітентів. Проте по відношенню до іноземних емітентів 
тут передбачені певні додаткові вимоги: так, законодавство країни місцезнахо-
дження емітента повинно відповідати стандартами захисту прав акціонерів Гон-
конгу. Для цього було введено поняття «визнаних юрисдикцій», законодавство 
яких офіційно визнано таким, що відповідає вимогам захисту прав акціонерів. 
Сьогодні до них відносяться наступні країни: Австралія, Бермуди, Британські 
Віргінські острови, Канада, Кайманові острови, Кіпр, КНР, Німеччина, Джерсі, 
Люксембург, Сінгапур, Великобританія. Гонконгська фондова біржа представле-
на двома майданчиками: основним та майданчиком для компаній, що розвива-
ються. І хоча останній розрахований на компанії із невеликою та середньою капі-
талізацією і містить спрощені вимоги до лістингу, проте суттєвою особливістю 
саме для українських компаній є той факт, що на даному майданчику заборонено 
розміщення депозитарних розписок і рівень ліквідності його є невисоким. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ 
ОБ’ЄДНАННЯМ 
Н. Корж, канд. екон. наук, доц. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Одним із найбільш важливих питань в управлінні корпораціями є створення 
додаткової вартості у корпоративному об’єднанні. Підхід у корпоративному 
управлінні, побудований на управлінні одержанні додаткових вигід, забезпечує 
додаткову інвестиційну привабливість учасникам корпорації. 

Ефективне управління корпоративним об’єднанням дозволяє забезпечити надій-
ність поставок, формує передумови для економії на транзакційних витратах та масш-
табі, дозволяє здійснювати контроль над доданою вартістю в середині корпорації. 

Крім того, ефективне управління корпоративним об’єднанням дозволяє забез-
печити додаткові вигоди у вигляді синергетичного ефекту. Об’єднані зусилля в 
середині корпоративного об’єднання формують ефективний маркетинг, поста-
чання, логістику, фінансовий менеджмент. Весь ланцюг формування вартості в 
системі корпорації є об’єктом корпоративного управління. 

Корпоративне об’єднання дозволяє збільшити масштаби діяльності, забезпе-
чити високий рівень ринкової капіталізації, сприяти розширенню фінансових 
можливостей за рахунок залучення додаткового капіталу як результату консолі-
дованої відповідальності. 

Створення корпоративного об’єднання передбачає зростання вартості компа-
нії не лише як результату консолідації капіталів раніше розрізнених учасників 
корпоративного об’єднання, а й як результат одержання ефекту синергії. 

Одержаний синергетичний ефект може проявлятися через пряму вигоду ство-
рення корпоративного об’єднання, що є результатом нарощування грошових 
потоків. А також через зростання привабливості створеного корпоративного 
об’єднання і, відтоді, і зростання ринкової вартості нової структури. 

В цілому ефект синергії або вигода буде залежати від того, наскільки вда-
лося покращити сполучення властивостей цілісності і відособленості реорга-
нізованої компанії [2]. 

Для оцінки ступеня синергії І. Ансофф запропонував вимірювати спільні ефекти 
між двома товарно-ринковими рішеннями. При цьому при оцінці сильних та слабких 
сторін діяльності ранжуються здатності компанії відносно певного бажаного рівня. 
Такий підхід проявляється, по-перше, при прийнятті рішення про новий товар / ри-
нок, по-друге, для вирішення питання щодо про розвитку сильних сторін суб’єкта 
діяльності, або ж щодо усунення недоліків усередині компанії [1]. 

На думку Хасанової існує існує два способи вимірювання ефекту організацій-
ної синергії нафтової компанії: 

1. Оцінка скорочення витрат при спільному веденні операцій при даному рівні 
доходу; 

2. Оцінка збільшення прибутку при даному рівні інвестицій [2, с. 187 – 188]. 
Такий підхід дає підстави вважати, що ефект синергії виникає тільки у тому 

випадку, коли у результаті створення корпоративного об’єднання в компанії 
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з’являється або нова компетенція, або стратегічна перевага, не доступні її конку-
рентам. В цьому разі можна говорити про те, що досягнення синергії дозволяє 
створити додаткову цінність, яка проявляється в трьох формах: зростання вируч-
ки, зниження витрат і комбінований вплив на вартість та величину грошових 
потоків компанії [2, с. 188].  

Закономірно, що одержаний синергетичний ефект ринок оцінює зростанням 
вартості активів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
Н.В. Кудренко, асист. 
Національний університет харчових технологій 

Переробна промисловість є однією з основних складових агропромислового ком-
плексу України, яка більше ніж на 50 % залежить від стану та перспектив розвитку 
сільського господарства, зокрема галузі рослинництва та тваринництва. На ефектив-
ність функціонування переробної промисловості впливають також асортимент, 
якість і об’єми виробленої сільськогосподарської продукції. Підприємства перероб-
ної промисловості, що входять до складу агропромислового комплексу України ви-
робляють основні види продуктів харчування для дорослого населення, дітей і дієти-
чного харчування та забезпечують продовольчу безпеку населення. 

Актуальним завданням зниження собівартості продукції переробної промис-
ловості є пошук нових шляхів її зниження, зокрема, реалізація побічної продукції 
та використання у виробничих процесах вторинної сировини. Побічна продукція 
переробної промисловості зменшує собівартість готової продукції та використо-
вується для відгодівлі тварин (жом, рибне борошно). 

Одним з найважливіших показників економічної ефективності функціонуван-
ня підприємств переробної промисловості є собівартість продукції. Собівартість 
відображає вартісну оцінку витрачених ресурсів та інших витрат пов’язаних з 
виробництвом та реалізацією продукції.  

Основним завданням з метою підвищення економічної ефективності функціо-
нування підприємств переробної промисловості є мінімізація витрат, одержання 
максимального прибутку, зростання показників рентабельності виробництва та 
реалізації готової продукції. 

Калькулювання собівартості продукції переробних підприємств включає в се-
бе особливу систему розрахунків на основі яких можливо оцінити виробничу 
собівартість всієї виготовленої продукції, а також кожного виду. 

В залежності від мети собівартість переробних підприємств поділяють на но-
рмативну (затверджені вимоги нормативно-законодавчої документації), планову 
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(дані бюджетів та встановлені нормативи кожного підприємства) та фактичну 
(результати виробничо-господарської діяльності підприємств). 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників» передбачено, що кожне 
переробне підприємство повинно вести окремий облік з постачання власної ви-
робленої продукції (молока, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів та іншої 
продукції) та з постачання іншої продукції (товарів, послуг), виготовленої з мо-
лока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками [1]. 

Основною проблемою, яка впливає на собівартість виготовленої продукції є 
те, що основна сировина, наприклад, молочної галузі надходить від господарств 
населення. Так, до кризових 90-х років ХХ ст., постачання молока та молочних 
продуктів на переробні підприємства відбувалося в основному сільськогосподар-
ськими підприємствами — близько 80 %, а від господарств населення — 20 %. 
На сьогоднішній день у зв’язку різким скороченням поголів’я великої рогатої 
худоби навпаки 20 % молочної сировини постачається сільськогосподарськими 
підприємствами, а 80 % — господарствами населення, що суттєво впливає на 
формування собівартості готової молочної продукції.  

До особливостей формування собівартості переробних підприємств можемо 
віднести витрати, які безпосередньо пов’язані з організацією заготівлі молока та 
продукції тваринництва у населення, які повинні відшкодовуватися за рахунок 
переробних підприємств з віднесенням їх на собівартість продукції переробки. 

На нашу думку, з метою підвищення економічної ефективної виробничо-
господарської діяльності переробним підприємствам, які входять до агропромис-
лових об’єднань, доцільно застосовувати нормативний метод з урахуванням ви-
трат виробництва продукції, який має ряд переваг перед іншими. Відповідно до 
нормативного методу відпуск у виробництво сировини (зернової, молочної, 
м’ясної) та матеріалів, нарахування заробітної плати, режим завантаженості об-
ладнання та устаткування відбуваються відповідно до затверджених нормативів. 
Зниження нормативних витрат ресурсів можливе за рахунок впровадження у 
виробничі процеси останніх досягнень науково-технічного прогресу. 
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Енергетичний менеджмент — це багаторівнева система, яка охоплює управ-
ління енерговиробництвом і енергоспоживанням. Енергозбереження є однією зі 
складових енергоменеджменту, практичним напрямом його діяльності, що вико-
ристовує передові технології та устаткування. Крім того, енергоменеджмент пе-
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редбачає оцінку ефективності використання нетрадиційних і поновлюваних дже-
рел енергії, розробку цінової політики, правил гри на ринку енергоресурсів, які 
відповідають інтересам держави, а потім вже бізнесу. 

Енергоменеджмент — це управлінська і технічна діяльність персоналу під-
приємства, направлена на раціональне використання енергії з урахуванням соціа-
льних, технічних, економічних та екологічних аспектів. Основною метою енер-
гоменеджменту є забезпечення ефективних шляхів реалізації енергозбері-гаючої 
стратегії підприємства [1, 3].  

Розв’язати проблему енергозбереження на рівні окремого підприємства мож-
на лише шляхом впровадження системи енергетичного менеджменту. 

Система енергетичного менеджменту підприємства харчової промисловості — це 
комплекс організаційних, технічних засобів і програмно-методичного забезпе-
чення, що у сукупності дозволяють у такий спосіб керувати виробничим проце-
сом, щоб споживалася тільки мінімально необхідна кількість паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР) для виробництва визначеної кількості продукції. 

Щоб сформулювати завдання управління, необхідно визначити об’єкт, мету і 
критерії управління, керуючі впливи, обмеження на процес управління, не-
керовані впливи на об’єкт та засоби управління [1].  

Об’єктом управління є підприємство харчової промисловості в цілому, ок-ремі 
його підрозділи, паливо- і енергоспоживаючі (ПіЕС) агрегати, а також персонал під-
приємства, діяльність якого пов’язана з питаннями ефективності використання ПЕР, 
експлуатацією, ремонтом і технічним обслуговуванням устаткування [2]. 

Метою управління є мінімізація питомого споживання ПЕР у розрахунку на 
одиницю продукції. Для оцінки ефективності процесу управління енергоспожи-
ванням підприємства на тривалих проміжках часу, протягом якого вкладаються 
певні фінансові ресурси, доцільно використовувати сумарні витрати, які містять 
у собі як капітальні витрати на енергозберігаючі заходи, так і експлуа-таційні 
витрати, пов’язані з оплатою за енергоносії. 

Керуючі впливи містять у собі вплив безпосередньо на устаткування (оптимі-
зація режимів експлуатації, технічне та ремонтне обслуговування, модернізація 
чи повна заміна обладнання) і вплив на технічний персонал.  

Процес управління споживанням ПЕР на підприємстві харчової промисловос-
ті пов’язаний з певними обмеженнями. У загальному випадку необхідно брати до 
уваги обмеження планово-виробничого, нормативно-правового, фінансового, 
екологічного і технічного характеру [1]. 

Некеровані впливи на об’єктварто розглядати як причину зниження ефекти-
вності використання ПЕР на конкретному підприємстві. Ці впливи не можуть 
бути цілком виключені, але мають бути скомпенсовані відповідними керуючими 
впливами. Усі некеровані впливи можна поділити на три групи: зовнішні, внут-
рішні та моральне старіння устаткування.  

З метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв на підприємстві 
створюється служба енергетичного менеджменту, яку очолює енергоменеджер, за-
вданням якого є управління функціонуванням служби та забезпечення досягнення 
запланованих ефектів енергозбереження. Йому підпорядковані енергоменеджери 
різних напрямів енергозбереження (водо-, тепло-, електропостачання, постачання 
стиснутого повітря), в обов’язки яких входить контроль і планування споживання за 
видами енергії, забезпечення циклу енергоменеджменту за напрямами енергозбере-
ження та розробка і впровадження заходів при генерації, розподілі, використанні 
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видів енергії. Також енергоменеджеру підприємства підпорядковані енергоменедже-
ри цехів, які планують і контролюють енергоспоживання в цехах і на дільницях, 
організують усунення втрат енергії та впроваджують енергозберігаючі заходи на всі 
види енергії, що споживається устаткуванням в цехах і на дільницях.  

Під нормалізацією витрат енергіїрозуміють процес встановлення планової 
величини її витрат на одиницю продукції. Метою нормалізації є забезпечення 
раціонального і економного витрачання енергії й палива, встановлення вихідних 
величин для планування енергоспоживання [1]. 

Нормалізація енергоспоживання має важливе значення у харчовій промисло-
вості. По-перше, визначаючи науково обґрунтовані норми питомих витрат енер-
гії, створюють базу для розрахунку потреб в енергії виробничих об’єктів: підпри-
ємств, їх підрозділів, окремих агрегатів і технологічних процесів. З іншого боку, 
норми питомих витрат енергії дозволяють об’єктивно оцінювати ефективність 
енерговикористання в умовах зміни обсягів і асортименту продукції, що випус-
кається окремими агрегатами, цехами або підприємствами.  

Нормалізація енергоспоживання органічно пов’язана з удосконаленням як ви-
робництва, так і самого енергогосподарства підприємства. Встановлення норм 
питомих витрат енергії ґрунтується також на енергетичному обліку, контролі й 
аналізі енерговикористання і утворює разом з ним єдину систему. 

Розробка і впровадження такої системи у харчовій промисловості зустрічає 
значні труднощі, що пов’язано з різноманітністю технологічних процесів, різно-
типністю устаткування та різновидністю режимів його роботи; з чисельністю 
технологічних, організаційних та інших внутрішніх і зовнішніх чинників, які 
впливають на питомі витрати енергії; з недоліками енергетичного обліку на під-
приємствах, цехах, агрегатах тощо [2]. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ОБЛІКУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 
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Л.В. Мазник, канд. екон. наук 
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Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки раціональне використання основних засобів (ОЗ) 
підприємства як одного з основних ресурсів виробництва є запорукою ефективності 
його діяльності в цілому. Оскільки від якості ОЗ залежить конкурентоспроможність 
його продукції на ринку. Важливою умовою ефективного використання основних 
засобів є своєчасне їх оновлення. У світовій практиці вирішальна роль у здійсненні 
процесу оновлення ОЗ належить амортизаційним відрахуванням. Саме у вигляді 
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амортизаційних відрахувань накопичуються кошти підприємства, що є основним 
джерелом покриття витрат, пов’язаних із оновленням основних засобів. Тому про-
блема їх зносу та забезпечення нормального відтворення за рахунок амортизації є 
найбільш актуальною в сфері промислового виробництва. 

З першого квітня 2011 року набрав чинності ІІІ розділ Податкового кодексу Украї-
ни (ПКУ) вiд 02.12.2010 № 2755-VI, який докорінно змінив правила оподаткування 
прибутку, включаючи і облік та порядок нарахування амортизації основних засобів.  

До введення в дію ІІІ Розділу Кодексу порядок амортизаційних відрахувань 
мав певні особливості. В нашій державі паралельно існували дві системи аморти-
зації: бухгалтерська і податкова. Вони законодавчо регулювались Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, яке визначало методи на-
рахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку, а також Зако-
ном України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 
№ 334/94-ВР, що не був узгоджений з даним стандартом, який визначав методи 
нарахування амортизації у фінансовому обліку. Для усунення цих суперечностей 
і вдосконалення амортизаційної політики підприємства й був прийнятий Подат-
ковий кодекс України, за яким передбачено відмову від колишнього підходу до 
нарахування амортизації.  

Згідно Розділу І, статті 14, п.п.1.138 Податкового кодексу основними засоба-
ми вважаються матеріальні активи, що призначаються платником податку для 
використання у власній господарській діяльності, вартість яких перевищує 
2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом і 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в 
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший 
за рік). Необхідно звернути увагу, що у 2011 р. відповідно до Розділу ХХ «Пере-
хідні положення» 4 підрозділу, п.14 Податкового кодексу вартісна межа для ос-
новних засобів була встановлена в розмірі понад 1000 гривень (без ПДВ).  

Відповідно до Розділу І ст. 14 п. 14.1 п.п. 14.1.3 Кодексу під амортиза- 
цією розуміють систематичний розподіл вартості основних засобів, що амор-
тизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Процес 
нарахування амортизації здійснюється відповідно до основних положень аморти-
заційної політики підприємства. 

Таким чином, порядок визначення та нарахування амортизації зазнав карди-
нальних змін. Головним нововведенням є поділ всієї сукупності основних засобів 
та інших необоротних активів для цілей оподаткування на 16 груп, а не на 4 гру-
пи, як це було раніше. Строк корисного використання основних засобів стано-
вить від 2 до 20 років в залежності від групи, до яких відноситься.  

Варто відмітити, що при введені об’єкта основного засобу в експлуатацію ду-
же важливим є не лише визначення приналежності об’єкта ОЗ до відповідної 
податкової групи, не менш значущим є вибір методу амортизації, та обов’язкове 
його визначення в Наказі про облікову політику підприємства (ст. 145.1.9). Пунк-
том 6 підрозділу 4 розділу XX ПКУ визначено, що з дати набрання чинності роз-
ділом III ПКУ «Податок на прибуток підприємств» для визначення переліку 
об’єктів основних засобів за групами відповідно з метою нарахування амортиза-
ції застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року. 
Також станом на 1 квітня 2011р. підприємства мали визначити суму накопиченої 
амортизації по кожному об’єкту ОЗ за даними бухгалтерського обліку.  
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На сьогоднішній день бухгалтерські методи нарахування амортизації залишились 
діючими з певними поправками та уточненнями, а податковий метод втратив свою 
чинність. Амортизація основних засобів нараховується кожного місяця з використан-
ням наступних методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискорено-
го зменшення залишкової вартості, кумулятивного та виробничого. Закінчується нара-
ховуватися амортизація лише тоді, коли залишкова вартість засобу дорівнює його 
ліквідаційній вартості (умовно ліквідаційна вартість = 0).  

Якщо оцінювати в цілому новий порядок податкового обліку основних засо-
бів, то варто відзначити спробу максимально наблизити його до бухгалтерського 
обліку основних засобів.  

Отже, охарактеризувавши процес обліку та амортизації ОЗ згідно ПКУ, можемо 
зробити висновок, що головними нововведеннями в даному процесі є наступні:  

1. З моменту набрання чинності ІІІ Розділу ПКУ основним засобом вважаєть-
ся матеріальний актив, вартість якого перевищує не 1000 грн, як це було до при-
йняття ПКУ, а актив, вартість якого перевищує 2500 грн; 

2. Поділ всієї сукупності ОЗ та інших необоротних активів для цілей оподаткування 
на 16 груп, а не на 4 групи, тобто перехід від групового до пооб’єктного обліку; 

3. Втрата на сьогоднішній день податковим методом амортизації своєї чинності. 
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В залежності від стану концентрації виробників на ринку та його вхідних бар’єрів 
різні галузі харчової промисловості по-різному можуть бути залучені в процес пода-
льшої консолідації активів. Так, для тих галузей, рівень концентрації яких є незнач-
ним, а ринок вважається конкурентним, можливе подальше їх поглинання агропро-
мисловими холдингами України, які забезпечують їх сировиною.  

Для галузей, які вирізняються значною концентрацією на ринку, стан ринку є 
сформованим і частки ринку закріплені за основними виробниками. Подальше 
розширення сегменту своєї діяльності є проблематичним з огляду на високу його 
вартість та розподіл ринку. Практика діяльності таких компаній в останні роки 
свідчить про диверсифікованість як пріоритетний напрям їх діяльності. 

У сільському господарстві процеси консолідації активів набудуть нової хвилі своє 
активності, що обумовлено постійною тенденцією збільшення цін на сировину та зда-
тністю крупних компаній конкурувати на внутрішніх та зовнішніх ринках. 
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Можна стверджувати, що власність на промислові активи в харчовій промис-
ловості сформована, виходячи із різних інтересів їх придбання, що обумовило і 
різну структуру учасників процесів перерозподілу власності. 

Активними учасниками процесів консолідації активів підприємств харчової 
промисловості є: 

1) в цукровій та кондитерській галузях — національні агропромислові холдинги; 
2) сироробній, молочній, пивобезалкогольній та олієжировій– іноземні та на-

ціональні профільні корпорації. 
Незважаючи на сформованість структури власності на активи харчової про-

мисловості, нова хвиля перерозподілу власності може брати свій початок в зале-
жності від повноти реалізації норм Закону «Про ринок землі». Така перспектива 
стає більш очевидною з огляду на зацікавленість іноземного інвестора в при-
дбанні готового бізнесу з повними гарантіями власності, в тому числі і з гаранті-
єю права власності на землю. Саме це пояснює особливу активність аграрних 
компаній щодо придбання компаній зі значними обсягами орендованих земель.  

Вертикально диверсифіковані компанії на сьогодні формують тенденції розвитку 
ринків відповідної продукції, охоплюючи найбільші сегменти ринку. Так, ПрАТ «Ви-
робниче об’єднання «Конті» виробляє до 15 % сумарного обсягу кондитерських виро-
бів в Україні, корпорація «Рошен» до 23 %. Аналогічні тенденції формуються і на 
ринку інших продуктів харчування. Так, 13 % ринку цукру формується за рахунок 
виробничих підприємств Холдингу «Асарта», 8,3 % — «Укрлендфармингу». Значні 
частки ринку закріплені за корпораціями в олієжировій галузі. Дев’ять найкрупніших 
виробників забезпечують 60 % всієї пропозиції олії в Україні. В цілому крупні агро-
холдинги формують сьогодні до 70 % відповідних ринків [1]. 

В аграрному секторі України діють потужні аграрні компанії, які є структур-
ними одиницями ФПГ та промислових холдингів. Так, аграрні активи СКМ та 
«Смарт-холдингу» об’єднані в холдинг HarvEastAgriculturalGroup, управління 
аграрним виробництвом корпорації «Індустріальний союз Донбасу» здійснює 
ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз, аграрний напрямок діяльності ФПГ «При-
ват» функціонує в рамках «Приват-Агрохолдингу», корпорація «Укрпромінвест» 
структуризувала свої аграрні активи в холдинг «Агропродінвест», група «ТАС» — в 
холдинг «РоАгро» [1] тощо. Отже розвиток аграрного виробництва в Україні 
здійснюється завдяки міжгалузевому перерозподілу фінансових ресурсів в рам-
ках крупних інтегрованих формувань. 

Отже, на сьогодні відбулася часткова переорієнтація в можливостях форму-
вання джерел фінансування розвитку агропромислового сектору економіки Укра-
їни. Якщо раніше основним джерелом формування джерел був переробний сек-
тор, то сьогодні ним є аграрні сегменти корпорацій. Кошти, отримані аграрними 
холдингами перерозподіляються і на користь підприємств харчової промисло-
вості. Зокрема, в агрохолдингу Астарта близько третини кредитних коштів на-
правлено на модернізацію цукрових заводів, більше половини використано для 
поглинання цукрових заводів та аграрних компаній. Аналогічна ситуація має 
місце і в аграрному холдингу Кернел, МХП [1].  

Взаємозалежність тенденцій розвитку харчової промисловості та сільського госпо-
дарства і їх інтегрованість у рамках крупних агрохолдингів проявляється і у проник-
ненні спеціалізованих харчових підприємств у аграрний сектор економіки. Так, корпо-
рація Milkilandn.v., яка володіє 10 заводами в Україні, і заводом в Росії сумарною по-
тужністю в 1 млн. тон. переробки молока в рік, проводить політику активного проник-
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нення в аграрний сектор, шляхом придбання аграрних компаній та поступово збіль-
шуючи свій земельний банк. Політика поступових придбань корпорації Milkilandn.v. 
направлена на формування власного виробництва товарного молока для забезпечення 
сировиною своїх молочних підприємства [1].  

Отже, підсумовуючи сказане слід відзначити, що активність розвитку цукро-
вої, кондитерської, олієжирової, молочної та м’ясної промисловості в певній мірі 
поставлена в залежність від стану розвитку аграрного сектору економіки. І тут 
мова йде не лише про кореляцію між кількісними показниками розвитку с/г та 
харчової промисловості, а про перетворення аграрного сектору в привабливий 
сегмент для інвестування, який акумулюючи кошти, здійснює їх перерозподіл в 
розвиток активів харчової промисловості, модернізуючи їх. 
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У зв’язку з нестабільністю зовнішнього середовища, політичними подіями й 
економічною ситуацією у країні, невизначеністю умов функціонування підпри-
ємств, посиленням ролі споживачів і конкурентної боротьби за ринки збуту това-
рів та послуг, особливої актуальності набуває проблема забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємств. 

Щоб сьогодні успішно діяти на ринку, суб’єктам господарювання мало воло-
діти матеріально-фінансовими ресурсами. Важливою умовою забезпечення кон-
курентоспроможністю підприємств є ефективне використання ресурсів, кваліфі-
кації та здібностей персоналу, досягнень сучасного менеджменту, інноваційних, 
інформаційних і фінансових можливостей підприємства, що в сукупності являє 
собою його потенціал, який має бути конкурентоспроможним [2, с. 47]. Пробле-
му конкурентоспроможності можливо вирішити шляхом формування й активно-
го управління конкурентним потенціалом. 

Необхідно відзначити, що конкурентний потенціал є новою і перспективною 
економічною категорією, але єдиного розуміння і поняття в сучасній літературі 
не існує, хоча певний теоретичний фундамент для конкурентного потенціалу 
щодо суміжних понять (ринковий потенціал, стратегічний потенціал, маркетин-
говий потенціал, виробничий потенціал, економічний потенціал і ін.) вже закла-
дений давно й отримує тенденцію швидкого розвитку та актуальності питання. 

Слід розрізняти поняття потенціал підприємства — це внутрішній потенціал і 
конкурентний потенціал — це зовнішньо-внутрішній потенціал. З потенціалу під-
приємства в конкурентний потенціал потрапляють лише конкурентні переваги. 

Конкурентний потенціал підприємства об’єднує одночасно три рівні зв’язків і 
відносин: 

1) конкурентний потенціал відображає минуле, а саме сукупність характерних 
для даної системи властивостей, накопичених в процесі її становлення і таких, 
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що забезпечують функціонування системи та її подальший розвиток. Фактично, 
на даному рівні, конкурентний потенціал набуває значення «ресурс»; 

2) конкурентний потенціал частково співпадає з поняттям «резерв», оскільки 
характеризує рівень наявних та потенційних можливостей, а також розмежування 
між реалізованими і нереалізованими потенційними ресурсами; 

3) конкурентний потенціал орієнтований на майбутній розвиток підприємства, 
оскільки існує як єдине ціле стійкого і змінного станів діяльності господарюючо-
го суб’єкта [1, с. 17]. 

Головним завданням управління конкурентоспроможністю підприємства є 
створення власного конкурентного потенціалу з чіткою орієнтацією на ринкову 
ситуацію й урахуванням конкурентного ризику. 

Це загальне завдання можна виокремити на два окремих: у короткостроково-
му плані на перше місце висувається проблема поточної ефективності, тобто 
перетворення існуючих ресурсів у ринкові конкурентні переваги, тоді як у довго-
строковій перспективі проблема полягає в пошуку резервів, розвитку нових ре-
сурсів [3, с. 38]. 

Таким чином, визначення сутності конкурентного потенціалу — це першоос-
нова як формування, так і розвитку будь-якого підприємства. Не з’ясувавши цю 
економічну категорію, суб’єкт господарювання не буде мати сенсу для свого 
функціонування. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
Л.В. Момот 
Національного університету харчових технологій 

Розвиток міжнародних зв’язків, стандартизація усіх сфер діяльності націона-
льної економіки, глобалізація призводять до необхідності удосконалення законо-
давчої бази відповідно до міжнародних норм та стандартів бухгалтерського облі-
ку. Не є винятком і сфера бухгалтерського обліку бюджетних установ. Якщо 
питання реформування системи обліку суб’єктів господарювання активно дослі-
джується, то обліку в державному секторі не приділяється належна увага. 

Економічна ситуація в бюджетній сфері вимагає практичного удосконалення 
всієї системи обліку, що виникли в сучасних умовах. 

Бухгалтерський облік в бюджетних установах має свої специфічні особливості: 
– організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;  
– окремий облік отриманих асигнувань з бюджетів різних рівнів та власних 

надходжень; 
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– розподіл обліку видатків за джерелом покриття;  
– окремий облік касових та фактичних видатків;  
– контроль виконання кошторису видатків; 
– суворий контроль з боку держави за виділеними бюджетом коштами. 
Регламентація бухгалтерського обліку бюджетних установ належить до пря-

мих функцій Державного казначейства України, яке було створено як одне з 
управлінь Міністерства фінансів України. 

Державне Казначейство України в 2011 році було перейменовано на Держав-
ну казначейську службу України [4]. 

В Україні прийнята стратегія модернізації обліку, яка містить основні напря-
мки та положення реформування обліку відповідно до сучасних вимог в бюджет-
ній сфері [4]. 

Ця Стратегія модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007 – 2015 роки передбачає передусім адаптацію законодавства з питань бухга-
лтерського обліку та звітності, діяльності органів державного сектору відповідно 
до Міжнародних стандартів бухгалтерського  

Одним з її ключових напрямків є удосконалення системи бухгалтерського об-
ліку через розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі. Вказаний напрям є особливо важливим в умовах 
членства країни в СОТ, що потребує підвищення рівня прозорості та відкритості 
ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

Необхідність подальшого удосконалення системи обліку і звітності бюджет-
них коштів за міжнародними стандартами зумовлена, принаймні, наступними її 
недоліками: 

– застосовуються два методи бухгалтерського обліку: касовий — при вико-
нанні бюджетів та метод нарахувань (облік активів і доходів) — при виконанні 
кошторисів розпорядниками бюджетних коштів; 

– звітність про виконання бюджетів консолідується двома паралельними по-
токами: по системі ДКУ та головних розпорядників бюджетних коштів (частина 
інформації дублюються, частина не співпадає); 

– виконання бюджетів за видатками здійснюється шляхом виділення асигну-
вань замість більш ефективнішої системи — погашення зобов’язань; 

– ДКУ не володіє ефективними важелями впливу на бюджетні установи (облік 
зобов’язань, розрізнені бухгалтерські служби тощо). 

Реалізація державної політики у сфері бухгалтерського обліку бюджетних 
коштів, з врахуванням необхідності інтеграції з міжнародними обліковими сис-
темами, йтиме за такими основними напрямами: 

1. Модернізація системи бухгалтерського обліку у секторі державного управління: 
– визначення суб’єктів бухгалтерського обліку та проведення розподілу об’єк-

тів обліку між ними; 
– розробка та запровадження єдиних національних положень (стандартів) бу-

хгалтерського обліку; 
– розробка та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку, 

гармонізованого з бюджетною класифікацією. 
2. Удосконалення системи фінансової та бюджетної звітності у секторі держа-

вного управління. 
3. Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи 

суб’єктів сектору державного управління. 
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ 
ПІДПРИЄМСТВА 
В.О. Москаленко, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток промислового сектору України за останні десятиріччя зазнав знач-
ного впливу світового середовища, а процеси інтеграції, які стрімко поширюють-
ся в країні створили основу для реалізації управління нового типу — управління 
знаннями.Акцентуалізація знань при здійсненні управління персоналом зумовле-
на, по-перше, розглядом системи такого управління в межах контролю якості за 
міжнароднимстандартом ISO 9001, дотримання якого має вирішити проблему 
конкурентоспроможності вітчизняних працівників на міжнародному ринку праці, 
по-друге, створенням умов для високоякісної підготовки кадрів у контексті задо-
волення потреб вітчизняних підприємств; по-третє, вдосконаленням системи 
професійного навчання та перепідготовки кадрів. 

Термін управління знаннями, або менеджмент знань, був введений Карлом 
Вінгом, американським вченим і консультантом з менеджменту, і вперше бувви-
користаний в 1986 р. у його виступі на конференції в Швейцарії. Вчений визна-
чив управління знаннями як систематичне формування, відновлення та застосу-
вання знань з метою максимізації ефективності підприємства. Основним завдан-
ням менеджменту знань є оптимальне використання такого ресурсу, як знання 
щодо розробки й створення нових продуктів, процесів та сфер діяльності [3]. 

В Україні розвиток теорії й практики управління знаннями в цей час має ряд 
особливостей, пов’язаних з недостатньою інформацією про базові теоретичні й 
практичні положення цієї області менеджменту. Недостатньо розробленим зали-
шається комплексний підхід до формування системи знань як нової основи щодо 
виділення пріоритетних напрямів розвитку підприємства.  

Створювати вартість із нематеріальних активів, опанувати мистецтво управ-
ління ними — ці завдання є першочерговими для підприємства. Тому впрова-
дження системи знань спрямовано на створення нової вартості, вираженої в то-
варах, послугах та процесах. Досягнення вищезазначеного результату здійсню-
ється під впливом ряду факторів, що дозволяють значно збільшити прибуток 
підприємства за рахунок скорочення втрат і ризиків, підвищити ефективність 
виробництва й розвиток інновацій. Однак важливо розуміти, що при виділенні 
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факторів, що впливають на формування системи знань підприємства, не існує 
єдиного типового підходу до процесів управління знаннями.  

Інформаційні фактори передбачають роботу в основному з формалізованим 
знанням, що полягає у використанні інформаційних технологій, розробці й впро-
вадженні спеціального програмного забезпечення, формуванні експертних сис-
тем — програмних комплексів, що в свою чергу, акумулюють знання фахівців у 
конкретних галузях.  

Соціально-психологічні фактори формування системи знань містять у собі по-
треби, мотиви, відносини, моральні норми, життєві цінності (бажання, інтереси, 
наміри, прагнення, схильності, ідеали, переконання, світогляд), якими володіють 
працівники підприємства. У рамках соціально-психологічних факторів виділяють 
мотиваційні, кваліфікаційною й комунікаційні, під дією яких висуваються такі 
завдання управління знаннями, як виявлення, збереження й ефективне викорис-
тання знань співробітників. Соціально-психологічні фактори забезпечують пере-
творення неформалізованих знань у формалізовані, сприяють формулюванню й 
обміну усвідомленими й неусвідомленими знаннями усередині підприємства, 
подоланню різних бар’єрів — мотиваційному, організаційному, культурному, 
бюрократичному, що перешкоджають сприйняттю знань усередині підприємства. 

До мотиваційних факторів можна віднести спонукання працівників здобувати 
нові знання й генерація ідеї. Кваліфікаційні фактори мають на меті безперервне 
підвищення освітнього рівня кваліфікаційних працівників, ознайомлення співро-
бітників із планами підвищення їхньої кваліфікації та посадових вимог, на основі 
яких вони можуть бути призначені на нові посади.  

Комунікаційні фактори включають розробку таких методів роботи, які спри-
яють обміну знаннями та спілкуванню.  

Фінансово-економічні фактори пов’язані з тим, що для створення системи 
знань підприємству потрібні фінансові інвестиції для розвитку інноваційних 
програм, поліпшення якісної структури персоналу та для оплати послуг залуче-
них ззовні консультантів. 

Правові фактори обумовлюють рівень захищеності об’єктів інтелектуальної вла-
сності підприємства, забезпечують правове середовище для управління знаннями. 

Комплексна дія всіх факторів забезпечує підтримку введення інновацій, під-
вищення ефективності та якості обслуговування клієнтів, управління зростаючою 
продуктивністю [2]. 

Виявлення факторів, що впливають на формування системи знань підприємства, і 
управління ними повинне носити системний характер. Цілісна система знань може 
стати надійною основою для здійснення позитивних змін на підприємстві й сприяти 
підвищенню ефективності використання всіх наявних ресурсів, одержанню кращих і 
більше швидких інновацій, поліпшенню обслуговування клієнтів, збільшенню інтеле-
ктуального капіталу підприємства, зниженню плинності кадрів і негативних наслідків 
при звільненні співробітників вищої ланки управління [1]. Зазначені в дослідженні 
фактори є необхідною умовою побудови ефективної системи знань, спрямованої на 
перетворення знань у конкурентні переваги підприємства.  
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СИСТЕМА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Т.О. Нагавичко 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин від результативного управ-
ління господарською діяльністю суб’єктів економіки залежить стабільність та 
динамічність розвитку економіки в цілому. Поняття результативності як еконо-
мічної категорії ґрунтується на її проникненні у всі сфери господарської діяльно-
сті підприємств. Інтересами підприємства як господарюючого суб’єкта є підви-
щення результативності в трьох напрямах діяльності: виробничо-господарській, 
фінансово-економічній та соціальній. Масштабність прояву результативного 
управління створює можливість для отримання прибутку підприємством, а також 
досягненні високих професійних результатів в його управлінській діяльності. 
Щодо визначення поняття «управління», то з цього приводу існує ціла низка 
думок різних вчених. Важко дати єдине, абсолютно чітке та повне визначення 
поняття «управління», проте розглянемо деякі з них. 

Радянський енциклопедичний словник (РЕС) дає наступне тлумачення цього 
терміну: «...Управління — елемент, функція організованих систем різної природи 
(біологічних, соціальних, технічних), які забезпечують збереження їх певної 
структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію їх програм та мети». 

Група американських авторів у своїй монографії «Основи менеджменту» так 
визначає управління: «...Управління — це процес планування, організації, моти-
вації і контролю, що необхідний для того, щоб сформулювати і досягнути мети 
організації». [2] У цій же монографії приводиться визначення управління, яке дає 
провідний фахівець в цій галузі Пітер Ф. Друкер: «Управління — це особливий 
вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспря-
мовану і продуктивну групу». 

Науковці кафедри управління охороною здоров’я Київської медичної академії 
післядипломної освіти (зав. — проф. Б.П. Криштопа) пропонують своє тлума-
чення цього поняття: «Управління — особлива діяльність керівного, організацій-
ного і адміністративного характеру, яка здійснюється в рамках цілеспрямованої 
колективної праці як у сфері виробництва, обліку, розподілу, суспільного вжит-
ку, так і у невиробничій сфері». 

За Леонардом Вайтом «Мистецтво управління — це керівництво, координування 
й контроль, які за допомогою людських і фізичних ресурсів, наявних у системі 
управління, здійснюються над багатьма людьми для досягнення певної мети».  

Управління може здійснюватись лише в тому випадку, коли існує реально ді-
юча система, яка вирішує завдання управління. Якщо ця система є органічною 
частиною організації, її діями здійснюється управління організацією й вона не 
вирішує завдань, які відрізняються від управлінських, тоді її можна розглядати як 
спеціалізовану систему або як систему управління.[3] 

На думку автора, ефективна система управління підприємством має включати в се-
бе п’ять складових: ціль, стратегію, планування, моніторинг та корегування стратегії.  
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Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення та 
функціонування підприємства. Головну мету підприємства, тобто чітко окресле-
ну причину його існування, у світовій економіці заведено називати місією. Здебі-
льшого місією сучасного підприємства вважають виробництво продукції (послуг) 
для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку. З 
місії уже чітко окреслюється образ того, яким підприємство має бути в майбут-
ньому для того, щоб виконувати свою місію та досягати поставлені цілі [1]. 

Наступним етапом у системі управління є забезпечення реалізації створеного 
образу підприємства та підвищення ефективності його діяльності. Для цього 
підприємство як самостійна одиниця господарювання має обрати ефективну 
стратегію своєї діяльності, за допомогою якої зможе втілити в життя свої цілі. З 
практичної точки зору, розпочинається етап стратегічного планування, який ро-
зуміє під собою конкретний план дій з конкретними чітко окресленими результа-
тами, з реальними строками виконання та відповідальними по кожному пункту 
роботи. Далі відбувається процес моніторингу, тобто визначаються недоліки та 
провали виходячи з попередньо отриманих результатів. І настає останній етап — 
це корегування стратегії, який передбачає виправлення всіх допущених помилок 
та врахування всіх можливих перешкод на шляху реалізації обраної стратегії. 

Дана система управління являє собою замкнений або повний цикл управління 
підприємством, забезпечує досягненні поставлених перед організацією стратегічних 
цілей та практичну реалізацію так званого створеного «образу» підприємства, під-
вищення економічної ефективності діяльності та досягнення поставлених цілей.  
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СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ 
ПОКАЗНИКІВ (BALANCED SCORECARD) 
ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
О.О. Нещадим, студ. 
КНЕУ ім. В. Гетьмана 

Економічна ситуація в Україні зумовлює використання українськими підпри-
ємствами сучасних підходів, інструментів та методів управління організацією 
для забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ри-
нках. Вирішальне значення має стратегічне управління як один із сучасних під-
ходів ефективної адаптації підприємств до мінливого зовнішнього середовища.  

Існує значна кількість підходів до вибору стратегій управління організацією. 
У більшості випадків вибір стратегії має суб’єктивний характер, також існує ряд 
матричних моделей, які враховують лише два фактори. Але вибір стратегії вима-
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гає більш комплексного, системного підходу — саме таким є збалансована сис-
тема показників (ЗСП) [3, c. 192].  

Збалансована система показників значно розширює можливості стратегічного 
планування, роблячи його більш реальним. З цієї причини розробки щодо фор-
мування і використання цієї концепції в системі управління вітчизняних підпри-
ємств мають велике перспективне значення і заслуговують на увагу з боку нау-
ковців і практиків. 

Balanced ScoreCard (BSC) або Збалансована система показників — це потуж-
ний інструмент управління стратегією підприємства, що розглядає його діяль-
ність у декількох перспективах і проводить моніторинг ефективності не тільки по 
фінансовим показникам, але і по якості роботи з клієнтами, персоналом, інфор-
маційними технологіями, виробничими процесами тощо[4, c. 5]. 

 

Рис. 1. Стратегічна картка підприємства 

BSC — порівняно нова технологія. Розроблена на основі висновків дослі-
дження, проведеного на початку 1990-х років професором Harvard Business 
School Робертом Капланом (Dr. Robert S. Kaplan) і президентом консалтингової 
фірми Renaissance Solutions Девідом Нортоном (David P. Norton). Дослідження 
проводилося з єдиною метою: виявити нові способи підвищення ефективності 
діяльності та досягнення цілей бізнесу [1, c. 235].  

BSC повинна включати шість обов’язкових елементів [2, c. 91]: 
1. Перспективи (perspectives). Базовими перспективами є: Фінанси, Клієнти, 

Процеси, Навчання та розвиток. 
2. Стратегічні цілі (objectives). 
3. Показники (measures).  
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4. Цільові значення (targets).  
5. Причинно-наслідкові зв’язки (cause and effect linkages).  
6. Стратегічні ініціативи (strategic initiatives)  
Як приклад використання системи збалансованих показників на вітчизняних 

підприємствах, побудовано систему збалансованих показників, на основі розроб-
леної стратегічної картки, в якій відображено причино-наслідкові зв’язки між 
ключовими індикаторами та цілями, що ставить підприємство за кожною з перс-
пектив. Стратегічна картка підприємства має вигляд (рис. 1), а збалансована сис-
тема показників представлена таблицею 1. 

Отже, серед існуючих методів формування стратегії оптимальним варіантом є 
використання BSC, яка не тільки спрямована на підвищення операційної ефективно-
сті (покращення якості продукції, зменшення часу обробки замовлення, тривалості 
виробничого циклу, зменшення вартості тощо), а й є інструментом управління стра-
тегією. BSC не повинна бути прерогативою керівництва, а об’єднувати всі рівні 
управління компанії — від керівника до рядового працівника. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ  
В УКРАЇНІ 
С.М. Ніколаєнко 
Національний університет харчових технологій  

Сталий економічний розвиток країни, оптимізація ефективного виробництва 
вимагають формування та динамічного розвитку кластерних об’єднань в різних 
галузях економіки. Теоретичним підґрунтям розвитку кластерних об’єднань є 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців,зокрема необхідно виділити 
труди М.Портера, М.П. Войнаренка, В.М. Геєць, В.П. Семиноженко.  

Кластер — географічно близька група пов’язаних компаній і взаємодіючих ін-
ститутів у специфічній галузі, що пов’язані спільностями і взаємодоповненнями. 

На сьогодні світовий досвід показав, що кластери визнано одним з механізмів 
підвищення конкурентоспроможності підприємства, галузі в цілому.  

Аналіз кластеризації регіонів України показав, що до пріоритетних напрямків 
розвитку кластерів є кластеризація АПК, харчової промисловості, машинобудів-



 134 

ної, суднобудівної, деревопереробної промисловості. На сьогоднішній день уряд 
планує підтримку кластеризації економіки [3] (табл.) 

Таблиця. Державна підтримка розвитку кластерів 

№ 
п.п. 

Регіон Стратегія кластерного розвитку, 
затверджена урядом України 

Пріоритетні напрямки 
розвитку кластерів 

1 Сумська 
область 

«Стратегії розвитку Сумської області «Нова 
Сумщина — 2015» (2010 р.) 

Кластери АПК 

2 Дніпро-
петровська 
область 

«Стратегії підвищення економічної конку-
рентоспроможності Дніпропетровської об-
ласті: кластери будівництва та сільського 
господарства»http://www.niss.gov.ua/articles/
760/ — _ftn5#_ftn5 (2011 р.) 

Кластери сільського 
господарства (птахів-
ництво, плодівництво 
та овочівництво) 

3 Донецька 
область 

«Стратегії підвищення конкурентоспро-
можності Донбасу «Донбас — 2025: 
стратегія майбутнього» (2009 р.) 

Кластери сільського 
господарства та харчо-
вої промисловості 

4 Автономна 
Республіка 
Крим 

«Стратегії економічного і соціального 
розвитку АРК на 2011 - 2020 рр. 

Кластери в санаторно-
курортної та туристи-
ної галузі, сільського 
господарства та хар-
чової промисловості. 
Кластери машинову-
дування, судно буду-
вання та енергетиці.  

5 Чернігівська 
область 

«Стратегії соціально-економічного розвит-
ку Чернігівської області на період до 2015 р.»  

Кластери машинову-
дування, металообро-
бки та лісовий кластер 

6 Херсонська 
область 

«Стратегії економічного та соціального 
розвитку Херсонської області до 2015 р.» 

Агропромисловий 
кластер  

7 Волинська 
область 

«Стратегії економічного і соціального роз-
витку Волинської області на 2004 – 2015 рр.» 

Агропромислові клас-
тери 

8 Закарпатська 
область 

«Регіональній стратегії розвитку Закарпатсь-
кої області до 2015 р.» 

Кластери в машинову-
дування та приладову-
дування, деревооброб-
ний кластер промис-
ловості, туристично-
рекреаційний кластер 
та агропромисловий 
кластер 

9 Запорізька 
область 

«Стратегії регіонального розвитку Запо-
різької області на період до 2015 р.» 

Підтримка розвитку 
існуючих в області 
кластерних об’єднань, 
зокрема Інноваційно-
технологічного клас-
теру «АГРОБУМ» і 
Національного клас-
теру «Нові машини». 

Оскільки існує взаємозалежність та взаємоузгодженість між розвитком харчо-
вої промисловості та сектором АПК, виникаєнеобхідність виділити чинники,що 
ускладнюють їх розвиток:  
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– недосконалість законодавчої бази для функціонування кластерів і, як наслідок, 
відсутність підтримки кластерних ініціатив аграрних підприємств з боку держави; 

– відсутність довіри між органами державної влади і бізнесом, а також між 
окремими компаніями, небажання компаній розкривати та ділитися внутрішньою 
інформацією через можливість зловживань та виникнення залежності від потуж-
ніших партнерів; 

– слабкість діючих агарних кластерів через низький рівень конкуренції на внутріш-
ньому ринку, відсутність «агресивних» постачальників та вимогливих споживачів; 

– можливість втратити право на одержання аграрним підприємством пільг та 
дотацій при будь-яких організаційних чи виробничих змінах (у т.ч. при входжен-
ні до кластеру); 

– «відірваність» науки та освіти від аграрного виробництва: сільгосппідприємства 
не виступають замовниками на наукову та інноваційну продукцію, а продукція науко-
во-дослідних установ не знаходить свого покупця серед товаровиробників; 

– брак іноземних інвестицій та венчурного капіталу, які є важливим джерелом 
розвитку кластерів у розвинутих країнах; 

– відсутність єдиної систематизованої інформаційної бази про існуючі та по-
тенційні кластери, що перешкоджає створенню у суспільстві розуміння переваг 
кластерних об’єднань, а також цілісної картини про функціонування та результа-
ти діяльності вже існуючих аграрних кластерів в Україні [1]. 

Стратегічних пріоритетів розвитку агропромислового комплексу та визначен-
ня галузевих кластерів базуються на таких критеріях: питома вага в структурі 
валового виробництва продукції; можливість залучення значних інвестицій; 
спроможність швидкого і якісного розвитку на основі існуючих технологій; від-
повідність державним пріоритетам розвитку агропромислового комплексу [2]. 

Отже,можна зазначити що всі регіони мають передумови для формування 
кластер них об’єднань відповідно до потреб сучасної економіки. 
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РОЗРОБКА ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ПОКАЗНИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ 
МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О.В. Овдій, ст. викл. 
Національний університет харчових технологій 

Сучасна економічна ситуація в країні зумовлює використання українськими 
підприємствами харчової промисловості сучасних підходів, інструментів та ме-
тодів управління, що дозволяють узгоджувати різні стратегічні задачі з поточни-
ми показниками діяльності, для забезпечення їх конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішніх ринках. Одним з таких інструментів є збалансована 
система показників (ЗСП), розроблена Робертом Капланом та Девідом Нортоном 
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наприкінці 1980-х — на початку 1990 років, яка направлена на встановлення 
стратегічних цілей та оцінку ефективності діяльності з точки зору реалізації 
стратегії за допомогою ключових показників [1]. На рівні бізнес-процесів конт-
роль стратегічної діяльності здійснюється через так звані ключові показники 
ефективності (КПЕ) (англ. — КеуPerformanceIndicator (KPI)). 

Ефективність ЗСП залежить від якості її впровадження. Впровадження ЗСП 
здійснюється в чотири етапи: підготовка до розробки ЗСП; розробка ЗСП; каска-
дування ЗСП; контроль виконання стратегії. 
 

 

Рис. 1. Стратегічна карта корпоративного рівня 

На етапі підготовки до побудови ЗСП необхідно розробити стратегію, визна-
чити перспективи і прийняти рішення, для яких організаційних одиниць і рівнів 
потрібно розробити ЗСП.  
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На етапі розробки розглядається ЗСП для однієї організаційної одиниці. Це 
може бути підприємство в цілому, підрозділ або відділ.  

Каскадування веде до підвищення якості стратегічного управління в усіх залуче-
них організаційних підрозділах, оскільки цілі і стратегічні заходи з вищестоящих 
підрозділів можуть бути послідовно передані в ЗСП нижчестоящих підрозділів — це 
вертикальна інтеграція цілей. При каскадуванні стратегія, вказана в корпоративній 
ЗСП (Рис.1.), поширюється на всі рівні управління. Потім стратегічні цілі, показни-
ки, цільові значення і дії з вдосконалення конкретизуються і адаптуються в підрозді-
лах і відділах. Тобто корпоративна ЗСП має бути пов’язана з ЗСП підрозділів, відді-
лів і з індивідуальними планами роботи співробітників [2]. 

На основі ЗСП свого підрозділу кожен відділ розробляє власну ЗСП (Рис.2), 
яка має бути погоджена з корпоративною ЗСП. Потім за участю начальника від-
ділу кожен співробітник розробляє свій індивідуальний план роботи. Цей план 
більше орієнтований на досягнення реальних результатів на робочому місці, а не 
на завдання або дії з удосконалення. 

 

Рис. 2.Стратегічна карта відділу постачання 

Якби впровадження ЗСП [3, 4] закінчувалося розробкою стратегічних цілей, при-
чинно-наслідкових ланцюжків, показників, цільових значень і стратегічних заходів 
для однієї організаційної одиниці, це означало б лише одноразове сильне орієнту-
вання на стратегію. Щоб забезпечити довгострокову реалізацію стратегії, сформу-
льованої в ЗСП, необхідно інтегрувати ЗСП в систему управління підприємства. 

Впровадження ЗСП, наприклад, за допомогою MS Excel, або взагалі без якої-
небудь інформаційної підтримки можливо лише на початкових етапах або на 
невеликих підприємствах. Якщо підприємство збирається розробляти збалансо-
вані системи показників для декількох структурних підрозділів і періодично їх 
уточнювати і корегувати, то без використання переваг інформаційних технологій 
не обійтися. Лише із завершенням етапу впровадження ЗСП діє як концепція 
менеджменту, а не лише як система показників. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБИ  
В ПЕРСОНАЛІ ПІДПРИЄМСТВА 
О.М. Олійниченко, ст. викл. 
Національний університет харчових технологій 

Основною метою управління людськими ресурсами є забезпечення досягнен-
ня головної мети даного підприємства за допомогою його працівників. [1]. Під-
приємства, як складні соціальні системи, потребують постійної заміни, оновлен-
ня й поповнення персоналу. Ці процеси є керованими і полягають у цілеспрямо-
ваному доборі й відборі кадрів, які повинні ґрунтуватися на наукових засадах, 
оскільки помилки, допущені у їх здійсненні, негативно позначаються на ритміч-
ності та ефективності діяльності підприємства й на соціально-психологічному 
кліматі колективу. 

Метою прийняття управлінського рішення (УР) щодо добору персоналу є 
знаходження претендентів на заповнення вакансій (майбутніх вакансій) та 
формування банку даних (БД) про них. Метою прийняття УР щодо відбору 
персоналу є визначення конкретних персоналій з БД для висунення їм пропо-
зицій щодо встановлення трудових відносин з підприємством. Представляєть-
ся можливим об’єднання процесів добору та відбору кадрів в єдиний процес 
забезпечення потреби в персоналі та представлення його як одного з конкрет-
них процесів прийняття управлінських рішень, що беззаперечно потребують 
інформаційної підтримки. 

На основі проведених автором досліджень [2], процес підготовки, прийняття 
та реалізації управлінських рішень в загальному вигляді було декомпоновано на 
етапи його інформаційної підтримки (табл.1). 

Для спрощення сприйняття інформації у табл.2 показано лише змістовну час-
тину декомпозиції процесу, що не відміняє наявність її концептуальної частини.  

Детальна формалізація процесу інформаційної підтримки прийняття УР щодо 
забезпечення потреби в персоналі дозволяє використання сучасних ком-
п’ютерних інформаційних систем та технологій. Комп’ютерна інформаційна 
система повинна бути спроектована таким чином, щоб містити всю необхідну 
управлінську інформацію для прийняття відповідних рішень та забезпечення 
процесу управління. 
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Таблиця 1. Етапи інформаційної підтримки процесу прийняття  
управлінських рішень 

ЕТАПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОЦЕСНИЙ 
ПІДХІД 
(фази 

процесу ПР) Планування Аналіз та координація Контроль та оцінка 

етап 
1 

Відбір 
інформації етап 4 

Розроблення 
альтернативних 

варіантів 
рішення 

етап 
7 

Організація 
виконання 

управлінського 
рішення 

П
ід

го
то

вч
ий

 

Пошук та відбір 
інформації про 

ситуацію; її попередня 
оцінка; упорядкування 

і перевірка 
достовірності даних; 
визначення існуючої 

проблеми; цілей 

Генерування та 
формулювання 
альтернативних 

варіантів рішення 

Розроблення плану 
(програми) дій; 

розроблення системи 
повноважень, системи 

компетенцій 

Етап 
2 Аналіз ситуації етап 5 

Відбір 
основних 
варіантів 

досягнення 
цілей 

етап 
8 

Контроль та 
координація 

реалізації 
рішення 

А
на

лі
ти

чн
ий

 

Розроблення оцінної 
системи; визначення 

обмежень; аналіз 
ситуації; діагностика 
ситуації; розроблення 

прогнозу розвитку 
ситуації 

Розроблення моделей 
розвитку ситуації; 

оцінка та відбір 
основних варіантів 

управлінських впливів 

Контроль реалізації 
рішення, виявлення та 

коректування відхилень 

етап 
3 

Постановка 
цілей 

етап 
6 

Вибір ( та 
ухвалення) 

управлінського 
рішення 

етап 
9 

Аналіз та оцінка 
результатів 

(реалізованого 
рішення) 

С
ТР

У
К

ТУ
РН

И
Й

 П
ІД

Х
ІД

 (О
сн

ов
ні

 е
та

пи
 п

ро
це

су
 П

Р)
 

За
кл

ю
чн

ий
 

Формулювання 
головних цілей та 

визначення їх 
пріоритетності 

Вибір варіантів 
управлінських впливів; 

ухвалення (вибір) 
рішення 

Аналіз результатів 
розвитку ситуації після 
управлінських впливів; 
оцінка ефективності й 

результативності 
управлінського рішення; 

формування 
управлінської звітності 
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Таблиця 2. Етапи інформаційної підтримки процесу прийняття управлінського 
рішення щодо забезпечення потреби в персоналі 

 Планування Аналіз та координація Король та оцінка 

етап 
1 

Відбір 
інформаційних 
джерел добору 

персоналу 

етап 
4 

Відбір за 
формальними 

вимогами 

етап 
7 

Організація 
виконання 

управлінського 
рішення 

П
ід

го
то

вч
ий

 Пошук, оцінка та відбір 
інформаційних ресурсів (із 

зовнішніх та внутрішніх 
джерел інформації) для 

заповнення вакансій та для 
формування банку даних 
претендентів, виходячи з 

планових та поточних 
потреб підприємства в 

персоналі на певний період 

Пошук та відбір за 
формальними вимогами 
основних кандидатів на 

посади або для занесення 
в банк даних; 

упорядкування та 
перевірка достовірності 

даних претендентів 

Оформлення трудових 
відносин за згодою 

претендента або 
занесення персональної 
інформації в банк даних 

етап 
2 

Розроблення 
оціночної системи 
відбору кандидатів 

на посаду(и) 

етап 
5 

Визначення 
основних 

кандидатів 

етап 
8 

Контроль та 
координація 

реалізації рішення 

А
на

лі
ти

чн
ий

 

Визначення обмежень у 
відборі претендентів; 

попередня діагностика 
процесів добору та відбору 

персоналу; розробка 
прогнозу розвитку ситуацій 

по кожній вакансії (або 
запису в БД) 

Проведення співбесід, 
тестування та інших 

випробувань з 
претендентами, які 

залишилися залишився 
після попереднього 
відбору; оцінка та 

визначення основних 
кандидатів 

Виявлення відхилень, що 
відбулися в процесі 

реалізації плану 
забезпечення потреби в 

персоналі та 
коректування їх на 

майбутнє 

етап 
3 Постановка цілей етап 

6 

Вибір ( та 
ухвалення) 

управлінського 
рішення 

етап 9 

Аналіз та оцінка 
результатів 

(реалізованого 
рішення) 

За
кл

ю
чн

ий
 

Формулювання обов’язків 
та кваліфікаційних вимог до 

кандидатів на посади та в 
БД (згідно кадрової 

стратегії, моделі 
компетенцій та умов праці, 

що існують на 
підприємстві); визначення 

пріоритетності формальних 
вимог; визначення строків 

заповнення вакансій; 
формулювання конкретного 
плану забезпечення потреби 

в персоналі 

Вибір кандидатур(и) на 
посади(у) або для 

занесення в банк даних з 
рекомендованих, та 

затвердження їх 
керівником 

Аналіз якості виконання 
кадрового плану, витрат; 
оцінка результативності 
та ефективності процесу 
забезпечення потреб в 
персоналі за певний 
період; формування 

необхідної управлінської 
звітності 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОГО 
ПІДХОДУ ЩОДО ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІНЯ ЯКІСТЮ 
О.П. Осадчук 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах господарювання головним та першочерговим завданням 
підприємств харчової промисловості є здійснення прибуткової діяльності та під-
вищення конкурентоспроможності готової продукції. Одним із шляхів за без-
печення реалізації даного завдання є створення та впровадження на підприємстві 
системи по управлінню якістю продукції.  

Інструкцією для побудови ефективної системи управління якістю слугують 
міжнародні стандарти ISO серії 9000 [1]. Система управління якістю, створена на 
основі даних стандартів, в повному об’ємі охоплює питання і проблеми, що по-
стають перед підприємствами харчової промисловості в області якості. Особли-
вістю даних стандартів залишається те, що вони не гарантують якості продукції 
після її впровадження. Вони лише визначають те, що потрібно зробити на шляху 
до забезпечення якості. Тому наступним кроком на шляху забезпечення вироб-
ництва якісної та безпечної продукції є систематичне здійснення оцінки ефекти-
вності функціонування системи управління якістю.  

Проведення аналізу функціонування даної системи допоможе керівництву 
підприємства отримати об’єктивну інформацію щодо стану підприємства в ході 
його виробничої діяльності та дозволить оцінити міру досягнення поставлених 
цілей і спланувати подальші дії щодо її вдосконалення. 

З метою здійснення кількісної оцінки ефективності функціонування впро-
вадженої системи управління якістю було розроблено методичний підхід, що 
ґрунтується на визначенні зведеного індексу ефективності. Сутність даного під-
ходу полягає в наступному: 

Визначення показників ефективності функціонування системи управління якістю.  
Для зручності проведення розрахунків з визначення оцінки ефективності сис-

теми управління якістю раніше відібранні показники необхідно згрупування у 
відповідні групи залежно від їх характеру.  

З метою оцінювання показників, що характеризують ефективність функціону-
вання системи управління якістю, було обрано метод експертних оцінок. Це об-
ґрунтовано тим, що з безлічі економіко-математичних методів для оцінювання 
процесів управління якістю використовується лише незначна їх кількість. Пере-
вага віддається експертному методу, оскільки його актуальність підтверджується 
сотнями практичних рекомендацій, за якими експертним методом визначаються 
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значення коефіцієнтів значущості найрізноманітніших об’єктів дослідження, що 
не підлягають кількісному вимірюванню. 

Розрахунок значущості груп показників ефективності функціонування систе-
ми управління якістю.  

На даному етапі оцінки ефективності функціонування системи управління 
якістю експерти повинні оцінити значущість представлених груп показників та 
здійснити ранжування кожної з них, виходячи з міри їх значущості. Для цього 
необхідно застосувати метод переваг. Він є одним з простих експертних методів 
оцінки міри значущості показників кожної групи. При використанні даного ме-
тоду від кожного експерта вимагається пронумерувати міру значущості, виходя-
чи з їх переваги [2]. На основі отриманих таким чином експертних оцінок, розра-
ховуються коефіцієнти значущості всіх представлених груп показників. 

Кількісна оцінка показників ефективності системи управління якістю. 
На основі анкетного опитування респондентами відзначається, як змінилося — 

«збільшилося, зменшилося або залишилося незмінним» — значення кожного 
показника по всіх раніше визначених групах. Поліпшення або погіршення показ-
ника фіксується присвоєнням йому певної оцінки. 

Розрахунок сумарного вкладу всіх груп показників в оцінку ефективності фу-
нкціонування системи управління якістю. 

Визначення максимально можливого значення оцінки ефективності системи 
управління якістю. 

За максимально можливе значення оцінки ефективності функціонування сис-
теми якості приймається сума максимальних оцінок всієї сукупності показників, 
що присвоєні кожним із респондентів [2]. 

Розрахунок зведеного індексу ефективності системи якості. 
Значення зведеного індексу визначається як відношення сумарної оцінки всіх 

експертів до максимального можливого значення оцінки ефективності системи 
управління якістю. 

Визначення рівня ефективності системи управління якістю на підприємстві 
харчової промисловості. 

Ступінь ефективності функціонування впровадженої системи управління якіс-
тю визначається шляхом приналежності зведеного індексу ефективності певному 
сектору запропонованої автором шкали.  

Формування висновків та пропозицій. 
Оцінка результативності системи управління якістю є основою для постійного 

її поліпшення, оскільки на основі отриманих результатів виявляються невико-
ристані резерви та проблемні аспекти, по яких розробляються коригувальні та 
запобіжні дії. Результати здійсненого аналізу системи управління якістю висвіт-
люються в звіті про її функціонування, що подається на розгляд вищого керівни-
цтва, з метою планування покращень подальшої виробничо-господарської діяль-
ності підприємства.  
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INVOLMENT OF DISABLED YOUTH INTO 
ART AND CULTURE RELATED ACTIVITIES 
AS A WAY OF REDUCING SOCIAL 
EXCLUSION 
Petkutė Judita 
Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities, Lithuania 

Social exclusion is a significant problem of our time, which appears not only in pour but 
also in rich and developed countries. More effort to solve this problem are made every year. 
Social exclusion evokes various phenomenons, such as felony, social differentiation, 
contraposition. Social exclusion appears because of various economical, political, mental, 
social and other factors, which are hard to predict and even harder to avoid. 

Disabled people are one ot the most sensitive social groups, which can easily 
become socialy excluded, because they can’t participate in social life equaly with other 
members of society. Involment into cultural and art related activities, helps to develop 
self-counciousness, motivation, skills, ability for better comunication and cooperation. 
For these reasons art related and cultural activities become excellent non formal, easily 
approachable mean, which encourages integration and helps to reduce social exclusion. 

Analysis of scientifical literature showed, that social exclusion is multidimensional 
phenomenon, which can affect any member of society. Social exclusion can be caused by low 
income, disability, domestic violence, conviction, ethnicity, mental illness. Social exclusion 
can provoke various unwanted in society phenomenons, such as weaker social connections 
between different individuals or groups, increased felony rate, lower mobility. Social 
exclusion also affects whole economical and political situation in the region. It causes 
increased taxe rates and tariffs, because support and help for socialy excluded individuals is 
provided by tax payers. As many authors states, that social exclusion is multidimensional 
process, so for it’s effective reduction a complex of various possible means should be 
implemented, followed by coherent cooperation of state and society. 

Cultural and art related activities are acknowledged as one of truly effective means 
which helps to reduce social exclusion. The most significant advantage is that cultural 
and art related activities stimulates personal characteristics and self-motivation. These 
activities helps to develope personality, skills or also gain new ones and motivates a 
person in a way that he would realise his situation and try to overcome it by himself. 
As various researches and experience show, individual perception and aspiration to 
overcome his current state is the best way to reduce social exclusion. There are several 
ways how cultural activities can stimulate social inclusion: 1) participation in cultural 
and art related activities helps to develop skills, gain new once, increases self-
confidence 2) Increases sel-respect, self- esteem, positive feeling of sameness 3) 
Lowers discrimination and propogates cultural diversity by using ethnical culture as a 
method of teaching, encourages tolerance for different cultures and traditions 4) 
Creates new work places 5) Improves accessibility of information and facilities. By 
understanding it’s importance, cultural and art related practice takes more significant 
place in social policy and legislation. Better accesibility of culture and art is one of 
important European Union political issues. 

Cultural and art related activities can effectively influence especialy disabled youth, 
because for this group motivational aspect is important seaking to evercome social 
exclusion. Disabled individuals usualy deals with various psychological problems and 
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barriers which emerge from stereotypes and prejudice dominating in society, also from 
their personal fears and attitudes. Involment into cultural process encourages disabled 
individuals, increases their sel-esteem, confidence and stimulates integration into society. 

The results of empirical research shows that cultural and art related activities: 1) 
Encourages social inclusion of disabled youth and their faster integration 2) 
Encourages and creates possibilities to be more self-contained 3) Promotes learning 
and personal development 4) Becomes meaningful way to spend time. 

Necessity of culture and art related activities is noticed not only by it’s positive 
impact but also by it’s high demand. Today, all cultural and art related activities which 
are offered and adjusted for disabled youth are overcrowded, visitor’s participate 
actively and there is constatnt attempt to expand these activities. 

Integration is the most essential strategy which can help effectively reduce social 
exclusion of disabled people. This strategy is considered as most effective and in most 
countries is becoming priority then constructing social policy and choosing ways how to 
reduce social exclusion. Cultural and art related activities by stimulating personality and self-
motivation, encourages individuals to become active members of society and to improve their 
living condition. Integration can be stimulated by: 1) Motivating disabled individuals, 
showing them possible positive changes that integration can bring 2) Encouraging members 
of society to participate and develope closer relations with disabled people.  

Society usualy has strong steryotapes concerning disabled individuals, according which 
they try to avoid them and are not ready to accept and engage in strong social relations. 
Frequently these tendencies appears simply because of lack of communication and contact 
between disabled and helthy person. By participating in cultural and art related activities 
together with disabled people members of society could develope closer relations with 
them, change their attitudes, reduce existing barriers and to create easier way for disabled 
individuals to integrate them selfs into society. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Т.С. Пічугіна, д-р екон. наук 
Л.Д. Забродська, канд. екон. наук 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

Система антикризового управління не існує відокремлено, вона заснована на 
класичній теорії менеджменту і існує разом з нею. Одночасно система антикри-
зового управління тісно взаємозалежна з теорією і практикою стратегічного 
управління підприємством.  

Результати дослідження показали, що цілі стратегічного та антикризового управ-
ління схожі у своєму кінцевому прагненні забезпечити стійке положення підприємства 
в оточуючому середовищі. Проте стратегічне управління орієнтується в основному на 
зовнішнє середовище, а антикризове управління — на всі сфери діяльності підприємс-
тва. Крім того, стратегічне управління не може бути зведено до набору конкретних 
схем, тобто формалізовано, проте це необхідно для швидкої, дієвої та ефективної адап-
тивної реакції на зміни зовнішніх та внутрішніх умов [1]. 

Враховуючи, що антикризове управління базується на передбаченні появи 
кризових ситуацій, пом’якшенні впливу і наслідків криз у господарській діяльно-
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сті підприємства, саме раціонально організоване антикризове управління дає 
можливість розв’язати проблеми щодо часу і критеріїв перегляду стратегій. 

У свою чергу, в умовах нестабільного зовнішнього середовища розробка та 
реалізація стратегії діяльності підприємства надає переваги й виступає основним 
елементом антикризового управління [2, 3]. 

Узагальнення положень щодо співставлення систем управління дозволило ав-
торам розробити порівняльну характеристику традиційного, стратегічного та 
антикризового управління (табл.). 

Таблиця. Порівняльна характеристика систем управління підприємства 

Антикризове управління 
Характе-
ристика  

управління 

Традиційне 
управління 

з протидії  
виникненню 

кризових явищ 

в кризовій  
ситуації 

Стратегічне 
управління 

1. Умови дія-
льності під-
приємства 

Невисокий темп 
змін, передбачу-
ваність ситуації, 

управлінські 
проблеми повто-
рювані, знайомі 

Високий темп 
змін, непередба-
чуваність ситуа-
ції управлінські 
проблеми (непо-
вторювані, нові) 

Реакція на про-
блему, що вини-
кла. Мінімізація 

часу на подо-
лання проблеми 

Невизначеність 
змін зовнішньо-
го середовища, 
великий непе-
редбачуваний 

темп змін 
2. Основне 

призначення 
(місія) 

Одержання мак-
симального 
прибутку 

Ліквідація при-
чин кризових 
тенденцій або 

їхніх наслідків. 
Критерії — мі-

німум втрат при 
подоланні кри-
зових тенденцій 

Ліквідація кри-
зових явищ та 

їхніх наслідків. 
Критерії — 

мінімізація часу, 
мінімум втрат 
при подоланні 
кризових явищ 

Виживання 
підприємства в 
довгостроковій 
перспективі з 
урахуванням 
інтересів пра-

цівників і суспі-
льства 

3. Основний  
метод досяг-
нення місії 

Пошук шляхів 
більш ефектив-
ного викорис-
тання ресурсів 

Пошук шляхів 
оптимізації еко-
номічного поте-
нціалу підпри-

ємства 

Оптимізація 
використання 

внутрішніх 
ресурсів 

Координація 
зовнішніх змін з 
реакцією на них 
на основі удо-

сконалення 
внутрішнього 
середовища. 

4. Організація 
ресурсів для 
досягнення 

місії 

Жорстка  
структура 

Маневрена (гну-
чка) структура 

на основі розпо-
ділу ресурсів 
відповідно до 
антикризових 
пріоритетів 

Жорстка струк-
тура, що відпо-
відає антикри-

зовим пріорите-
там 

Гнучка  
структура 

5. Урахування 
фактору часу. 

Орієнтація на 
короткостроко-
ву, середньост-
роко-ву та дов-

гостро-кову 
перспективу 

Орієнтація на 
довгострокову та 
середньостроко-
ву перспективу 

Орієнтація на 
короткостроко-
ву та середньо-
строкову перс-

пективу 

Орієнтація на 
довгострокову 
перспективу. 
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Закінчення табл. 

Антикризове управління Характе-
ристика  

управління 

Традиційне 
управління 

з протидії  
виникненню 

кризових явищ 

в кризовій  
ситуації 

Стратегічне 
управління 

6. Важливість 
фактору часу 

Важливий фак-
тор 

Важливий фак-
тор 

Найбільш важ-
ливий фактор 

Найважливіший 
фактор в конку-
рентному сере-

довищі 
7. Основа по-
будови систе-
ми управління 

Функції та орга-
нізаційні струк-
тури, процедури 

Люди, інформа-
ційне забезпе-
чення, ринок 

Функції та орга-
нізаційні струк-
тури, техніка і 

технологія 

Люди, системи, 
інформаційне 
забезпечення, 

ринок 
8. Вирішення 
управлінських 

проблем 

Реакція як від-
повідь на про-

блеми, що вини-
кають, орієнта-
ція на минулий 

досвід 

Передбачення й 
можливе подо-
лання проблем 
— творчий по-

шук 

Реакція як від-
повідь на про-
блеми, що ви-

никають, орієн-
тація на ініціа-
тиву й неорди-
нарне мислення 

менеджерів 

Створення умов 
для творчого 

пошуку нових 
ідей та сприят-
ливого сприй-
няття нововве-

день 

9. Стиль керів-
ництва 

Уміння устано-
вити єдність 

підходів 

Уміння надихну-
ти співробітни-
ків на створення 
довгострокових 
програм розвит-
ку й дотримання 

розроблених 
планів 

Уміння надих-
нути співробіт-
ників на здійс-

нення змін 

Уміння надих-
нути співробіт-
ників на сприй-

няття змін 

10. Підхід до 
управління 
персоналом 

Погляд на пра-
цівників як на 
ресурс підпри-

ємства 

Погляд на пра-
цівників як на 
фактор запобі-

гання кризи 

Погляд на пра-
цівників як на 

основну причи-
ну виникнення 

кризи 

Погляд на пра-
цівників як на 

найважливіший 
ресурс підпри-
ємства, його 
головну цін-

ність та джерело 
благополуччя 

11. Критерії 
ефективності 
управління 

Прибутковість Точність перед-
бачення змін в 
зовнішньому 
середовищі та 
відповідних до 

них програм 
змін 

Прибутковість і 
раціональність 
використання 
виробничого 
потенціалу 

Точність перед-
бачення змін в 
зовнішньому 
середовищі та 
наявність часу 
на адаптацію 

Таким чином, антикризове та стратегічне управління за складом своїх най-
більш типових проблем є особливими різновидами управління, яким притаманні 
як загальні для управління, так і специфічні риси.  
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ТА ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
О.С. Ралко, асист. 
Національний університет харчових технологій 

Специфіка хлібопекарської галузі та ринку хліба і хлібобулочних виробів по-
лягає у їх відносній стабільності, оскільки хлібопекарська галузь є традиційною 
галуззю харчової промисловості, наведемо характеристику етапів життєвого ци-
клу, на яких знаходяться підприємства хлібопекарської промисловості:  

Етап росту відповідає такому стану підприємства, за якого підприємству вда-
ється покращувати результати, що ним досягаються на протязі певного періоду. 
При цьому покращення одних результатів за рахунок інших не допускається 
оскільки це порушує збалансованість підприємства як економічної системи. Ор-
ганізаційний розвиток на цьому етапі є таким, що забезпечує адекватне реагу-
вання підсистем внутрішнього середовища підприємства на зміни зовнішнього 
середовища, має тенденцію до накопичення організаційного доробку та є ефек-
тивним. Інтенсивність організаційного розвитку висока, тобто динаміка темпів 
зростання показників стану організаційного розвитку має тенденцію зростання. 
Для етапу росту також може бути характерний високоефективний організаційний 
розвиток, що забезпечує адекватне реагування на зміни зовнішнього середовища, 
має виражену тенденцію до накопичення організаційного доробку, відповідно 
інтенсивність організаційного розвитку є дуже високою. Проте, з практичної 
точки зору, високоефективний організаційний розвиток підприємства протягом 
тривалого періоду малоймовірний.  

Етап стабілізації визначається відсутністю суттєвих змін у діяльності підпри-
ємства, що, відповідно, призводить до відсутності суттєвих змін у результатах 
його діяльності. При цьому можна спостерігати незначні коливання показників 
діяльності підприємства навколо певного рівня, що не дозволяє впевнено говори-
ти про виражену тенденцію до зниження або підвищення окремих показників та 
їх груп. Організаційний розвиток на цьому етапі є таким, що не забезпечує адек-
ватне реагування підприємства на зміни зовнішнього середовища, має тенденцію 
до втрати організаційного доробку та є малоефективним. Інтенсивність організа-
ційного розвитку на цьому етапі невисока, її коливання незначні, немає чітко 
виражених тенденцій. Також, цьому етапу відповідає задовільний рівень ефекти-
вності організаційного розвитку, якому притаманне адекватне реагування підсис-
тем внутрішнього середовища підприємства на зміни зовнішнього середовища. 

Етап спаду характеризується наявністю вираженої тенденції до зниження по-
казників діяльності підприємства. При цьому, показники економічної ефективно-
сті підприємства визначають здатність підприємства до продовження роботи в 
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майбутньому. Тобто, динаміка показників ефективності діяльності підприємства 
показує чи залишиться підприємство перебувати на етапі спаду чи перейде до 
етапу згортання діяльності. Організаційний розвиток на цьому етапі є таким, що 
не забезпечує адекватного реагування підсистем внутрішнього середовища під-
приємства на зміни зовнішнього середовища, має виражену тенденцію до втрати 
організаційного доробку та є неефективним. Інтенсивність організаційного роз-
витку має виражену тенденцію до спаду. 

Таким чином, етапи життєвого циклу підприємства тісно пов’язані з інтенси-
вністю процесу організаційного розвитку та ефективністю організаційного роз-
витку підприємства. 

На основі вище викладеного, можна зробити висновок, що кризи та проблеми, 
на кожному з етапів життєвого циклу підприємства, спричиняються відсутністю 
балансу в економічній системі підприємства, причиною якого є намагання досяг-
ти підвищення економічної ефективності за рахунок зниження інших показників 
розвитку підприємства.  

Зрозуміло, що від тривалості періоду протягом якого підприємство працює в 
розбалансованому стані залежить можливість продовжувати діяльність в майбут-
ньому. Водночас, баланс у економічній системі підприємства може бути досягну-
тий і в результаті часткового подолання криз. У цьому випадку досягнутий ба-
ланс не завжди забезпечує високі економічні результати, але може дозволити 
підприємству продовжувати свою роботу протягом тривалого часу. 

Для підвищення ефективності та забезпечення інтенсивності організаційного роз-
витку підприємства необхідним є впровадження моніторингу змін показників стану 
організаційного розвитку, визначення рівня ефективності організаційного розвитку 
підприємства, визначення тенденцій розвитку підприємства та можливих змін його 
стану, дослідження та моніторинг інтенсивності організаційного розвитку.  

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
Т.В. Рибачук-Ярова, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки та зростання конкуренції, питання підвищення 
конкурентоспроможності продукції набувають дедалі більшої актуальності. Одна 
з найважливіших задач розвитку підприємств невід’ємно пов`язана з ефективніс-
тю виробництва, забезпеченням суспільства необхідною кількістю сучасних ви-
робів та покращенням їх якості, досягненням конкурентоспроможності продукції 
на вітчизняному та зарубіжному ринках. Підприємствам, що намагаються втри-
мати конкурентні позиції, не достатньо мати сталий та якісний асортимент про-
дукції, потрібне розуміння того, яка продукція необхідна буде споживачу завтра і 
яку ціну він готовий буде заплатити за неї. Таким чином, вітчизняному виробни-
ку необхідно буде скоротити (мінімізувати) витрати на виробництво і реалізацію 
продукції та знизити її собівартість. 

Ринок, враховуючи сучасний стан економіки не дозволяє підвищувати ціни. 
При цьому існуючі резерви зниження витрат можуть бути відсутні. Тому першо-
черговою задачею стає розроблення товару, собівартість якого буде самою низь-
кою для забезпечення запланованого прибутку.  
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Таким чином, система управління витратами в ринковому середовищі набуває 
першочергового значення., та пов’язана з вирішенням питань планування, обліку, 
аналізу витрат, зниженням собівартості продукції. Разом з тим, у зв’язку зі знач-
ними новаціями, що відбуваються в технології виробництв, конкурентному сере-
довищі, в становленні ринкових відносин відбувається зміна поглядів на управ-
ління виробничими витратами. 

Останніми роками вітчизняні промислові підприємства почали використо-
вувати крім існуючих класичних методів управління витратами такі як «ди-
рект-костінг» та «стандарт-костінг». Але всі вони направлені на оперативний 
рівень управління, в той час як основа конкурентоспроможності нової проду-
кції повинна ґрунтуватися на стратегічному рівні шляхом визначення цільової 
собівартості та можливості виведення на ринок нової продукції з мінімальни-
ми втратами. В зв’язку з цим доцільне вивчення і впровадження нових мето-
дологій обліку витрат і калькулювання собівартості нових (інноваційних) 
продуктів шляхом використання системи «таргет-костінг». Розроблена в Япо-
нії в 60-х роках система вже багато років використовується на промислових 
підприємствах інноваційних галузей, де постійно розроблюються нові моделі 
та нові види продукції. «Таргет-костінг» впроваджено на 80 % крупних япон-
ських корпорацій (Toyoto, Nissan, Sony, Cannon та інші), на великій кількості 
відомих американських та європейських компаній (Chrysler, Procter&Gamble, 
Automotive та інші), які досягають високої якості та рентабельності своєї про-
дукції. Крім підприємств, що виробляють інноваційну продукцію, цю систему 
все більше почали використовувати в сфері обслуговування та надання по-
слуг, в тому числі на неприбуткових підприємствах. 

Система «таргет-костінг» передбачає розрахунок цільової собівартості виробу 
виходячи з попередньо встановленої ціни реалізації. Тобто традиційна відома 
формула ціноутворення (собівартість плюс прибуток) трансформована так, що в 
основу покладено собівартість продукту, яка визначається як різниця між ціною 
та прибутком. Ціна визначається маркетинговими дослідженнями і являє собою 
очікуємо ринкову вартість продукту чи послуги.  

На підставі проведених розрахунків всі учасники виробничого процесу від 
менеджерів до простих виконавців працюють над проектуванням та виготовлен-
ням виробу, собівартість якого вже визначена.  

Інженерна розробка продукту, що використовує дану концепцію перетворю-
ється наступним чином: цільова собівартість → проектування → собівартість. 

Даний підхід має наступні переваги: 
− менеджери, намагаючись максимально наблизити собівартість до цільової, 

часто знаходять не стандартні рішення в ситуаціях, що вимагають інноваційного 
мислення; 

− виникає необхідність постійного дотримання цільової собівартості, що зу-
пиняє розробників продукту використовувати дорогу сировину, матеріали, ком-
плектуючі, технології, оскільки це неминуче призведе лише до нового перепрое-
ктуванню продукту. 

Таким чином, весь виробничий процес, починаючи з задумки нового виробу 
набуває інноваційного характеру, не виходячи за межі попередньо обумовлених 
витратних обмежень. 
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РОЛЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
У РОЗВИТКУ РЕГІОНУ  
А.В. Роговий, канд. екон. наук, доц. 
Чернігівський державний інститут економіки  
і управління 

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що малим підпри-
ємствам належить значне місце у створенні загального обсягу валового національ-
ного продукту, виробництві товарів, наданні послуг, що дає можливість повніше 
задовольняти попит та збільшувати зайнятість населення, надходження грошових 
коштів до бюджету, вирішувати соціально-економічні питання. Саме тому розви-
ток малого бізнесу в Україні дозволить підвищити маневреність економіки, скон-
центрувати значні фінансові і виробничі ресурси населення, реалізувати антимо-
нопольний потенціал та завершити структурну перебудову економіки, тим самим 
формуючи відповідний рівень економічної безпеки країни. Це дає можливість 
стверджувати, що забезпечення умов для становлення та розвитку малого підпри-
ємництва є однією зі стратегічних задач фінансової політики в Україні. 

Особливої актуальності набувають питання, пов’язані саме з особливостями 
функціонуванням фінансів малих підприємств, вирішення яких є необхідною 
умовою стійкого і збалансованого розвитку будь якого регіону України. Зважаю-
чи на велику кількість малих підприємств, їх активний розвиток у всіх сферах 
економіки, саме їм доводиться вирішувати велике коло фінансових питань, 
пов’язаних зі збереження існуючого фінансування та пошуком джерел його роз-
ширення. Саме в такому аспекті малі підприємства стають своєрідним індикато-
ром фінансової безпеки регіону, оцінюючи його здатність та можливості забезпе-
чувати достатній фінансовий потенціал для свого розвитку. 

Малі підприємства є невід’ємним, об’єктивно необхідним елементом ринкової 
інфраструктури, без наявності якого економіка та суспільство не можуть норма-
льно функціонувати і розвиватися. У країнах з високим рівнем розвитку ринко-
вих відносин саме малі підприємства дозволяють створювати умови для вирі-
шення соціально-економічних проблем та функціонування конкурентного сере-
довища, розвитку окремих регіонів.  

Малі підприємства займають значні позиції в таких галузях як торгівля, буді-
вництво, сфера послуг. Сектор малих підприємств найбільш динамічно освоює 
нові види продукції та економічні ніші, розвивається в галузях, непривабливих 
для великого бізнесу. Здатність до швидкого освоєння інвестиційних ресурсів та 
високої оборотності оборотного капіталу дозволяє проводити активну диверси-
фікацію в нові області виробництва — машинобудування, енергетику, телекому-
нікації, інформаційні та наукові сфери. 

Роль та завдання малих підприємств у національній економіці найкраще роз-
кривається за допомогою соціальної та економічної функцій, які вони виконують.  

Економічна функція малого підприємства полягає в активізації структурної 
перебудови економіки шляхом реалізації власного економічного інтересу на ос-
нові поєднання та використання наявних ресурсів. 

Соціальна функція полягає у вирішенні соціальних питань, забезпеченні за-
йнятості населення, формування стабільних доходів громадян. 

Мале підприємство найбільшою мірою відповідає економічним інтересам лю-
дини та держави. Це пов’язано з тим, що дана форма господарювання є найбільш 
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спроможною до швидкої регенерації в період зростання після економічного спа-
ду. Вона має можливість прискореного нарощення потенціалу, а також інтеграції 
і взаємодії з іншими ринковими суб’єктами господарювання. 

У цьому контексті цілком логічно зробити висновок, що подальший розвиток 
саме малих підприємств сприятиме зміні й удосконаленню структури власності 
вітчизняної економіки, мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів країни і залу-
ченню зовнішніх інвестицій, тим самим формуючи потенціал фінансової безпеки 
країни в цілому та окремих регіонів зокрема. 

Створення на малому підприємстві зрозумілої та логічної схеми організації 
даного процесу припускає підвищення ефективності використання фінансових 
ресурсів за рахунок мобілізації внутрішніх резервів і є важливим чинником під-
вищення ефективності його фінансово-господарської діяльності. 

До таких особливостей слід віднести: 
– створення та функціонування малого підприємства можливе з відносно ма-

лим стартовим капіталом, який переважно формується за рахунок власних дже-
рел фінансових ресурсів засновників, а також прибутку, одержаного внаслідок 
діяльності малого підприємства; 

– фінансовий механізм малого підприємства базується на домінуючому прин-
ципі самофінансування, що особливо важливо у період економічної кризи; 

– основним залученим джерелом формування фінансових ресурсів є креди-
торська заборгованість у розрахунках з постачальниками; 

– малі підприємства не потребують великих накопичень грошових коштів за 
рахунок швидшої оборотності оборотних коштів; 

– у малих підприємств вища, порівняно з великим виробництвом, питома вага 
готівкових коштів і, водночас, менші запаси оборотних активів; 

– мале підприємство є окремою юридичною особою і має виконувати широкий 
спектр зобов’язань перед бюджетами, фондами, контрагентами, робітниками і т п.; 

– для малих підприємств характерні методи прямого організаційно-правового 
впливу держави, а також опосередкованого економічного стимулювання, що вклю-
чають бюджетні, фіскальні і грошово-кредитні важелі активізації їх діяльності та 
створення сприятливих умов для формування фінансових ресурсів малих підпри-
ємств з урахуванням перспектив функціонування в конкурентному середовищі. 

З цих позицій регіональна політика забезпечення сталого розвитку являє собою си-
стему стратегічних та тактичних заходів та інструментів, за допомогою яких органи 
управління виконують покладені на них функції із забезпечення збалансованого роз-
витку регіонів шляхом мобілізації фінансових ресурсів, їх оптимального розподілу та 
ефективного використання. 3 одного боку, її доцільно розглядати як інструмент реалі-
зації цілей сталого розвитку, з іншого — як наслідок та результат функціонування 
економічного середовища, від чого залежить її ресурсне наповнення. 

Управління фінансовими ресурсами малого підприємства, організоване з ура-
хуванням викладених принципів, дозволяє формувати ресурсний потенціал для 
забезпечення високих темпів приросту виробничої діяльності, ефективно управ-
ляти рухом грошових коштів, забезпечувати постійне зростання власних фінан-
сових ресурсів. Крім того, це дозволяє створити умови для стабільного економіч-
ного розвитку та досягнення стратегічних цілей. Проте всі принципи повинні 
діяти одночасно, оскільки вони визначають умови рівноваги та ефективного фу-
нкціонування системи управління фінансовими ресурсами, а рівень реалізації 
принципів може бути критерієм якості. 
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Національний університет харчових технологій 

Для реалізації свого товару на ринку більшість виробників застосовують різ-
номанітних посередників, формуючи канали розподілу товарів. 

Канал розподілу — це сукупність незалежних юридичних і фізичних осіб, які 
беруть участь у просуванні товару чи послуги від виробника до споживача, який 
або безпосередньо використовує цей товар чи послугу, або виробляє на їхній 
основі інші товари чи послуги [1]. За допомогою каналу розподілу відбувається 
рух товарів від виробників до споживачів. Він дозволяє подолати можливі розбі-
жності в часі, місці та праві власності, які відділяють товари та послуги від спо-
живачів, для яких вони призначені.  

Оцінювання ефективність каналу розподілу частина вчених, таких як Горчелс Л., 
Маріен Е., Уест Ч., розглядає з точки зору відповідності стратегічним цілям підприєм-
ства-виробника. Інші вчені, такі як Полєжаєва І.О., Корольчук О.П., Сиваненко Г.П., 
Торопков В.М., ефективність каналів розподілу розглядають як ступінь оцінки задово-
леності посередника. Існують також наукові праці, в яких критерії оцінювання каналів 
розподілу не розподіляють за їх належністю до певного рівня каналу.  

Умови ефективності каналу розподілу для підприємств-виробників суттєво 
відрізняються від параметрів ефективності каналу для посередників. Тому уза-
гальнено ефективність каналу розподілу можна визначити як його відповідність 
вимогам певних суб’єктів ринку та всієї маркетингової системи.  

Визначення ефективності каналу розподілу потрібно проводити комплексно, 
оцінюючи всіх членів каналу розподілу. Метою оцінювання членів каналу розпо-
ділу є моніторинг їх роботи і внесення необхідних змін. Оцінювання ефективнос-
ті каналів розподілу пропонується проводити за такими етапами: 

1. Розробка критеріїв оцінювання посередників підприємством-виробником. 
2. Оцінювання посередників за критеріями. 
3. Розробка критеріїв оцінювання посередником підприємств-постачальників. 
4. Оцінювання постачальників за критеріями. 
5. Визначення інтегрального показника ефективності каналу розподілу. 
6. Внесення змін у функціонування каналу для підвищення його ефективності. 
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Оцінювання ефективності каналів розподілу з точки зору виробника / поста-
чальника відбувається за критеріями наведеними у табл. 1. 

Таблиця 1. Критерії ефективності каналів розподілу з точки зору постачальника  

Критерії ефективності Сутність критерію ефективності 

Кредитоспроможність надання кредитів, вчасна оплата рахунків та 
повернення коштів. 

Керованість можливість отримувати інформацію про ринок, 
споживачів та результати продажу, встановлю-
вати контроль за цінами, керувати подальшим 
рухом товару. 

Перспективність каналів та репутація 
посередника 

довгострокові тенденції розвитку, програми 
навчання для власного персоналу, авторитет, 
стабільність у бізнесі, компетентність. 

Асортимент продукції наявність конкуруючих, доповнюючих та зі-
ставних товарів. 

Охоплення ринку та близькість торго-
вої мережі до споживача 

типи ринків, на яких працює посередник, кіль-
кість торгових точок та віддаленість від спо-
живача. 

Участь у програмах просування товару допомога посередника у просуванні різними 
засобами (рекламні кампанії, демонстраційні 
програми і програми зі стимулювання збуту). 

Цінова політика достатній рівень торгових націнок на прейску-
рантні ціни. 

Забезпеченість кваліфікованим персо-
налом 

кількість торгових агентів, їх навички зі збуту 

Технічна і матеріальна бази способи транспортування, безпечний рівень 
товарних запасів, ефективне здійснення поста-
чань. 

Оцінювання ефективності каналів розподілу з точки зору посередника відбу-
вається за критеріями наведеними у табл. 2. 

Таблиця 2. Критерії ефективності каналів розподілу з точки зору посередника 

Критерії ефективності Сутність критерію ефективності 

Характеристика продукції, що пропо-
нується 

продукція має відповідати за якістю, асортимен-
том, конкурентоспроможністю вимогам спожи-
вачів. 

Кредитоспроможність надання продукції з відстрочкою платежу та 
цінових знижок.  

Процедура налагодження ділових 
відносин  

зручність та простота процедури замовлення і 
повернення товарів, відсутність мінімального 
обсягу замовлення. 

Термін поставки оптимальний час з моменту замовлення до мо-
менту отримання замовлених товарів. 

Надійність поставки здатність підтримувати необхідні запаси товарів, 
можливість повернення пошкоджених та непро-
даних товарів. 
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Закінчення табл. 2 

Критерії ефективності Сутність критерію ефективності 

Доступність інформації доступність інформації щодо наявності товару, 
умов і стану виконання замовлень.  

Точність виконання замовлень  міра відповідності отриманого посередником 
замовлення умовам угоди. 

Кваліфікація торгового персоналу наявність кваліфікованих торгових представни-
ків, їх низька плинність, надання інформації та 
демонстрація товару. 

Участь у програмах просування това-
ру 

пропонування знижок за проведення заходів зі 
стимулювання збуту, забезпечення достатнього 
рівня рекламної підтримки.  

Джерело: складено на основі [2] 

Для оцінювання ефективності каналів розподілу визначається значущість і ва-
га кожного критерію (експертним методом) та виводиться узагальнююча оцінка 
ефективності каналів розподілу з точки зору постачальника і посередника. Далі 
необхідно визначити інтегральні показники ефективності всіх каналів розподілу 
(на основі думок кожного його члену) та зробити висновки, з яким з них найвигі-
дніше працювати. 
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Зараз в Україні склалася така ситуація, що деякі з підприємств, які намагалися 
впровадити бюджетування, не змогли правильно цього зробити й відмовилися від 
подальших спроб. Деякі підприємства впровадили бюджетування, але не одержа-
ли бажаної віддачі від його використання.  

Можливо за таких обставин необхідно звернути увагу на те, що на Заході 
останнім часом поширені думки американських топ — менеджерів, які пропону-
ють відмовитись від процесу бюджетування взагалі.  

Проблем, які пов’язують з бюджетуванням є багато. Наприклад бюджетуван-
ня розглядаються як: трудомістке і дороге; негнучке та вузьке; таке, що скоріше 
захищає витрати, чим сприяє їх зниженню; призводить до неетичної поведінки; 
фокусує працівника на виконанні бюджетних цілей, а не на задоволенні клієнтів; 
винагороджує красномовство, а не продуктивність[2]. 

Колишній президент США ДвайтЕйзенгауер говорив: «У підготовці до битви 
я завжди розумів, що плани марні, але планування є необхідним»[2]. Тому слід 
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розуміти, що бюджет це всього лише інструмент, який допомагає керувати пла-
нами і контролювати ресурси. А отже, на нашу думку, основна проблема полягає 
в правильності користування даним інструментом, тобто у поведінці усіх заціка-
влених сторін, конфлікт інтересів яких, призводить, в кінцевому результаті, до 
неефективної діяльності організації.  

Така поведінка викликана невідповідністю оплати праці працівників відносно 
продуктивності їх роботи, а не проблемою системи бюджетування. Щоб це дове-
сти, розглянемо стандартну бюджетно-цільову схему винагороди працівників за 
продуктивність їхньої роботи, яка є дуже поширеною в організаціях (рис.1). 

 

Рис. 1 Типова схема винагороди працівника 

На рис.1 зображена звичайна практика де зарплата плюс бонус менеджера є по-
стійною поки не буде досягнуто мінімального рівня продуктивності, закладеного у 
бюджеті — 80 %. В даному випадку поняття «продуктивність» можна розглядати по 
різному: прибуток, кількість реалізованої продукції та інші показники, якими вимі-
рюється ефективність роботи менеджера. Досягнувши показника у 80 % менеджер 
отримує мінімальний бонус. Зі збільшенням продуктивності, даний бонус зростає до 
певної максимальної точки (120 % виконання бюджету), а подальше зростання про-
дуктивності вище 120 % не створює додаткового прибутку. 

Працівники отримують зарплату на основі того, як їхня продуктивність спів-
відноситься з виконанням бюджетних цілей. Нерівноцінне співвідношення зар-
плати працівників відносно виконання бюджетних цілей, є причиною того,що 
працівники намагаються перехитрити систему. Роблячи це вони руйнують цінно-
сті в двох основних напрямках: а) і керівники і підлеглі брешуть в процесі фор-
мування бюджету, а отже наповнюють даний процес необґрунтованою інформа-
цією, що є критично важливим фактором для координації діяльності окремих 
частин організації; б) вони шахраюють в процесі реалізації бюджетних цілей і 
тим самим знищують цінність їхньої ж організації [1]. 

Вирішення даної проблеми зображено на рис. 2. Якщо змінити спосіб оплати 
за результати таким чином, щоб графічне зображення продуктивності і зарплати 
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мало вигляд функції прямої лінії, то бонус, який отримує менеджер, не буде за-
лежати від того, як встановленні бюджетні цілі.  

 

Рис. 2 Лінійно-бонусна схема винагороди працівника 

Відтак, дана лінійно-бонусна система винагороджує працівників за те, що дій-
сно зроблено. А отже у працівника пропадає стимул брехати про те, що він може 
або не може зробити, в процесі формування бюджету. Як тільки менеджери ниж-
чого рівня це зрозуміють, то керівництво почне отримувати неупереджені дані 
про те, що може бути зроблено в майбутньому. Якість планування та координації 
діяльності може значно зрости, а вигоди, пов’язані з усуненням витрат з неефек-
тивного планування та координацією можуть бути значними. 
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ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО 
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С.А. Стахурська, канд. екон. наук, доц. 
Національний університет харчових технологій 

Існують різні підходи до змін на підприємстві: реінжиніринг бізнес-процесів 
(BPR — BusinessProcessReengineering) та соціально-технічне конструювання 
(СТК). А також можливе комбінування цих підходів. Реінжиніринг — це найві-
доміший підхід до змін організації. Це спосіб досягнення радикальних змін і 
ефективності. Серед принципів даного підходу можна виділити наступні: чітка 



 158 

орієнтація на бізнес-процеси, які приносять користь клієнту; радикальний пере-
гляд процесів з нуля, що призводить до радикальних змін; усунення усіх непо-
трібних деталей; видалення старих процесів; поява в результаті перегляду проце-
сів, що приносять значне стратегічне покращання конкурентоздатності; участь 
інформаційних технологій. 

Типовий BPR підхід повинен складатися з таких етапів: розроблення бізнес-
образу і цілі процесу; визначення процесу, який потребує змін; розуміння і оцін-
ка існуючих процесів; визначення важелів інформаційних технологій; конструю-
вання і побудова прототипу нових процесів. Нажаль успішних прикладів реінжи-
нірингу дуже мало.  

Другим підходом до змін, що базуються на інформаційних технологіях, є со-
ціально-технічне конструювання. Принципи СТК пов’язані із досягненням рівно-
ваги між такими елементами: стратегічним образом організації, технологією і 
задачами, необхідними для виробництва товару або надання послуги, потребами 
персоналу. Дана школа дотримується системного підходу до організації. Цей 
підхід є еволюційним, використовується рідше, ніж реінжиніринг, хоча є більш 
гуманістичним. Однак по суті СТК можна вважати грубим підходом, оскільки він 
передбачає руйнування всього старого і початок з нуля. Серед основоположних 
принципів соціально-технічного конструювання виділяють наступні: принцип 
мінімальних уточнень, принцип контролю за відхиленнями, принцип багатопро-
фільності (різноманітні завдання), принцип суміжного управління (передбачає 
визначення меж між групами або функціями і досягнення впевненості в тому, що 
вони надійно управляються, а співробітники володіють необхідною інформаці-
єю), принцип потоку даних (передбачає таку побудову інформаційних систем, 
яка б забезпечила надходження усіх відомостей саме туди, де потрібно здійсню-
вати певні дії), принцип побудови і людських цінностей ( побудова організації 
має бути орієнтована на високу якість праці і на відчуття, що робота призведе до 
бажаного майбутнього), принцип нескінченості (потрібно визнавати, що конс-
труювання — це нескінчений інтерактивний процес). 

Якщо реінжиніринг — це швидкий, ризикований і захоплюючий підхід, то 
СТК вимагає більше попереднього обдумування, планування і наростаючого 
характеру змін. СТК поки що живе і успішно застосовується в багатьох компані-
ях, хоча його місце займає швидкий і багатообіцяючий реінжиніринг.  

Процес СТК включає наступні етапи: 
– початкове дослідження (опис існуючих систем: вхід, вихід, робочий потік, 

організація, середовище); 
– визначення виробничого процесу (позначення основних стадій діяльності 

організації); 
– визначення розбіжностей (визначення слабких зв’язків в системі, коли стає 

важко досягти бажаного стандарту); 
– аналіз соціальних систем (управління розбіжностями, взаємовідносинами, 

необхідними для оптимальної роботи системи, гнучкістю ролей, платіжними 
взаємовідносинами, психологічними потребами персоналу); 

– розуміння того, як працівники бачать свої ролі (чи задовольняють ролі їх 
психологічні потреби); 

– аналіз системи підтримки і постачання; 
– аналіз корпоративного середовища; 
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– пропозиція змін. 
Третім підходом до управління змінами, які базуються на інформаційних тех-

нологіях, є комбінований підхід (методологія ПРОГРЕСУ). Методологія 
ПРОГРЕСУ об’єднує принципи СТК та технологічну орієнтацію і акцент на ефе-
ктивність реінжинірингу. Методологія ПРОГРЕСУ для модернізації процесів 
включає наступні кроки: 

1) визначення процесу, який потребує перебудови; 
2) визначення задачі, цілі, критичних чинників успіху і головних проблем; 
3) здійснення опису середовища, в якому знаходиться процес; 
4) здійснення опису поточних процесів; 
5) перелік розбіжностей; 
6) перелік і оцінка корисних видів діяльності; 
7) аналіз соціальної системи; 
8) аналіз задоволеності роботою; 
9) аналіз ймовірних або можливих нових розробок; 
10) формування майбутньої стратегії організації; 
11) формування пропозицій по змінах. 
Практика свідчить, що тільки корінні зміни призводять до суттєвих резуль-

татів. Одночасно з тим реінжиніринг ділових процесів не дозволяє отримувати 
очікуваних вигід, оскільки не передбачає орієнтацію на людей і має занадто ри-
зиковану природу радикальних змін. Очевидно, поступові, більш гуманітарні 
зміни, які базуються на соціально-технічному конструюванні, або на технології 
ПРОГРЕСУ, даватимуть швидші і більш реальні результати. 
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 
ТА ЙОГО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Ю.Л. Темчишина, канд. екон. наук 
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Глобалізація економіки — одна із суттєвих ознак епохи постіндустріального 
розвитку людства. Досліджуючи процеси глобалізації, виходять з того, що глоба-
лізація — це новий етап зближення країн і народів, їх взаємопов’язаний і взаємо-
залежний розвиток, який проявляється у якісно новому рівні інтернаціоналізації 
чинників виробництва, світових ринків капіталу, робочої сили, науково-
інформаційного простору. Академік А.А. Чухно, зокрема, вважає, що глобаліза-
ція економіки світу — це вища форма інтернаціоналізації світового господарства, 
зумовлена становленням нового технологічного способу виробництва, тобто 
поширенням інформаційно-телекомунікаційних технологій. Глобалізація сучас-
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ного світу відбувається на різних рівнях ієрархії суспільства й охоплює всі його 
сфери — економічну, політичну, соціальну та культурну. 

Серед структурних компонент глобалізації дослідники виділяють такі: посту-
пове стирання економічних меж між країнами; формування глобальної фінансо-
вої системи та інтеграція національних банківських систем; утворення глобальної 
системи поширення інформації та обміну нею; формування глобальної системи 
руху товарів і послуг, що охоплює міжнародну торгівлю, послуги транспорту-
вання, зберігання, страхування та інші необхідні операції при здійсненні поста-
чання і регулювання товарних потоків. 

Глобалізаційні процеси економічного і технологічного розвитку загострюють 
міжнародну конкуренцію не лише окремих виробників, а й цілих країн. Тому 
особливо вагомими стають практичні проблеми фінансової стабільності. Конце-
пція фінансової стабільності виникла порівняно недавно — після того, як у 1990-
х роках світом прокотилася низка системних фінансових криз. В умовах бурхли-
вого розвитку процесів економічної глобалізації, лібералізації руху капіталу, 
відкриття національних ринків фінансових послуг для іноземного капіталу нако-
пичувалися фінансові дисбаланси, які час від часу розряджалися потужними фі-
нансовими кризами. Деякі з них загрожували не лише економіці окремих країн 
чи регіонів, а й світовій економіці загалом. Очевидною стала проблема забезпе-
чення фінансової стабільності економічної системи в цілому. Зацікавленість у 
дослідженні фінансової стабільності пояснюється передусім її великим практич-
ним значенням, тяжкими фінансовими і матеріальними збитками у разі настання 
системної фінансової кризи, а також великою ймовірністю швидкого розвитку 
системних криз в умовах економічної інтеграції.  

Проблеми забезпечення фінансової стабільності широко обговорюються еко-
номістами-науковцями. В економічній науці не дійшли консенсусу щодо одно-
значної дефініції фінансової стабільності. Серед її варіантів найбільш розгорну-
тим є визначення Г.Д. Шіназі: «Фінансова стабільність — це стан, в якому фінан-
сова система здатна задовільно виконувати три ключові функції одночасно: 

а) фінансова система ефективно і безперервно сприяє міжчасовому руху ре-
сурсів від зберігачів до інвесторів і розподілу економічних ресурсів загалом; 

б) майбутні фінансові ризики визначаються та оцінюються з прийнятною точ-
ністю за відносно успішного управління ризиками; 

в) фінансова система здатна спокійно адсорбувати несподівані події і шоки 
фінансової системи та реальної економіки.»  

Аналізуючи фінансову стабільність, у світовій науці використовують насам-
перед такі компоненти: систему національних рахунків як основу секторіальної 
характеристики економіки; методичні підходи до аналізу монетарної політики — 
моделі трансмісійного механізму та інші макроекономічні моделі; загальні бази 
статистичної інформації; міжнародні стандарти. 

Результати наукового дослідження та узагальнення, здійснені в його процесі, 
дають змогу зробити наступні висновки: 

1. Формування фінансової стабільності діяльності підприємства це та базова 
ланка, яка забезпечує практичну реалізацію управлінського комплексу: фінансо-
во-економічна стабільність діяльності — фінансово-економічна стійкість — ви-
сока економічна ефективність діяльності в ринковому середовищі з фінансово-
економічними шоками та збуреннями — ефективний стратегічний розвиток. 
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2. Стабільність діяльності підприємства в сучасних умовах є результатом 
комплексного гармонізованого взаємозв’язку та взаємодії підприємства як сис-
теми, з системою — економічний простір з інтеграційними та глобалізаційними 
процесами. 

3. Управління формуванням внутрішньої та зовнішньої фінансової стабільно-
сті діяльності підприємств харчової промисловості вимагає кількісного та якісно-
го оцінювання з врахуванням максимальної соціальної орієнтованості галузі та 
комерційного розрахунку як методу господарювання. Вагомою складовою такого 
оцінювання повинно стати широке інформаційне забезпечення, ядром якого є 
системне облікове забезпечення на основі фінансового, статистичного та управ-
лінського обліку. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ГРЕЙДУВАННЯ 

О.А. Ткач, асп. 
Національній університет харчових технологій 

Питання грейдування, тобто створення ієрархії посад, яка дозволяє визначити 
правильний (справедливий і ринково обгрунований) рівень компенсації для кожного 
співробітника, стає все більш актуальним для великої кількості компаній. 

Як відомо, грейдинг (англ. Grading — класифікація, сортування, упорядку-
вання) — це система процедур по проведенню оцінки і ранжування посад, в ре-
зультаті яких посади розподіляються по групам (грейдам) відповідно до їх цінно-
сті в компанії [1]. 

На сьогоднішній день грейдинг вважається однією з найоб’єктивніших і най-
прозоріших систем встановлення посадових окладів. 

Система грейдів була розроблена компанією HayGroup і почала застосову-
ватись в 50-х роках минулого століття у США під час проектування основної 
заробітної плати державних службовців, хоча перші форми грейдингу існували 
ще в Стародавньому Єгипті [2, 3].  

В літературі та інтернеті можна прочитати різні визначення термінів «грейд» 
та «грейдування», узагальнивши їх, можна зробити наступні висновки: 

1) до грейду належить група посад/робіт, які мають однакову значущість (цін-
ність) для підприємства; 

2) головний критерій віднесення посади/роботи до відповідного грейду — їх 
цінність для підприємства; 

3) грейди формують по результатах оцінювання посад і робіт за низкою спе-
цифічних для підприємств факторів; 



 162 

4) для посад/робіт, які належать до одного грейду, встановлюється однаковий 
діапазон посадових окладів. 

Грейдування, по суті, є однією з можливих процедур тарифікації робіт. Порів-
няно зі стандартними тарифікаційними процедурами грейдування досконаліше, 
бо дозволяє в повній мірі врахувати індивідуальні потреби підприємства в дивер-
сифікації заробітної плати.  

Перш ніж ухвалити рішення про запровадження грейдингового підходу до 
формування основної заробітної плати треба обгрунтувати його доцільність з 
огляду на вид економічної діяльності, його організаційно-правову форму, розмі-
ри, структуру, специфіку діяльності підприємства, чисельність персоналу, наяв-
ність філій, регіональних представництв тощо.  

Ще один чинник, який варто враховувати під час обгрунтування доцільності 
використання системи грейдів, — розмір підприємства. Окремі науковці і прак-
тики вважають, що грейдинговий підхід потрібно застосовувати, коли чисель-
ність персоналу понад 300 осіб, а кількість посад — біля 100. Інші зазначають, 
що у разі, якщо чисельність персоналу понад 100 осіб, запровадження грейдин-
гового підходу стає економічно вигідним. Разом з цим, на багатьох малих під-
приємствах грейдинговий підхід теж успішно застосовується, зокрема в консал-
тингових, тренінгових компаніях. Враховуючи це, розмір підприємства не є ви-
значальним чинником, що впливає на ухвалення рішення щодо доцільності вико-
ристання системи грейдів [3, 2]. 

Розрізняють два підходи до грейдування: 
1. Оцінювання компетенцій працівника й віднесення його до відповідного 

грейду залежно від результатів такого оцінювання (грейд до якого належить пра-
цівник, залежить від компетенцій, якими він володіє). Даний підхід доцільно 
застосовувати у консалтингових, тренінгових, ІТ компаніях, тобто в компаніях з 
високою часткою інтелектуального капіталу. 

2. Оцінювання посад і формування грейдів за результатами такого оцінювання 
(грейд до якого належить працівник, залежить від посади, яку він обіймає). Цей 
підхід краще впроваджувати на промислових підприємствах, у фінансовій діяль-
ності, страхуванні, торгівлі тощо [3]. 

Слід зазначити, що підходи до грейдування, як правило, включають: 
– кваліфікацію, необхідну для отримання посади;  
– рівень відповідальності працівника;  
– складність завдань посади; 
– різноманітність та комплексність робіт; 
– самостійність у роботі; 
– характер робіт, що визначають зміст праці. 
Кожна грейдингова система (HAY, Mercer, Towers тощо) має свій набір показ-

ників за якими оцінюються посади, але ці показники частково перетинаються 
один з одним. При первинному грейдуванні рекомендується взяти будь-яку з 
існуючих систем за основу, хоча б для того, щоб потім порівняти рівень заробіт-
ної плати та рівень компенсацій з ринковими данними (які надаються в рамках 
будь-якої стандартної грейдингової структури) [2].  

Застосування грейдування в системі мотивації підприємства дасть змогу отри-
мати додаткові результати, такі як: чітка та зрозуміла організаційна структура; 
перегляд існуючих бізнес-процесів (наприклад, виявлення дублювання функцій); 
адекватні та чітко прописані посадові інструкції; отримання балансу між утри-
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манням працівників, виплачуючи їм конкурентоспроможну винагороду за працю, 
та збереженням ефективності своїх витрат на фонд оплати праці. 

Також слід зазначити, що при всій своїй гнучкості, система грейдування не 
повинна зазнавати будь-яких змін, доповнень чи адаптації щонайменше 18 –  
36 місяців. Саме такий строк є достатнім для апробації, впровадження і виявлен-
ня слабких та сильних сторін подібних нововведень [1].  
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ 
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ УКРАЇНИ 
О.В. Тур 
Національний університет харчових технологій 

Водні споживчі ресурси є найважливішими природними ресурсами України, ефе-
ктивне використання яких не лише дозволяє забезпечити первинні потреби населен-
ня, але й підвищити експортний потенціал країни, сприяє формуванню її позитивно-
го іміджу. Вданий часУкраїна входить в групу світових лідерів за запасамимінераль-
ної води: їїресурсиперевищують внутрішні потреби. Вона також є однією з лідирую-
чих європейських країн з видобутку мінеральних вод, їх розливу і реалізації. Асор-
тимент мінеральних вод України дуже широкий: на її території виявлено понад 500 
джерел різноманітних мінеральних вод, головним чином у межах Українських Кар-
пат, Українського щита, Дніпровсько-Донецької западини. 

З 2000 р. спостерігається щорічне збільшення підприємств з розливу води, зо-
крема: 129 од. — 320 од. (2009 р.), 298 од. — (2011 р.) [1]. Скорочення останніми 
роками кількості підприємств пояснюється рецесією та економічною нестабіль-
ністю в країні, а також присутністю в галузі великих компаній з виробництва 
води, які володіють новітніми технологіями та обладнанням. Що дає можливість 
постійно нарощувати обсяги виробництва, а також проводити рекламні компанії, 
які спонукають населення споживати саме їхню продукцію. Такими способами 
витісняють виробників менш популярних брендів води. Тобто, в цьому сегменті 
ринку існує велика конкуренція і підприємства, що використовують застаріле 
обладнання та технології, втрачають свої позиції на ринку мінеральних вод. В 
кінцевому рахунку це призводить до поглинання їх великими компаніями, або в 
гіршому випадку — до банкрутства. 

У цілому ринок бутильованої мінеральної води в нашій країні консолідова-
ний: на ньому присутні сильні національні бренди, які включають п’ять найбіль-
ших виробників, що в сукупності займають близько 61 % ринку. Лідером галузі є 
компанія IDS GroupUkraine, далі слідують компанія Coca-Cola, «Оболонь», «Ер-
лан-Біола» і «Українські мінеральні води» [2]. 
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Загалом, ринок мінеральної води складається з газованих (води натуральні мі-
неральні газовані; води газовані інші) та негазованих вод (натуральні мінеральні 
негазовані; води не підсолоджені, не ароматизовані інші, лід і сніг). У цілому 
приблизно 76,5 % загальної місткості ринку посідає сегмент газованих вод у на-
туральному вираженні, а за вартісними оцінками вказана частка буде ще біль-
шою. На сегмент негазованих вод залишається менше чверті, тобто обсяги спо-
живання негазованих вод у 3,3 рази менше від газованих [2]. Слід вказати на 
стабільну тенденцію до перерозподілу структури ринку тарованих вод у напрямі 
споживання саме негазованої продукції, що відповідає тенденції наближення до 
європейської структури водоспоживання. 

Також для даного ринку відмітною характеристикою виступає сезонність: збі-
льшення попиту відбувається протягом весняно-літнього періоду і зменшення в 
осінньо-зимовий період. Серед основних причин, з яких споживач купує мінера-
льну воду, 27 % припадає на таку, як угамування спраги, чим і пояснюється зрос-
тання попиту на цей товар в жарку пору року. Крім того, навесні, як правило, 
відбувається загострення шлунково-кишкових захворювань, і 39 % споживачів 
купують мінеральну воду саме для лікування [3]. 

Загалом ключовими чинниками споживчого вибору на ринку мінерально-
столових вод України виступають смак (28 %), впевненість у якості (20 %), ціна 
(15 %), лікувальні властивості (14 %), відомість марки (11 %). Найменше споживачів 
звертають увагу на мінеральний склад (7 %), на зовнішній вигляд і оформлення (3 %) 
та на інші чинники (2 %). Саме відомість марки, а також впевненість у якості факти-
чно і створюють базис для високої вартості бренду мінерально-столових вод, в осно-
ву якого, як правило, намагаються закласти усі п’ять чинників [4]. 

Традиційно найбільш популярною упаковкою вод в Україні виступає ПЕТ-
пляшка місткістю 1,5 л, на частку якої припадає близько 60 % загальної місткості 
ринку. Близько 30 % споживачів зазвичай купують воду однієї торгової марки та 
майже 50 % споживачів комбінують кілька відомих марок [2]. 

Зазначимо, що у розрізі газованих і негазованих вод спостерігаються певні 
відмінності у каналах збуту, а саме, у першому близько 40 % вод продається че-
рез супермаркети і магазини великого масштабу, а у другому вказаний канал 
забезпечує тільки до 22 % реалізації [4]. 

Основним каналом збуту у сегменті газованих вод, за оцінками 2000-2012 рр., 
виступають кіоски, крамнички і павільйони, на сукупну частку яких припадає 
близько 50 % обсягів продаж. Взагалі, сегмент газованих вод має збалансовану 
структуру різних форматів торгівлі [4]. 

Ринок мінеральних вод, на відміну від інших галузей народного господарства, 
має сприятливі перспективи подальшого розвитку, оскільки Україна характери-
зується доволі низьким рівнем споживання бутильованої води — лише 40 — 45 л 
на людину, а це в кілька разів менше порівняно з європейськими країнами, де 
припадає на душу населення 150-170 літрів [1].Відтак вказані фактори та розви-
ток культури споживання бутильованої води створюють потужні передумови для 
подальшого розвитку ринку, хоча на ньому спостерігається жорстка конкуренція. 
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УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 
ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 
І.В. Тюха, канд. екон. наук, доц. 
Національний університет харчових технологій 

Міжнародна економічна діяльність господарських суб’єктів створює умови 
для їх ефективного функціонування в сучасній ринковій економіці і формує 
об’єктивну основу інтеграції України в світову господарську систему. 

В останні роки економіка України перебуває на стадії рецесії. Разом з цим більш 
детальний аналіз темпів розвитку окремих підприємств, навіть в межах однієї галузі, 
дозволяє дійти висновку про неоднозначність загальних тенденцій. Поступове загост-
рення конкурентної ситуації на товарних ринках, зумовлене пожвавленням бізнесової 
активності, підкреслило розрив між тими підприємствами, які обрали адекватний шлях 
розвитку в ринкових умовах, і тими, яким зробити це не вдалося.  

Найбільш відчутно сьогодні зростає інтенсивність конкурентної боротьби на 
ринках споживчих товарів. Цей факт зумовлено прогресуючим дисбалансом між 
пропозицією, що має істотний потенціал зростання у вигляді незадіяних вироб-
ничих потужностей підприємств, і платоспроможним попитом, що залежить від 
реальних доходів споживачів. Успіх підприємства на ринку значною мірою зале-
жить від того, наскільки вдало воно розв’язує задачу забезпечення адекватності 
обраних шляхів досягнення поставлених цілей, з одного боку, та наявність кон-
курентних переваг і ситуації на ринку — з іншого.  

Фактори, що впливають на зміну рівня конкурентоспроможності підприємства 
спричиняючи необхідність зміни конкурентоспроможності — виникають як резуль-
тат зміни ринкової потреби в продукції підприємства, що може виражатись у змінах 
вимог до якості, асортименту тощо. А серед тих, що обмежують зміни слід виділити 
такі фактори, як спрямована дія конкурентів, обсяг інвестиційного потенціалу, об-
меження на підприємстві (наприклад, зумовлені технологією) [1,3]. 

Відмінності в конкурентоспроможності окремих галузей і стратегічних груп 
пояснюються факторами, що перешкоджають переходу інших підприємств у 
більш вигідну галузь чи стратегічну групу. Такими факторами є вхідні бар’єри 
для галузі та бар’єри мобільності для стратегічних груп. 

Основа успішної бізнес-стратегії — стійка конкурентна перевага, що виявляється 
в перевазі над конкурентами за кількістю і можливістю протидіяти впливу конкурен-
тних сил. Серед багато чисельних засобів досягнення конкурентної переваги най-
більш дієвим є пропозиція якісних товарів за низькими цінами, високоякісних това-
рів за високими цінами, товарів з оптимальним сполученням ціни, якості, споживчих 
властивостей, рівня обслуговування і інших характеристик [2]. 
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Залежно від типу ринку (швидко зростаючий, повільно зростаючий, що ско-
рочується чи застійний), на якому діє підприємство, може бути розроблена стра-
тегія конкуренції з урахуванням ринкової динаміки. 

Зовнішній ринок зі швидкими темпами зростання характеризується невизна-
ченістю правил «гри», нестабільністю технологій, стандартів і переваг спожива-
чів, а також відсутністю вхідних бар’єрів для нових конкурентів. Освоєння тако-
го ринку вимагає значних зусиль для формування прихильності споживачів; гну-
чкості і мобільності реагування на появу нових технологій; закріплення позицій і 
підготовки їх захисту до моменту появи на ринку великих конкурентів. 

Ринок уповільненого росту відрізняється посиленням боротьби за частку зов-
нішнього ринку, часто за рахунок більш широкого застосування методів цінової 
конкуренції, на тлі значного його насичення. При цьому спостерігається високий 
рівень вимог клієнтів стосовно ціни і сервісу, ринок здобуває чітко виражені 
риси «ринку покупця». Виникає необхідність залучення зовнішніх джерел ресур-
сів, необхідних для проведення інновацій. На ринках такого типу зростає роль 
міжнаціональної конкуренції. Загальна рентабельність ринку падає, а еластич-
ність попиту за ціною зростає.  

Конкурентна стратегія для підприємства, що діє на ринку уповільненого росту 
повинна бути спрямована на пошук резервів мінімізації витрат, збільшення про-
дажів серед актуальних (тобто «старих») клієнтів; пошук можливостей виходу на 
нові зовнішні ринки для залучення ресурсів і розширення власного збуту.  

Агресивність конкуренції на застійному ринку, або ринку, якому притаманні 
тенденції скорочення веде до високої концентрації бізнесу в якому можливості 
подальшого зниження ціни практично вичерпані.  

Стратегія, придатна до діяльності на такому зовнішньому ринку повинна пе-
редбачати виділення зростаючого сегменту в середині застійного ринку і концен-
трацію на ньому своїх маркетингових зусиль. Доцільним стане пошук інновацій, 
що дозволять підсилити позиції підприємства в неціновій конкуренції [2]. 

Іноді доречним є розробка конкурентної стратегії підприємства при здійснен-
ні ЗЕД залежно від ступеня його домінування на світовому ринку. Для ринкового 
лідера найбільш прийнятною ринковою стратегією буде стабілізація позицій і 
посилення тиску на конкурентів.  

Конкурентна стратегія підприємства із сильною конкурентною позицією по-
винна містити в собі пошук вільної ніші зі слабкою конкуренцією, створення 
«ідеальної» маркетингової пропозиції для обраного цільового ринку, імітацій дій 
лідера, поглинання дрібних конкурентів, створення відмінного іміджу. 

Підприємству зі слабкою конкурентною позицією слід дотримуватись дифе-
ренціації маркетингових пропозицій, пошук перспективних секторів бізнесу при 
збереженні ринкової частки і рівня рентабельності [1,3].  

Підприємствам-аутсайдерам доцільно будувати свою конкурентну стратегію 
на засадах радикальної реорганізації.  

Отже, міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств має 
стати наслідком досягнення ними більш високих результатів у міжнародному 
суперництві та дозволить позиціонувати вітчизняні товари і послуги, а також 
саму країну на міжнародній арені. 
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РУШІЙНІ СИЛИ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ 
ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ 
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І.М. Хоменко 
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»  

Діяльність персоналу машинобудівного підприємства потребує організації, 
управління, мотивації і спрямування на досягнення поставлених цілей. Варто 
зазначити, що саме механізм мотивації праці в системі управління персоналом 
націлений на об’єднання людей, які беруть участь у досягненні цілей. У свою 
чергу, взаємодія здійснюється з метою максимізації можливостей задоволення 
соціально-економічних потреб учасників процесу.  

Формування мотиваційного механізму в системі управління персоналом здій-
снюється на основі концепції взаємодії, що вважає відносини всередині системи 
та із суб’єктами зовнішнього середовища найважливішим ресурсом машинобуді-
вного підприємства. 

Необхідна умова дії механізму — відчуття працівником зміни змістовності та 
результативності праці, а також і підвищення винагороди за працю й надання 
інших соціальних благ під впливом нововведень. Якщо нововведення не дають 
істотних змін, механізм мотивації під впливом науково-технічного розвитку не 
діє. Значна увага в механізмі мотивації у виробничому колективі М. І. Кругловим 
приділяється високостатусному суб’єкту (лідеру), який приносить у життя групи 
елементи інноваційності, можливо, ціною виходу від ряду колишніх норм. «Ця 
обставина сприяє більш ефективному досягненню групової мети на новий, більш 
високий ступінь життєдіяльності, що дозволяє розглядати цей феномен як мож-
ливий механізм розвитку колективу … У кожному виробничому колективі необ-
хідним є виховання (або впровадження) лідера, орієнтованого на нововведення у 
виробничий процес» [3, с. 299]. Таким чином, можна говорити про різновиди 
механізму мотивації праці і пропонується розрізняти види механізму мотивації 
персоналу за рушійними силами, які, в свою чергу, потребують відповідного 
інструментарію впливу на персонал та орієнтовані на досягнення різних цілей.  

Основу першого виду механізму мотивації становить подолання дисфункцій, 
пов’язаних із дією як зовнішніх, так і внутрішніх дезорганізаційних факторів та 
методів завдяки неформальним зв’язкам і горизонтальним відносинам у колекти-
ві. Метою цього механізму є посилення та запуск внутрішніх механізмів проти-
стояння впливу зовнішніх факторів. 
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Основною рушійною силою другого виду механізму мотивації є конкуренція та 
кооперація в колективі, наприклад, на базі систематичної кваліметричної оцінки 
праці, забезпеченої частковим методом розподілу всередині груп або комплексної 
моделі мотивації. Вони є «природним відбором», у результаті дії якого в колективі 
залишаються працівники, що відповідають структурі, яка формується. Також активі-
зація механізму можлива завдяки залученню до загальної ігрової дії через ігрове 
моделювання конфлікту чи консолідації на основі відносин корпоратизму. У роботі 
під відносинами корпоратизму розуміються «відносини самоорганізації (самовряду-
вання), які виникають на основі поєднання особистих, колективних та суспільних 
інтересів у процесі суспільної людської життєдіяльності» [1, c. 61].  

Метою механізму другого виду є збільшення або зменшення взаємодії персо-
налу: досягнення консолідації дозволяє збільшити ступінь порядку в системі 
управління, тим самим зменшуючи ступінь хаосу у взаємовідносинах, у свою 
чергу, конкуренція та конфлікт в колективі призводять до збільшення ступеня 
невизначеності та зниження ступеня порядку у внутрішніх відносинах і системі 
управління в цілому.  

Основою третього виду механізму мотивації становить інноваційна діяльність 
підприємства, що включає впровадження інновацій і створення умов для реаліза-
ції творчого потенціалу персоналу. Запуск цього механізму має на меті прогреси-
вний розвиток системи. Інноваційні процеси в рамках синергетичного підходу 
потрібно розглядати як процес зародження нового порядку, нової просторово-
часової організації машинобудівного підприємства. 

Таким чином, можна виділити основні групи завдань з реалізації механізму 
мотивації праці [2, с. 62; 4, с. 38]: 

– завдання, пов’язані безпосередньо із розвитком самого колективу (оцінка 
творчого потенціалу, створення творчої атмосфери в колективі, формування тим-
часових творчих колективів; визначення напрямів підготовки і підвищення ква-
ліфікації працівників, соціальний розвиток колективу тощо); 

– завдання із розвитку неформальних відносин у колективі, які посилять гори-
зонтальні зв’язки та розширять систему комунікацій; 

– завдання з розробки на підприємстві внутрішнього кодексу норм та правил, 
накопичення традицій, що сприятимуть згуртуванню колективу; 

– завдання зі створення інфраструктури, яка сприятиме навчанню та допома-
гатиме зберігати й управляти процесом поширення знань для створення і розвит-
ку індивідуальних та колективних здібностей. 
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РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО 
СТИМУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ 
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
ПІДПРИЄМТСВА 
О.А. Чигринець, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Матеріальне стимулювання персоналу охоплює форми і системи заробітної 
плати, організацію преміювання працівників. В умовах посилення глобальної 
конкуренції, прискорення науково-технічного прогресу, необхідності більш ефе-
ктивного впровадження на виробництві нової техніки і прогресивних технологій 
матеріальне стимулювання персоналу має все більше спрямовуватися на поєд-
нання інтересів трудового колективу організації, структурного підрозділу і осо-
бистих інтересів працівника з метою формування стимулів до високопродуктив-
ної праці, виховання і розвитку творчих здібностей особистості, стимулювання 
гармонійного розвитку кожного працівника. 

Механізм матеріальної мотивації повинен забезпечувати, з одного боку, мож-
ливість задоволення за рахунок справедливої винагороди потреб людини в про-
цесі трудової діяльності, а з іншого — одержання очікуваних результатів праці, 
успішного досягнення цілей підприємства. Він складається з упорядкованої су-
купності дій по формуванню, актуалізації та задоволення потреб залежно від 
результатів трудової діяльності і досягнення рівня поставлених цілей. У зв’язку з 
тим, що кожен працівник має різні особисті якості для розвитку, підтримки й 
прояву своїх здібностей, її необхідно стимулювати, враховуючи індивідуальні 
потреби кожного. За таких умов той потенціал, який потрібен для виробничої 
діяльності, буде використаний найбільш ефективно. 

Одним з найдієвіших методів матеріальної мотивації роботи персоналу є за-
робітна плата. Її розмір залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не об-
межується. Висока заробітна плата дозволяє залучати кращих працівників, тому 
що вона розширює вибір кандидатів, роботодавець вибирає більш досвідчених, 
надійних і високо мотивованих спеціалістів. Чим вища заробітна плата щодо тієї, 
яка може бути отримана в іншому місці, тим менша імовірність добровільного 
звільнення працівника. 

З огляду на вищевказане, роботодавці більш схильні надавати своїм працівни-
кам професійну підготовку. Працівники, у свою чергу, починають розуміти, що 
навіть без ретельного спостереження за добросовісністю їхньої роботи при вияв-
ленні порушення ними своїх обіцянок старанно трудитися можуть бути звільнені, 
а втрата робочого місця, на якому вони одержували заробітну плату вище ринко-
вого рівня, негативно позначиться на їхньому матеріальному становищі. 
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Наступним важливим кроком матеріальної мотивації є впровадження системи 
винагород та премій за певні досягнення, удосконалення виробничого процесу, 
підвищення рейтингу компанії в очах споживачів та інше. Винагорода може на-
даватися працівнику за кількість відпрацьованих років на підприємстві, швид-
кість кар’єрного росту. Якщо людина буде знати, що з кожним роком заробітна 
плата зростатиме, тоді вона намагатиметься виконувати роботу старанно і цілес-
прямовано. Така система послідовної винагороди є вигідною і для роботодавця, 
оскільки в нього більша впевненість в тому, що працівник не покине роботу при 
першій кращій можливості. 

Не менш вагомим стимулом праці з повною самовіддачею, бажанням по-
кращити виробничий процес є система показників преміювання робітників у 
розрізі наступних напрямів: поліпшення якості продукції (робіт, послуг) (збі-
льшення здавання продукції з першого подання, поліпшення ґатунку (сортно-
сті) продукції, зниження браку, відсутність претензій з боку споживачів); 
освоєння прогресивної технології та нової техніки (скорочення термінів осво-
єння прогресивної технології, підвищення коефіцієнта завантаження нового 
устаткування, зменшення витрат на експлуатацію нових машин); зниження 
матеріальних витрат (зменшення технологічних витрат проти нормативного 
рівня, зменшення відходів на одиницю продукції проти фактично досягнутого 
рівня, економія окремих видів матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, 
інструменту)); зростання продуктивності праці (збільшення виробітку проду-
кції (надання послуг) у розрахунку на одного робітника, зниження трудоміст-
кості одиниці продукції (послуг), виконання обсягів робіт з меншою кількіс-
тю робітників). 

Також важливим видом мотивації робітників є організація підприємством со-
ціальних вигод: надання туристичних путівок, забезпечення медичного огляду, 
абонементи у фітнес-центри, боулінг-клуби тощо — все це підвищує повагу пра-
цівника до підприємства, мотивує його на плідну працю, яка винагородиться 
достойним відпочинком. 

Керівники фірм повинні самі обирати методи, способи стимулювання праці, 
які б принести дієві результати на їхньому підприємстві. На жаль, сьогодні, пра-
цедавці не зацікавлені надавати певні гарантії премії, переваги, моральні стимули 
підлеглим, оскільки думають лише про власне збагачення, а добробут трудового 
персоналу обмежується мінімальною заробітною платою, а винагорода чи премія 
є настільки незначною і неоціненою, що працівник відмовляється повністю реа-
лізуватись на робочому місці. 
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПОЛІТИКИ 
ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
О.В. Шереметинська 

Політика фінансування оборотних засобів поєднує позикову політику підпри-
ємства і політику рефінансування прибутку з стратегією використання довго-
строкового та короткострокового капіталу для інвестування в окремі види обо- 
ротних засобів, тобто визначає джерела, розмір оборотних засобів і напрями їх 
використання. Результатом ефективного управління оборотними засобами є фо-
рмування оптимальних для підприємства розмірів: 

– власних оборотних засобів, які є довгостроковим джерелом фінансування і 
визначається як різниця між власним капіталом та необоротними активами; 

– робочого капіталу, який дорівнює різниці між сумою оборотних засобів за 
даними балансу та короткостроковими зобов’язаннями в пасиві балансу, тобто є 
довгостроковим капіталом. 

Враховуючи величину власних оборотних засобів та довгострокового позико-
вого капіталу для стабільності фінансування і забезпечення ліквідності підприєм-
ства, у структурі активів необхідно збільшувати обсяги оборотних засобів, про-
фінансованих із цих джерел. 

Політика фінансування оборотних засобів окремого підприємства формується 
стратегіями фінансування, які різняться між собою плановим співвідношеннями 
власних оборотних засобів, довгострокового капіталу та поточних зобов’язань, 
інвестованих в оборотні засоби. При цьому стратегії фінансування мають варіан-
ти від фінансування лише власним капіталом до фінансування лише поточними 
зобов’язаннями (робочий капітал у цьому випадку повністю відсутній). 

Розробка системи управління оборотними засобами передбачає безпосередньо 
вибір політики фінансування оборотних засобів (агресивної, консервативної, помір-
кованої, ідеальної) та способу управління формуванням оборотних засобів, викорис-
товуючи інформаційні системи для цього та об’єднання отриманих результатів з 
загальною стратегією діяльності підприємства, в подальшому розробляється набір 
критеріїв ефективності роботи системи, а також використання логістичних прийомів 
для оптимізації процесу управління деякими елементами оборотних засобів. 

В подальшому вже безпосередньо формується певна програма дій, з враху-
ванням мотиваційної складової, що дає змогу підвищити ефективність роботи 
системи управління. 

Крім того важливими етапами являються контроль та оцінка ефективності 
розробленої системи, оскільки це дозволяє коригувати дану систему та визначати 
її життєздатність та функціональність. 

Поряд з цим слід також враховувати вплив факторів макро- та мікросередо-
вища, оскільки вони мають вагомий вплив на ефективність функціонування обо-
ротних засобів.  

Для нормального свого функціонування, підприємство повинно забезпечувати 
ефективне використання оборотних засобів та прискорювати їх оборотність, під-
тримувати на прийнятному рівні свою платоспроможність та ліквідність. За цих 
умов суб’єкту господарювання слід формувати самостійну комплексну політику 
оперативного управління оборотними засобами. 
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Вивчивши наукові дослідження по даному питанню, ми прийшли до виснов-
ку, що всі автори сходяться в думці, що існують наступні три політики управлін-
ня оборотними засобами: агресивна, консервативна, компромісна (поміркована). 

Агресивна — це модель управління оборотними засобами, яка передбачає ви-
користання довгострокових пасивів, як джерело покриття необоротних активів та 
системної частини поточних активів (мінімум поточних активів). 

Консервативна передбачає, що змінна частина поточних активів також покри-
вається довгостроковими пасивами. 

При компромісній моделі необоротні активи, системна частина поточних ак-
тивів и приблизно половина змінної частини поточних активів покриваються 
довгостроковими пасивами. 

Розглянувши зазначені стратегії управління оборотними засобами очевидно, 
що на окремих стадіях розвитку підприємства з врахуванням пріоритетів його 
фінансово-господарської діяльності може використовуватись кожна з них. 

ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 
ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Г.К. Шматкова, канд. екон. наук, доц. 
М.В. Коцюба, студ. 
Національний університет харчових технологій 

Основне призначення кожного промислового підприємства полягає у вироб-
ництві продукції, виконанні робіт або надання послуг. Отже основу планування 
діяльності підприємства складає план виробництва і реалізації продукції або 
виробнича програма підприємства [1, с. 354]. 

Виробнича програмавизначає необхідний обсяг виробництва продукції у планово-
му періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану 
продажу. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужнос-
тей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті 
тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний із планом праці і заробітної плати, планом по 
витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом. 

Виробнича програма підприємств визначає склад, кількість і обсяг продукції, 
яка повинна бути виготовлена у плановий період і поставлена споживачам. Відо-
бражаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом 
планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з 
виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання [2, с. 45]. 

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб 
споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при 
найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. 
З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на 
всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 

– правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтуван-
ня обсягу її виробництва попитом споживачів; 

– повне ув’язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і 
реалізації продукції; 

– обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, ви-
робничою потужністю. 
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Виробнича програма складається із 2-х розділів: плану виробництва продукції 
в натуральному (умовно-натуральному) вигляді та плану виробництва у вартіс-
ному вигляді[4, с. 156]. 

В основу розробки виробничої програми повинна бути покладена реальна по-
треба в конкретній продукції. На рівні промислового підприємства конкретизація 
потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту споживачів і господар-
ських договорів за розгорнутою номенклатурою виробів. 

Для того, щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства, у його бі-
знес-плані повинна бути представлена така важлива інформація, як характерис-
тика пропонованої продукції, оцінка можливих ринків збуту та конкурентів, 
стратегія маркетингу. 

У сучасних умовах виробники і підприємці самостійно планують поточну і 
перспективну виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність, ви-
значають стратегію і програму розвитку і розширення виробництва виходячи з 
ринкового попиту на продукцію, роботи і послуги підприємства, а також необ-
хідності досягнення рівноваги попиту і пропозиції, отримання високого прибутку 
і особистих доходів персоналу, здійснення інших соціально — економічних про-
блем і оперативно-тактичних цілей або завдань в плановому періоді. Усі ухвалені 
планово-управлінські рішення, що враховують взаємодію основних внутрішніх 
факторів і зовнішніх ринкових умов, є обов’язковими для керівників різних рів-
нів управління, фахівців лінійних підрозділів і функціональних служб, робітників 
основних і допоміжних виробництв підприємства[3, с. 15]. 

За основу при розробці річного плану виробництва і реалізації продукції при-
ймаються такі дані:державний контракт і державні замовлення на продук-
цію;договори зі споживачами, які складаються у результаті вільного продажу 
виробів;стратегічний план розвитку;результати аналізу діяльності підприємства 
за період, що передував плановому;результати вивчення поточного попиту на 
продукцію;дані про забезпеченість сировиною і якісні характеристи-
ки;розрахунки виробничої потужності та ступінь її використання;заходи плану 
технічного розвитку щодо збільшення виробничої потужності, випуску нової 
продукції;планові техніко — економічні норми і нормативи; оптово-відпускні 
(вільні) ціни на заплановану продукцію. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О.С. Щербина, асист.  
Національний університет харчових технологій 

Управління ефективністю діяльності підприємства включає в себе систему 
напрямів: 

– управління обсягами діяльності, 
– управління фінансами; 
– управління ризиками; 
– управління витратами; 
– управління персоналом та його соціальним розвитком; 
– управління маркетинговою діяльністю; 
– управління розвитком діяльності; 
– управління якістю кінцевого продукту; 
– управління охороною навколишнього середовища.  
Кожне підприємство, яке здійснює господарську діяльність, має на меті отри-

мання прибутку. Для визначення розміру прибутку необхідно порівняти отримані 
доходи з витратами, що були понесені для їх отримання. Для збільшення розміру 
доходів можна розширити ринки збуту, враховуючи те, що пропонована продук-
ція (товари, роботи, послуги) має бути високої якості та мати ціну, яка буде від-
повідати якості та матиме змогу конкурувати на ринку. Тому правомірне встано-
влення цін та підвищення ефективності діяльності підприємства (зростання при-
бутку та рівня рентабельності) є головним завданням управління витратами. 

На сьогоднішній день широко використовується поняття «управління витра-
тами», яке має широку сферу дій. До них відноситься, наприклад, досягнення цілі 
зниження витрат в наступних періодах, що тісно пов’язано з плануванням обсягу 
продаж та прибутку. 

Система управління витратами має функціональний і організаційний аспекти. Вона 
включає наступні функціональні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії 
ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат ресурсів по їх видах; облік і 
аналіз витрат ресурсів; стимулювання економії ресурсів і зниження їх витрати [1]. 

Однією з найважливіших компонент конкурентоспроможності підприємства є 
прийнятна для споживача за ціновим чинником продукція. Ціноутворення — це 
управлінське рішення щодо того, які витрати включати до ціни продукції чи по-
слуг, які виробляє підприємство. Дані рішення впливають на обсяг реалізованої 
продукції, а відповідно, і на прибутковість підприємства.  

Ціна на продукцію чи послугу — це результат взаємодії між попитом та про-
позицією на них. Три основні фактори, які впливають на ціну продукції, — це 
покупці, конкуренти та витрати підприємства. 

Розуміння природи витрат дає можливість підприємству встановити таку ціну 
на продукцію, яка б зробила її привабливою для покупця та максимізувала опе-
раційний прибуток. Вираховуючи собівартість продукції з точки зору ціноутво-
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рення, необхідно приймати до уваги витрати по всьому ланцюгу цінностей — від 
науково-дослідних розробок до поставки покупцю.  

На ринку з високою конкурентністю підприємство не може контролювати ці-
ну пропонованої продукції і повинно приймати ціну, встановлену на ринку, який 
включає широке коло покупців та конкурентів. На таких ринках інформація про 
витрати є ключовою, так як вона дозволяє підприємству максимально збільшити 
операційний прибуток. 

Ефективність функціонування підприємства залежить від економічно грамот-
ного використання усіх видів ресурсів, що зумовлює необхідність застосування 
єдиної системи управління витратами. Витрати є внутрішнім чинником діяльнос-
ті підприємства, тому питання їх зниження є дуже важливим на кожному підпри-
ємстві. Динаміка витрат характеризує споживання усіх видів ресурсів, які вико-
ристовує підприємство для досягнення своїх цілей. У процесі управління витра-
тами здійснюється вибір між альтернативними варіантами управлінських рішень 
щодо номенклатури товарів та послуг, виробництва та реалізації продукції [2]. 

Основними принципами управління витратами є застосування системного підходу 
до управління витратами; відповідність системи обліку завданням управління витра-
тами; аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети; повнота і аналітич-
ність інформації щодо рівня витрат; стимулювання і мотивація працівників до знижен-
ня витрат; оцінка і контроль результатів діяльності підрозділів. 

В першу чергу, управління витратами націлене на економію ресурсів та максиміза-
цію віддачі від них. Удосконалення системи управління витратами націлене на постій-
ний пошук та виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, 
облік і аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат 
з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ПРАЦІ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ 
Я.І. Юрик, канд.екон.наук, доцент 
Національний університет харчових технологій 

Міжнародна фінансово-економічна криза, яка швидко розповсюдилася світом 
восени 2008 р., перервала динаміку економічного зростання в Україні. Наша 
держава, на думку експертів, зазнала одного з найглибших економічних спадів. 

Кризові явища в національній економіці не могли не позначитись на зміні по-
казника продуктивності праці, одному з основних результуючих індикаторів 
якості трудового життя на макроекономічному рівні (рис. 1). 
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Як видно з представлених даних, в період фінансово-економічної кризи в 
Україні відбулося зниження темпів зростання показника продуктивності праці, 
зокрема в 2008 р. приріст склав 2 % проти 7 % у попередньому році, а в 2009 р. 
динаміка була від’ємною (–11,5 % до попереднього року). 

Динаміка продуктивності праці — складний процес, який формується під 
впливом багатьох факторів, що діють в різних напрямах та з різним рівнем інтен-
сивності. Серед методів виявлення множинних зв’язків та залежностей можна 
виділити детермінований, логлінійний, дисперсійний та регресійний аналізи. 

 

Рис. 1. Динаміка темпів зростання (зниження) суспільної  
продуктивності праці в Україні, 2001 – 2011 рр., [1] 

Скористаємось детермінованим факторним аналізом, для виявлення причин, на-
пряму та інтенсивності зміни продуктивності праці в ретроспективному періоді. 

Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці на макроеконо-
мічному рівні є обсяг валового внутрішнього продукту на одного зайнятого у 
фактичних чи постійних цінах. 
 ПП = ВВП / КЗ (1) 
де ПП — суспільна продуктивність праці, грн/особу; ВВП — валовий внутрішній 
продукт, млн. грн. КЗ — кількість зайнятих в цілому по економіці, млн. осіб; 

Подальше застосування процедури детермінованого аналізу передбачає побу-
дову економічно обґрунтованої детермінованої факторної моделі, що дозволить 
визначити причини зміни продуктивність праці на макрорівні. Скористаємось 
мультиплікативною моделлю, до якої фактори входять у вигляді добутку: 

 ПП = ФВ ОЗ ФО ФВ ФО
ОЗ
 

   (2) 

де ФВ — фондовіддача, грн./грн.; ОЗ — вартість основних засобів, в цілому по 
економіці, млн. грн; ФО — фондоозброєність, грн./особу. 
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Скористаємось методом ланцюгових підстановок з метою оцінювання абсо-
лютного впливу фондовіддачі (ФВ) та фондоозброєності (ФО) на зміну продук-
тивності праці (ПП). 

Загальна зміна ПП у звітному періоді порівняно з базовим становить: 
 Δабс ПП = ППз – ППб = Δабс ППФВ – Δабс ППФО, (3) 

Абсолютна зміна продуктивності праці під впливом зміни фондовіддачі ви-
значається: 
 Δабс ППФВ = (ФВз – ФВб) × ФОб, (4) 

Абсолютна зміна продуктивності праці під впливом зміни фондовіддачі ви-
значається: 
 Δабс ППФО = (ФОз – ФОб) × ФОз (5) 

Також можна оцінити відносну зміну ПП під впливом кожного з факторів: 
 Δвіднос ППФВ = (ППб+Δабс ППФВ / ППб) – 100 % (6) 
 Δвіднос ППФО = (ППб + Δабс ППФО /ППб) – 100 % (7) 
 Δвіднос. ПП = Δвіднос ППФВ + Δвіднос ППФО  (8) 

Результати розрахунків занесемо у таблицю. 

Таблиця. Оцінювання впливу факторів на зміну продуктивності праці  
на макроекономічному рівні 
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2001 10224 0,223 45839,17 - -     

2002 11239 0,234 48021,72 504,36 510,82 1015,18 4,93 5,00 9,93 

2003 13259 0,261 50892,61 1271,74 747,95 2019,69 11,32 6,65 17,97 

2004 17004 0,302 56222,20 2133,38 1611,92 3745,30 16,09 12,16 28,25 

2005 21347 0,346 61711,85 2443,64 1898,93 4342,57 14,37 11,17 25,54 

2006 26249 0,347 75680,64 57,30 4844,93 4902,23 0,27 22,70 22,96 

2007 34477 0,352 97937,98 392,73 7835,22 8227,95 1,50 29,85 31,35 

2008 45205 0,301 150180,33 -4997,08 15725,25 10728,17 -14,49 45,61 31,12 

2009 45234 0,234 193334,52 -10067,73 10096,71 28,98 -22,27 22,34 0,06 

2010 53418 0,163 328079,59 -13755,36 21939,22 8183,86 -30,41 48,50 18,09 

Таким чином, встановлено, що у період фінансово-економічної кризи змен-
шення темпів зростання продуктивності праці відбулося за рахунок падіння рівня 
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фондовіддачі, одного з основних факторів, що визначають ефективність вироб-
ництва, відтак необхідно детально аналізувати, які чинники, в свою чергу, впли-
вають на неї, а таких немало. Проте резерви її росту — підвищення продуктивно-
сті машин, механізмів і устаткування, скорочення їхніх простоїв, оптимальне 
завантаження техніки, технічне удосконалення основних засобів. 
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Голова — Т.Л. Мостенська, д-р екон. наук, проф.  
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Ауд. В-308 

КОРИСТУВАЧІ ЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖ НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ 
РЕКЛАМІСТАМ? 
Х.С. Акопян, асп. 
Національний університет харчових технологій 

Практично всі великі українські компанії, що виробляють товари повсяк-
денного попиту, дуже пильно ставляться до освоєння соціальних мереж (social 
media marketing або SMM). Вони відстежують статус власного бренду за кіль-
кістю користувачів, що нажали кнопку «Мені подобається». Одним із основних 
інструментів в SMM є створення і розвиток бренд-спільноти або підтримка 
тематичних груп, що мають відношення до цього бренду. За різними оцінками, 
сьогодні до бренд-спільнот залучені як мінімум 35 % українських власників 
екаунтів у соціальних мережах. 

Щоб утримати увагу людини, що зайшла до соціальної мережі, бренди її 
всіляко розважають та інтригують. Користувачі не хочуть бачити банальні 
рішення, а обирають цікаві і нестандартні конкурси, акції, унікальну інформацію. 
Повноцінна бренд-спільнота або інший SMM-проект повинен спиратися на 
постійно оновлюваний унікальний контент, відповідний ідеї бренду та на діалог з 
користувачами, бо майже всі учасники цих груп бажають бути почутими. В 
цьому випадку соціальні мережі є ідеальними майданчиками для покупців, де 
вони почуваються комфортно і в своєму середовищі. Така соціальна мережа як 
Facebook дозволяє створювати міжнародні бренд-спільноти і кількість учасників 
стає величезною. Це дає колосальний ефект і гарну реакцію користувачів: сам 
відомий бренд з мільйонною аудиторією відповідає на мої питання та коментарі. 

Тож як правильно вибрати майданчик для просування бренду в соціальних 
мережах? В Україні на сьогоднішній день існує декілька соціальних мереж, але 
найбільш популярними з них є ВКонтакте, Одноклассники та Facebook. Давайте 
розглянемо аудиторії цих трьох мереж, бо своїх клієнтів потрібно знати в обличчя. 

Агенція TNS проводить дослідження Web Index Report, в рамках якого TNS 
Ukraine встановила піврічну, місячну і добову аудиторію інтернет-користувачів в 
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цілому і соціальних мереж — зокрема. При цьому були враховані як соціально-
демографічний портрет, так і споживчі переваги і соціально-культурний профіль 
середньостатичтичного користувача трьох найбільш популярних в Україні 
соціальних мереж — ВКонтакте, Facebook і Однокласники.  

Із року в рік зберігається тенденція переважання в соціальних мережах жіночої 
аудиторії. Виключенням є Facebook, де щомісячний склад аудиторії на 58 % 
складається з чоловіків, і на 42 % — з жінок. Якщо поглянути на вікові аудиторії 
соціальних мереж, то ми побачимо наступну картину. За віком наймолодшою, 
традиційно, залишається ВКонтакте — тут більше половини користувачів молодше 
35 років (16 % — у віці 12 – 17 років, 17 % — у віці 18 – 24 року, 39 % — у віці 25 – 
34 року). Аудиторія Однокласників, якщо вірити статистиці, теж не стара: основна 
частина її аудиторії у віці від 18 – 24 (33 %) до 25 – 34 (24 %) років. І безперечний 
лідер серед людей середнього віку — Facebook. Окрім того, що користувачі до  
18 років складають в нім одну з самих незначних груп, більшість прибічників цієї 
мережі — досить дорослі люди у віці від 25 – 34 (39 %) до 35 – 44 (21 %) років. При 
цьому в середньому українці витрачають на соціальні мережі від півгодини до 
півтори години на день, з віком приділяючи цим ресурсам все менше часу. 

Більшість тих українців, які використовують основні соціальні мережі, відносять 
себе до середнього класу з доходом від 2500 грн. на людину в місяць та опти-
містичним поглядом на життя. Українські користувачі ВКонтакте характеризують 
себе як соціально активних новаторів, готових до ризику, що не уявляють собі життя 
без Інтернету і мобільних телефонів і при цьому не приховують, що вони трохи 
«шопоголіки», що надають значення своєму іміджу. Типовий український 
користувач Facebook виглядає як молода людина близько 30 років, що проживає в 
Києві або великому місті, володіє хоча б однією іноземною мовою, з активною 
життєвою позицією і друзями за кордоном.  

Як можна побачити, основна аудиторія соціальних мереж — це активна 
молодь, відкрита для нових знайомств і нового досвіду.  

Ґрунтуючись на отриманій інформації, зробити вибір відповідного майдан-
чика для просування бренду в соціальній мережі буде набагато простіше. Якщо 
ви орієнтовані на роботу з молодою аудиторією — школярами, студентами — 
вам більше підійде соціальна мережа «ВКонтакте». Молода аудиторія набагато 
активніше дорослої, вона із задоволенням бере участь в різних акціях і конкур-
сах, переходить по рекламних посиланнях і допомагає в поширенні інформації. 

Функціонал мережі Одноклассники не дуже добре пристосований для роботи 
брендів з відвідувачами. Ця мережа містить у собі не дуже активну концентро-
вану аудиторію, яку можна охарактеризувати як «мережа для домогосподарок». 

Крім того, мережі ВКонтакте і Facebook виділяються специфічними, дуже 
привабливими для бізнесу характеристиками, однаково справедливими як для 
російської, так і для української призначеній для користувача аудиторії. У першому 
випадку це величезна популярність в російськомовному сегменті і активність молоді у 
віці до 25 років (хоча, як було видно вище, тут представлені всі вікові категорії), в 
другому — дуже якісна аудиторія (що підкреслюють багато маркетологів) з високою 
платоспроможністю, що чітко розуміє свої бажання і потреби. 
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МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РОЗДРІБНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ  
НА МІКРОРІВНІ 
М.В. Афанасьєва, асп. 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі, м. Харків, Україна 

Поряд з виробничими галузями не меншу роль в економічному розвитку країни 
відіграє торгівля, завдяки якій підтримується збалансованість виробництва і 
споживання, формується суттєва частка валової доданої вартості в Україні, 
забезпечується робочими місцями економічно активне населення. Роздрібна торгівля 
є одним із найбільш перспективних секторів української економіки, що відіграє 
провідну роль у розвитку споживчого ринку та обслуговуванні населення. 

Останнім часом саме в цій галузі відбуваються значні зміни, швидко 
розвиваються роздрібні торговельні мережі, в яких є можливість отримувати 
економію на масштабі діяльності, концентрувати ресурси, мати кваліфіковані 
кадри, залучати капітал для розвитку на вигідніших умовах, централізовано 
виконувати цілу низку управлінських функцій. 

Однак будь-який прогрес пов’язаний з безліччю проблем. Одну із них можна 
сформулювати у вигляді питання: як при такій кількості мережевих торгових 
компаній вести прибутковий бізнес усередині мережі, створювати нові мережі і 
навіть просувати їх на міжнародний рівень? Для того щоб відповісти на це 
питання, перш за все, слід з’ясувати, які фактори впливають на створення та 
розвиток роздрібних торговельних мереж. 

В залежності від масштабів проведених досліджень фактори, що впливають 
на вибір місця розташування окремих одиниць торговельних мереж, можна 
розділити на три групи: 

– фактори макрорівня, що впливають на міграцію підприємницького капіталу 
між різними країнами: потенціал країни, її законодавство, рівень інфляції, курс 
національної валюти, інвестиційний клімат, податковий режим, митні збори, 
динаміка виробництва за галузями монополізації, економічна безпека та інші. 
Фактори макрорівня впливають, перш за все, на стратегію вибору місця 
розташування торговельних мереж; 

– фактори мезорівня пов’язані з розміщенням торговельних організацій 
всередині країни, окремих регіонів, міст: зайнятість і рівень життя населення, 
ціна землі та інших основних засобів, наявність, кваліфікація і ціна робочої сили, 
транспортні можливості, доступність споживчого ринку, політика органів влади 
по відношенню до торгового бізнесу, криміногенна ситуація, географічні 
особливості, природно-кліматичні умови та інші. Незалежно від загального стану 
економіки деякі регіони (регіональні ринки) є більш привабливими для освоєння 
їх роздрібними торговельними мережами. Фактори мезорівня безпосередньо 
пов’язані з регіональною політикою у сфері підтримки підприємництва. На 
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основі оцінки цих факторів можна розробляти заходи цілеспрямованого впливу 
на розміщення торговельних організацій як в цілому в с, так і по його районам; 

– фактори мікрорівня, що впливають на розміщення торговельних підприємств 
всередині адміністративних районів міста: вартість оренди або купівлі торговельних 
або виробничих площ, наявність комунікацій, зручність під’їзних шляхів, обсяг плато-
спроможного попиту на товари, послуги, наявність конкурентів та інші [1].  

Фактори мікрорівня, в першу чергу, використовуються самими підприємцями 
при розробці бізнес-планів з формування роздрібної торговельної мережі і саме 
ці фактори мають безпосередній вплив на успішне функціонування об’єкта 
торговельної мережі. Крім того, всі об’єкти мережі повинні відповідати певним 
параметрам. Кожна невдача на окремому об’єкті позначається на роботі всього 
бренду. Якщо у когось є негативний досвід щодо роботи або відвідування 
мережі, то неприйняття, з великою часткою ймовірності, буде перенесено на всі 
об’єкти цієї мережі. Тому девелопери, розвиваючи свою мережу під одним 
торговим брендом, не мають права на помилку на жодному об’єкті.  

Іще одним із вагомих факторів є торговельна площа. Будь-якому забу-
довникові для реалізації його проекту необхідна гарна торговельна площа, яка 
буде мати такі параметри як вдала локація, умови для підключення мереж тощо. 
У мережевого девелопера завдання дещо складніше. Йому потрібно знайти 
майданчик, який іще буде відповідати концепції розвитку бренду. Відповідно, 
мережевим девелоперам доводиться відмовлятися від досить великої кількості 
ділянок тому, що вони не підходять мережі.  

Щодо конкуренції, то вона дійсно стає все більш важливим фактором, який 
останнім часом визначає переваги торгових мереж. Якщо п’ять-шість років тому 
«увійти» практично в будь-який регіон було досить легко, то зараз спостерігається 
досить сильна конкуренція. Це стало причиною того, що девелопери вже готові 
працювати на менш економічно розвинених територіях, де конкуренція нижче.  

Немережеві об’єкти більш гнучко реагують на кон’юнктуру ринку, а значить, 
вони більш конкурентоздатні. Відсутність стандартизації грає їм на руку. 
Немережеві об’єкти можуть залучати орендарів без орієнтації на стандартизацію. 
І це підвищує їх шанси на успіх. Мережа, що виступає під єдиним брендом, 
повинна бути уніфікована. Звичайно, певна ротація в залежності від присутності 
регіону є, але вона мінімальна, інакше бренд вже не буде таким. Адже мережа — 
це не тільки пізнаваний зовнішній вигляд і однакова табличка на фасаді, але й 
єдине наповнення торговельного центру [2]. 

Отже, основні недоліки розвитку торговельних мереж виникають, як це не 
парадоксально, з тих же передумов, що й переваги. Дійсно, мережу легше 
розвивати, але мережам доводиться працювати в різних регіонах і містах без 
базової прив’язки, що можна розглядати як недолік. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Крамарев А.Н. Факторы, влияющие на размещение розничных торговых 
сетей в Санкт-Перебурге [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://lib.herzen.spb.ru/text/kramarev_9_47_99_105.pdf. 

2. Сетевой девелопмент: плюсы и минусы развития ТЦ [Електронний 
ресурс]–Режим доступу: http://www.malls.ua/news/index.php?news=7434. 



 185 
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Активное использование информации и новых информационных технологий 
субъектами рыночных отношений во всех сферах деятельности населения России 
обуславливает развитие экономики и ее модернизацию. Развитие национальной 
инновационной экономики страны обусловило рост потребностей общества в 
информационных услугах. Согласно увеличивающемуся спросу увеличилось и 
предложение в информационных продуктах на рынке информационных услуг, 
который является на сегодня самым динамично развивающимся рынком.  

Основой эффективного функционирования рынка информационных услуг является 
информационный ресурс. Ряд экономистов считают, что информационные ресурсы — 
отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах) 
[2]. Другие, что информационные ресурсы — это совокупность данных, организо-
ванных для получения достоверной информации в самых разных областях знаний и 
практической деятельности [1]. 

С нашей точки зрения, информационные ресурсы — это совокупность докумен-
тов и знаний, получаемые в результате деятельности общества. 

Информационные ресурсы являются также базой для информационного продукта. 
Информационный продукт — это совокупность информации в виде определенного 
знания, сформированная производителем в соответствии с потребностями пользова-
телей, представленная в форме товара в вещественной или невещественной форме. 
Информационный продукт распространяется на рынке с помощью услуги. Услуга — 
результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 
удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных 
продуктов. Информационная услуга — получение и предоставление в распоряжение 
пользователя информационных продуктов. 

Рынок информационных услуг, как любой другой рынок, будет успешно 
функционировать при наличии следующих компонентов: нормативно-правовой, 
организационной, информационной и технической и технологической состав-
ляющих. К нормативно-правовой составляющей относится ряд законов и правовых 
актов, обеспечивающих экономические отношения на информационном рынке 
услуг. Государство регулирует отношения между производителями и потребителями 
информационных услуг (организационная составляющая). Кроме того, с помощью 
развитой компьютерной сети и мульти-, медиа- технологий (техническая и 
технологическая составляющие) потребители и производители рынка инфор-
мационных услуг могут использовать справочно-навигационные средства для 
нахождения нужной информации (информационная составляющая). 

Как любой рынок предоставления различных услуг, рынок информационных 
услуг будет делиться сегментарно на: услуги образования; научно-технические 
исследования; потребительскую информацию; деловую информацию для менед-
жмента; консалтинговые услуги; профессиональную информацию и др. 
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Очевидно, что сегментов может быть достаточно много, в зависимости от 
интересов и потребностей групп людей, потребляющих услуги однородного 
характера. Рынок информационных услуг, доступный благодаря сети Интернет 
всему мировому сообществу, в части потребления информационных услуг 
может, хотя и условно, делиться по территориальному признаку, например, 
национальный рынок информационных услуг. 

В современной экономике России рынок информационных услуг находится в 
постоянном конфликте интересов субъектов рынка. Базой конфликта экономических 
интересов субъектов рынка информационных услуг является система противоречий, 
существующая на рынке. К таким противоречиям относятся: 

− противоречие, основанное на принципе «сегодня лучше, чем завтра», 
согласно которому индивиду предпочтительнее получить прибыль сегодня, 
общество заинтересовано в развитии долгосрочных экономических отношений;  

− противоречие, основанное на принципе «моё лучше, чем наше», согласно 
которому мелкие производители не выдерживают конкуренции с крупными; 

− противоречие, заложенное в отношениях между личным интересом и 
социальной справедливостью, с одной стороны, и эффективностью обществе-
нного производства и ростом производительности труда, с другой. 

В целях совершенствования механизма функционирования рынка информа-
ционных услуг, необходимо разрешить названные противоречия, т.к. нормальная 
рыночная среда будет способствовать полной реализации всех ресурсов. Кроме того, 
инновационный тренд развития российской экономики требует внедрения новых 
технологий функционирования рынка информационных услуг, являясь важным 
шагом к достижению нового качественного уровня его развития. 

С нашей точки зрения, рынок информационных услуг — это система инсти-
туциональных, организационных, технических и экономических отношений между 
производителями и потребителями информационных услуг на коммерческой или 
некоммерческой основах. 

Отметим также, что современный рынок информационных услуг стимулирует 
развитие всех видов бизнеса, оказывая непосредственное влияние на рост нацио-
нальной экономики. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ 
В УКРАЇНІ 
Г.М. Бабій, студ. 
Н.М. Соломянюк, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний етап розвитку роздрібної торгівлі в Україні, в тому числі продоволь-
чими товарами, характеризується структурними змінами, пов’язаними з появою 
нових торговельних структур — торговельних мереж, торговельних комплексів та 
торговельно-розважальних центрів.  
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Роздрібна торгівля є одним із найбільш перспективних секторів української 
економіки, що динамічно розвивається та відіграє провідну роль у розвитку 
споживчого ринку та обслуговуванні населення. За даними Держкомстату, оборот 
роздрібної торгівлі України у 2012 р. виріс на 15,7 %, порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. Слід зазначити, що за останні 5 років середньорічне 
зростання роздрібного товарообігу становить 23,7 % (у Росії — близько 15 %, у 
більшості країн ЄС — 5 – 10 %) є характерним для українського ринку [1].  

Нині на ринку сформовано групу торговельних мереж-лідерів як за кількістю 
магазинів, динамікою їх відкриття, так і за фінансово-економічними та соціальними 
показниками діяльності. За кількістю магазинів лідируючі позиції займає 
торговельна мережа «АТБ-Маркет» — підрозділ роздрібної торгівлі корпорації 
«АТБ» заснованої в 1993 році, до складу якої входить близько 204 торговельні 
об’єкти у більш ніж 25 містах України переважно східного регіону. Компанії 
належить 316 магазинів у 93 містах України. 90 % магазинів — дискаунтери. 

За обсягами річного обороту слід виділити наступних суб’єктів: торговельно-
промисловий холдинг «Fozzy Group» (супермаркети «Сільпо» — 126 тор-
говельних об’єктів, гастрономи «Фора» — 70 об’єктів, оптові гіпермаркети 
«Фоззі» — 3 об’єкти, «Дніпрянка»), а також торговельні мережі «Фуршет»  
(76 магазинів), ТМ «Велика кишеня» (38 магазинів), «Еко-маркет», «Бумі-
маркет», мережі «Пакко» і «Вопак» корпорації «Пакко». 

Незважаючи на нестабільну політичну ситуацію у країні, що знижує інвестиційну 
привабливість України, іноземні рітейлери все ж намагаються охопити вітчизняний 
ринок. Так, французький роздрібний гігант «Auchan Group» оголосив про придбання 
20 % акцій ЗАТ «Фуршет», що управляє 69 магазинами в Україні та Молдові. Най-
ближчим часом «Auchan» і «Фуршет» збираються створити в Україні два спільні 
підприємства, одне з яких буде займатися розвитком мережі гіпермаркетів «Auchan», а 
інше — створенням мережі торговельно-розважальних центрів Immochan [2]. 

Динамічність і перспективність розвитку ринку роздрібної торгівлі підтверджує 
поява і поступове нарощення потенціалу торговельними мережами, які дотри-
муються характеру послідовників у веденні конкурентної боротьби. 

Отже, можна зробити висновок, що розвиток торгової мережі у наступні роки 
буде здійснюватися як за рахунок відкриття невеликих та середніх магазинів по 
реалізації товарів повсякденного попиту, так і за рахунок активного будівництва 
великих супермаркетів та гіпермаркетів з широким спектром додаткових послуг і 
на базі прогресивних технологій. У найближчій перспективі актуальність ринкової 
торгівлі збережеться, але, з розвитком і вдосконаленням торговельної мережі, 
зростанням добробуту населення, збільшенням їх купівельної спроможності значна 
частина попиту на продовольчі товари харчової промисловості переміститься у 
спеціалізовану торгову мережу. Аналогічна ситуація буде спостерігатися і по 
непродовольчим товарам. 
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ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
В.А. Бондаренко 
Національний транспортний університет 

В умовах сьогодення безперервне створення та закриття фірм туристичної галузі є 
природнім явищем ринкової економіки кожної держави але об’єктивним фактом зали-
шається і багаторічне стійке та успішне функціонування туристських фірм. Різнити ці 
фактори буде те, яким чином туристська фірма веде конкурентну боротьбу на ринку. 

Лідери бізнесу визнають, що збереження поточного клієнта є більш вигідним, ніж 
необхідність завоювати нових, щоб замінити втрачених. Експерти в галузі управління 
та маркетингу підкреслюють важливість задоволення клієнта для успіху бізнесу. 
Задоволеність клієнтів має прямий вплив і на прибутковість бізнесу. Дослідження 
показують, що постійна клієнтська база приносить компанії до 80 % всіх доходів. 
Варто розуміти і те, що вартість залучення нових клієнтів у десять разів більша, ніж 
утримання існуючих клієнтів. 

Рішення покупця про «збереження вірності» підприємству залежить від багатьох 
факторів, в першу чергу, на це впливає якість обслуговування, яка, у свою чергу, 
залежить від діяльності персоналу підприємства. У цьому випадку, запропоновано 
розглядати персонал підприємства сфери послуг як маркетинговий актив компанії. 

Внутрішній маркетинг (internal marketing), або іноді він згадується як «корпо-
ративний маркетинг» є однією із функцій маркетингу послуг. Внутрішній маркетинг 
включає в себе використання філософії і методів традиційного маркетингу по 
відношенню до персоналу компанії. Стандарти якості надання послуг для зовнішніх 
споживачів розглядаються як внутрішній продукт (product), який продається 
персоналу як внутрішньому споживачу. Вище керівництво, поряд із традиційною 
зовнішньою маркетинговою стратегією, спрямованою на зовнішнього споживача, 
розвиває стратегію внутрішнього маркетингу, що направлена на внутрішніх 
споживачів, співробітників компанії, які надають послуги для зовнішніх споживачів. 
Штат компанії, як другий внутрішній цільовий ринок компанії сегментується і 
досліджуються потреби цього сегменту. Потім робочі потреби персоналу задоволь-
няються в обмін на вказані стандарти якості обслуговування зовнішніх клієнтів. 

Ф. Котлер визначив співробітників підприємства як внутрішніх споживачів, а 
організацію як внутрішній ринок. Дослідники маркетингу послуг емпірично 
визначили, через ефективність задоволення потреб персоналу, що є в контакті зі 
споживачами, компанія збільшує свою здатність ефективно задовольняти і таким 
чином зберегти, зовнішніх споживачів, що є гарантом довгострокової життєздатності 
фірми на ринку. Внутрішній маркетинг безпосередньо пов’язаний з новою 
парадигмою маркетингу, так званим маркетингом відносин (relationship marketing). 
Відповідно до цієї парадигми постійні ділові стосунки з приблизно двадцятьма 
відсотками всіх клієнтів фірми приносять близько восьмидесяти відсотків від 
загального прибутку фірми. Іншими словами, у сьогоднішньому конкурентному 
середовищі компанії більш прибутковими є мати і підтримувати на довгостроковій 
основі постійних клієнтів ніж витрачати маркетингові засоби для залучення нових 
клієнтів, не думаючи про їх повторне звернення за послугою. 
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В рекламному виробництві основним змістом діяльності є не лише донесення 
певної інформації до потенційного споживача, але й створити у нього певне враження, 
тобто комплекс емоцій, уявлень і очікувань, що стосуються рекламованого продукту. 
Це надзвичайно важлива складова, у якій необхідно дотримуватись певного балансу. 
Адже неспівпадіння уявлень споживача з реальністю може стати причиною його неза-
доволення. Занижений рівень очікувань клієнта веде до конкурентного програшу і 
вибору ним інших пропозицій, а завищений — призводить до розчарування під час 
використання послуги і появи негативних відгуків [1, с. 79]. Отже, створення 
рекламного продукту є важливою складовою ринкового успіху. 

В рекламі сільського туризму вже склалися певні традиції щодо форми 
рекламного повідомлення, як правило, — це одна або декілька фотографій, що 
супроводжуються текстом «запрошення» і контактною інформацією. Якщо фото-
графія одна, то вона, зазвичай, демонструє зовнішній вигляд садиби. На додаткових 
фото можуть бути спальні кімнати, санвузли, навколишні краєвиди або місцеві 
пам’ятки культурної спадщини. Правильний підбір фотографій дуже важливий, адже 
саме вони створюють у потенційного клієнта певне уявлення про те, що його очікує. 
У загальному випадку фотографії повинні відображати побутові умови, що пропо-
нуються туристам, природне оточення садиби та етнокультурну специфіку садиби 
місцевості. Фотографії мають бути якісними, їхня композиція повинна враховувати 
розмір рекламного блоку. Наприклад, якщо фото планується розмістити у каталозі, 
де його розмір три на три сантиметри, то воно має бути достатньо контрастним і без 
надмірної деталізації. В інтернет-рекламі фото, як правило розгортається до розміру 
екрана. А якщо фотографію розміщувати на бігборді, плакаті або стенді у великому 
розмірі, то тут треба особливу увагу приділити дрібним деталям, щоб якась брудна 
ганчірка, що висить на паркані на задньому плані, не зіпсувала всього враження. 

Звичайно, підбір фотографій необхідно здійснювати з огляду орієнтації на 
цільову аудиторію, на яку спрямована дана рекламна пропозиція. Якщо це рибалки, 
то до фотопідбірки варто включити краєвид місцевої водойми і риболовних трофеїв, 
увагу прихильників кінних прогулянок приверне фото коней, а гірськолижників 
зацікавить вид гірськолижних трас і витягів. 

Дуже важливим є також текст, який супроводжує рекламну пропозицію. Він 
уточнює і закріплює враження, створене фотографіями. Текст повинен бути достатньо 
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коротким, щоб споживачу легше було його сприймати; також він повинен бути 
достатньо довгим, щоб вмістити найбільш суттєву інформацію. Бажано, щоб він 
складався із простих речень, які б легше запам’ятовувались. Необхідно також аби 
текстове повідомлення містило ключові слова, які визначають специфіку пропозиції 
[2, с. 304]. Наприклад, Карпати: кінні прогулянки, бджолина терапія, гуцульська кухня. 
Або Полісся: велопрогулянки, фотополювання, гриби. Ключові слова є основними 
інформаційними маркерами, що сприймаються на рівні підсвідомості і створюють 
основне уявлення. Крім того, в інтернеті ключові слова використовуються спец-
іальними пошуковими програмами для автоматичного пошуку потрібної інформації, і 
їх наявність та відповідність задуму є важливою умовою успіху та ефективності 
рекламного повідомлення. 

Текстове повідомлення повинно бути достатньо яскравим та самобутнім, щоб 
виділятись серед аналогічних запрошень конкурентів. Наприклад, текст «Запро-
шуємо відпочити у нашій гостинній садибі, розташованій в мальовничому місці» 
фактично не несе ніякої інформації і навряд чи приверне увагу потенційного 
споживача. А от текст «Садиба над Убортю запрошує любителів рибалки на неза-
бутній відпочинок у мальовничому куточку Полісся» має значно більше шансів на 
успіх. Краще запам’ятовується рекламний блок, у якому текст узгоджений з 
фотопідбіркою таким чином, щоб фотографії ілюстрували текстове запрошення, а 
воно, у свою чергу, пояснювало фотографії. Звідси випливає, що рекламні блоки, 
орієнтовані на різні цільові групи або на різні типи рекламних носіїв, повинні бути 
побудовані по-різному. 

У сучасному ринковому світі існують спеціалізовані фірми, які на професійному 
рівні розробляють рекламні продукти. Як правило, послуги таких фірм надто дорогі 
для сільського господаря, отже у галузі сільського туризму зазвичай підготовкою 
рекламних блоків займаються безпосередньо виробники послуг, тобто власники 
садиби. Це призводить до дуже низького професійного рівня якості реклами у 
сільському туризмі України, що, з одного боку, полегшує вихід на ринок для 
початківців, а з другого — створює сприятливі перспективи для тих, хто приділяє 
рекламі своїх послуг належну увагу. 

Тому, на нашу думку, детальне вивчення розроблення та застосування рекламних 
продуктів у сільському туризмі дасть змогу власникам садиб створювати якіснішу 
рекламу, що зацікавить більшу кількість туристів. 
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Национальный университет пищевых технологий  

Инвестиционная привлекательность компании во многом определяется ее репута-
цией: объемы финансирования, сроки и условия привлечения зависят от уровня дове-
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рия инвестора. Инструментом повышения репутации компании среди инвесторов 
является Investor Relations (IR) — комплекс особым образом организованных бизнес-
коммуникаций, целевой аудиторией которых являются лица, способные влиять на 
структуру собственности, стоимость активов и перспективы привлечения внешнего 
финансирования. Анализ отечественной практики свидетельствует, что IR — одно из 
направлений PR в сознании большинства менеджеров ассоциируется с периодом пред-
IPO и IPO, когда компания должна произвести благоприятное впечатление на 
потенциальных инвесторов [0]. В то время как управление инвестиционной привлека-
тельность является исключительно важным для компании любой организационно-
правовой формы и на всех этапах ее развития. 

Ситуации, когда IR выходит на первый план в системе бизнес-коммуникаций 
предпринимательской компании, разнообразны, и формат организации IR работы 
в каждом конкретном случае зависит от типа компании. Рассмотрим варианты 
использования IR для повышения репутации компании, целевые аудитории их 
IR-коммуникации и применяемый инструментарий1: 

Вариант 1. Небольшая «молодая» бизнес-система (единоличное владение или 
партнерство; малый/средний бизнес), в которой вся власть сосредоточена в руках 
собственников. В такого рода компаниях основная задача, решаемая средствами IR, — 
формирование благоприятного финансового имиджа. Имидж серьезной компании 
(не «однодневки») и кредитоспособного заемщика в глазах финансистов облегчает 
переговоры с банками и международными зарубежными финансовыми организ-
ациями. IR-messages следует встраивать в системную PR-работу, задействуя 
авторитетные для финансовых кругов СМИ и принимая участие в публичных 
событиях соответствующей тематики [0]. 

Помимо демонстрации общей финансовой устойчивости и добросовестности 
компании исключительно важно убедить целевую аудиторию в том, что бизнес конку-
рентоспособен, качественно управляется эффективными менеджерами, располагает 
ликвидными активами, а в системе управления есть модули антикризисного менедж-
мента и риск-менеджмента. 

Вариант 2. Структурированная бизнес-система (единоличное владение или пар-
тнерство; средний бизнес), часть полномочий делегирована собственником(ами) 
наемному топ-менеджменту. В таких компаниях IR может оставаться сферой компе-
тенции собственников, а может препоручаться корпоративному PR-специалисту [0]. 

В первом случае, речь чаще всего идет о дискретной подготовке презентаций для 
инвесторов и участии в инвестиционных форумах/выставках инвестиционных 
проектов. Возможны точечные IR-кампании, направленные на конкретного инвестора, 
внимание которого компания стремится привлечь. Во втором случае, работа, как 
правило, ведется более системно. Транслируются те же key messages, что и в варианте 
1, но с большей интенсивностью, поскольку финансовые возможности шире.  

Вариант 3. Структурированная бизнес-система (единоличное владение или 
партнерство, ЗАО; средний бизнес), собственники практически отошли от 
управления. Логика и условия IR-работы примерно те же, что и в варианте 2. Однако 
IR становится исключительно функцией наемных менеджеров, у которых появляется 
новая задача — информировать собственников, отошедших от дел, о ситуации в 
компании. IR обеспечивает владельцам возможность дистанционного контроля над 
бизнесом. Поэтому появляются и соответствующие IR-события: отчет команды 
                                                             

1 Проанализированы модели IR в компаниях, которые в обозримом будущем не соби-
раются менять структуру собственности, и ориентируются на органический рост 
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управленцев перед собственниками, презентация корпоративных облигаций (именно 
им отдают предпочтение такие компании, поскольку эмиссия облигаций не влечет за 
собой изменение структуры собственности и потерю корпоративного контроля). В 
такой ситуации целесообразно добавить к системе транслируемых key messages 
посыл относительно высоких стандартов корпоративного управления, открытости и 
прозрачности компании, ее социальной ответственности.  

Вариант 4. Псевдо-публичная бизнес-система (несколько владельцев, стру-
ктура собственности подконтрольна, паевых ценных бумаг в свободном 
обращении нет). Отличие псевдо-публичной компании от предыдущих форматов 
ведения бизнеса заключается в том, что, будучи де-юре открытой, де-факто она 
остается настолько же непрозрачной, как и частные компании/партнерства. И 
перед всеми участниками бизнес-процесса Investor Relation собственники ставят 
одну задачу — не допустить нежелательной утечки информации. Причем решить 
ее достаточно сложно — система раскрытия информации эмитентами ценных 
бумаг ставит жесткие условия относительно событий, которые компания-эмитент 
обязана освещать. Достаточно только вспомнить о таких IR-документах, как 
годовой и социальный отчеты, а также о таком IR-событии, как собрание 
акционеров. О стандартах корпоративного управления, правах stakeholders, соци-
альной и экологической ответственности приходится говорить все больше и все 
больше заботиться о мнении фондовых аналитиков. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
Л.В. Капинус, канд. экон. наук 
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Предприятия, вышедшие на электронный интернет-рынок и сталкивающиеся с 
конкурентной средой, пытаются найти новые коммуникационные формы и модели 
процесса коммуникации с потребителями (пользователями). Для достижения таких 
стратегических и маркетинговых целей предприятия, как: изучение мотивации 
потребителей, повышение лояльности к товару (фирменной марке), формирование 
благоприятного имиджа предприятия, поддержка повторных покупок, стимулирова-
ние сбыта, формирование покупательских привычек, напоминание о производителе 
и его товаре, предприятия используют элементы маркетинговых интернет-коммуни-
каций, интеграция которых в последнее время привлекает к себе пристальное 
внимание со стороны представителей науки и практики. 

Необходимость интегрировать возможности маркетинговых инструментов в 
сети Интернет для получения эффекта синергии связана с появлением на рынке 
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большого количества предприятий, которые выпускают схожие между собой 
товары и работают в различных секторах электронного интернет-рынка [1]. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций через Интернет, как и традиционных 
коммуникаций, состоит из следующих элементов: рекламы, стимулирования сбыта, 
прямого маркетинга и связей с общественностью. Использование Интернета придает 
специфические черты этим элементам комплекса продвижения. 

Специалисты в области интернет-маркетинга выделяют некоторые особенности 
маркетинговых коммуникаций в Cети: 

– отслеживание маркетинговых коммуникаций конкурентов в Интернете 
является более простым процессом, нежели в традиционных СМИ; 

– установление с помощью маркетинговых коммуникаций обратной связи с 
нужной аудиторией возможно не только через сайт компании, но и через 
форумы. Очень часто такой подход используется при организации PR-кампаний 
и реализации стратегии положительного формирования общественного мнения; 

– возможность гибкой реализации рекламных и PR-материалов. Новые инфор-
мационные технологии позволяют рекламодателям проводить таргетированные 
рекламные кампании для отдельных интересных им сегментов аудиторий; 

– распространение слухов посредством сайтов-однодневок или форумов 
сообществ может оказывать как положительные, так и отрицательные воздействия 
на деятельность предприятия. Во избежание негативных последствий от такого рода 
маркетинговых коммуникаций необходимо проводить мониторинг сайтов с наиболь-
шей посещаемостью потенциальными клиентами; 

– установление динамического ценообразования как на продукцию, 
продаваемую на интернет-рынке (например, скидка в интернет-магазине на 
каждую дополнительную единицу товара), так и на маркетинговые коммуни-
кации (цены меняются в зависимости от конъюнктуры рынка); 

– использование сайтов с пересечением аудитории даёт возможность освещать 
события с помощью различных материалов, в разных ракурсах; 

– копирование новостными сайтами информационных материалов друг у 
друга и обмен новостями может привести к тому, что не всегда опровержение 
каких-либо слухов дойдет до целевой аудитории; 

– возможность персонализации маркетинговых коммуникаций. Персонализация 
наиболее распространена в баннерной рекламе на сайтах, которые проводят персо-
нализацию пользователей (интернет-магазины, отраслевые порталы и другие сайты); 

– возможность в сети Интернет постоянно менять информацию и, соответст-
венно, формы и способы коммуникации. Например, многие иностранные сайты 
используют каждый день новый баннер [2]. 

Четкое определение маркетинговой цели предприятия, понимание специфики 
работы с маркетинговыми коммуникациями в Сети, а также интегрирование 
элементов интернет-коммуникаций дают большие возможности для ведения 
эффективной маркетинговой деятельности предприятия. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ 
МАТРИЦІ МАК-КІНСІ 
О.Ф. Крайнюченко, канд. екон. наук  
Т.Г. Бєлова, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Для кожного підприємства є важливим аналіз господарського портфелю, позицій, 
що СГП займають на ринку та їх порівняння із конкурентними, оскільки це є однією 
із ланок загального аналізу стану підприємства та його конкурентоспроможності на 
різних сегментах ринку. Одним із можливих методів проведення такого аналізу є 
широко відома матриця «Мак-Кінсі» — «Дженерал Електрик» або «привабливість 
галузі — конкурентоспроможність СГП». 

Суть методики, котра лежить в основі побудови матриці «Мак-Кінсі», на відміну 
від матриці БКГ полягає в тому, що привабливість галузі (ринку) залежить не тільки 
від темпів її зростання, а конкурентоспроможність СГП зумовлюється не тільки його 
часткою на ринку. Для визначення маркетингових стратегій відносно кожного СГП 
за матрицею Мак-Кінсі використовується певна сукупність економічних індикаторів 
(показників). В результаті матриця характеризується як багатофакторна, що значно 
підвищує рівень її обґрунтованості [2]. 

Розроблення індикаторів привабливості та конкурентоспроможності, а також їхнє 
оцінювання здійснюється індивідуально для кожної фірми та галузі. Від того, 
наскільки обґрунтованими будуть вибір та оцінювання показників побудови матриці 
Мак-Кінсі, залежить достовірність отриманих результатів. Адже саме суб’єктивність 
у виборі та ранжуванні показників, що позначається на результатах оцінок і 
висновків, є основною вадою цієї матриці, за яку її піддають критиці. 

Можливим шляхом усунення зазначеного недоліку матриці привабливість — 
конкурентоспроможність є розроблення стосовно окремої галузі переліку ін.-
дикаторів найбільш важливих для характеристики привабливості галузі та 
конкурентоспроможності СГП, а також діапазонів їхнього оцінювання. Виходячи 
з цього, метою проведеного дослідження стало обґрунтування вибору показників 
для побудови матриці Мак-Кінсі та розроблення шкали їхнього оцінювання в 
умовах хлібопекарської галузі. 

В результаті найбільш привабливими для характеристики привабливості галузі 
було обрано такі індикатори, як темпи зростання ринку; кількість конкурентів; 
рівень концентрації ринку; ринкова частка найбільшого конкурента; рентабельність 
продукції; наявність та доступність матеріально-технічних ресурсів; державне 
регулювання ринку. Запропонована шкала їхнього оцінювання наведена у табл. 1. 

Таблиця 1. Шкала оцінювання показників привабливості ринку 

Діапазон шкали оцінювання показників Назва показника «1» «2» «3» «4» «5» 
Темпи зростання ринку < 100 % 100 – 110 111 – 120 121 – 140 > 141 
Кількість конкурентів < 5 5 – 8 10-9 > 10 
Рівень концентрації 
ринку > 85 % 84 – 70 % 69 – 55 % 54 – 45 

% < 45 % 

Ринкова частка 
найбільшого 
конкурента 

> 35 % 30 – 34 % 29 – 20 % 19 – 10 
% < 10 % 
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Закінчення табл. 1 

Діапазон шкали оцінювання показників Назва показника «1» «2» «3» «4» «5» 

Наявність та 
доступність 
матеріально-технічних 
ресурсів 

Дефіцит основної 
сировини 

Дефіцит 
незначної 
кількості 

неосновної 
сировини 

Повністю доступні 

Державне регулювання 
ринку Регулювання рентабельності та цін Відсутнє 

регулювання 

Індикатори, що відтворюють конкурентоспроможність СГП, представлені такими 
показниками, як абсолютна ринкова частка; відносна ринкова частка стосовно 
найбільшого конкурента; рівень ціни у порівнянні з конкурентами; рівень 
рентабельності у порівнянні з конкурентами; використання «ноу-хау» у технології 
[1]. Для цих індикаторів були розроблені критерії оцінювання представлені у табл. 2. 

Таблиця 2. Шкала оцінювання показників конкурентоспроможності СГП 

Діапазон шкали оцінювання показників Назва показника «1» «2» «3» «4» «5» 
Абсолютна ринкова 
частка < 10 % 19 – 10 % 24 – 20 % 30 – 25 % > 31 % 

Відносна ринкова 
частка стосовно 
найбільшого 
конкурента 

< 0,5 0,74 – 0,5 1,0 – 0,75 1,0 – 1,49 > 1,5 

Рівень ціни у 
порівнянні з 
конкурентами 

> в 1,2 рази В 1,19 – 1,1 
рази 

В 1,09 – 1 
рази 

В 0,99 – 
0,8 рази < в 0,8 р. 

Рівень 
рентабельності у 
порівнянні з 
конкурентами 

Різниця є <, 
ніж на 3,0 

пункти 

Різниця є < 
від 3,0 до 0,5 

пункту 

Різниця 
складає > і < 
0,49 пункту 

Різниця є 
> від 0,5 

до 3,0 
пункту 

Різниця є >, 
ніж на 3,0 

пункту 

Використання 
«ноу-хау» у 
технології 

Відсутнє Має місце 

Використання запропонованих індикаторів привабливості ринку і 
конкурентоспроможності СГП та оціночної шкали для їхнього ранжування 
сприятиме забезпеченню належного рівня обґрунтованості маркетингових 
стратегій, що розробляються на результатах аналітичних оцінок за матрицею 
Мак-Кінсі. 
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МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ 
СТРУКТУРНОГО ДИСБАЛАНСУ НА 
РИНКУ ПРАЦІ 
А.В. Никоненко, асп. 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день для промислових підприємств України характерною є 
нестача робітничих кадрів та промислових спеціалістів. Спроби вирішити проблему 
на державному рівні виявляються в більшості випадків невдалими, а тому тенденція 
скорочення кількості вступників до професійних навчальних закладів промислового 
спрямування і надалі зберігається. Таку ситуацію зумовлюють наступні причини: 

1) несприятливі умови праці українських робітників (погані санітарно-
гігієнічні умови, незадовільний стан охорони праці, низька заробітна плата, 
специфічний моральний клімат в робітничих колективах); 

2) занепад української промисловості (для українських заводів в переважній 
більшості є характерним високий рівень зносу обладнання через нестачу коштів у 
власників середнього бізнесу та несприятливої для модернізації поведінки вітчиз-
няних промислових магнатів, які в переважній більшості витрачають кошти на 
закупку нових підприємств, фінансування політичних сил та самозбагачення); 

3) низька соціальна свідомість українських підприємців і погана їх взаємодія із 
урядом у напрямі подолання структурного дисбалансу на ринку праці (не дивлячись 
на нестачу робітничих кадрів, саме ця категорія працюючих найбільше постраждала 
від безробіття в перші роки світової економічної кризи); 

4) уявлення про непрестижність робітничих професій, яке формується під впли-
вом інформаційного оточення молодих людей. 

Перші три проблеми можуть бути подолані за активної регулюючої ролі держави 
і лише за наявності продуманої програми дій, реалізація якої не буде зірвана коруп-
ційними діями чиновників. 

Проблема ж небажання молоді вчитися на робітничі та промислові спеціальності 
має вирішуватись на рівні підприємств. Роботодавці як сила, що представляє собою 
пропозицію робочих місць на ринку праці, мають створити такі умови, за яких 
привабливість роботи у промисловості суттєво б зросла. Це не тільки покращення 
умов праці та рівня її оплати, але й створення позитивного іміджу для тих професій, 
які потрібні промисловості, а також інформування населення про перспективність 
роботи в даному секторі економіки. Це потребує залучення методів маркетингової 
комунікаційної політики. 

Маркетингова комунікаційна політика — це комплекс заходів із створення та 
підтримки постійних зв’язків між фірмою та ринком з метою формування 
позитивного іміджу шляхом інформування, переконування і нагадування задля 
активізації продажу. В розрізі проблеми, що розглядається, роль маркетингової 
комунікаційної політики полягатиме: 

1) в подоланні дисбалансу попиту і пропозиції шляхом формування постійного і 
ефективного зв’язку між роботодавцями та їх контактними аудиторіями (персо-
налом, безробітними, працівниками державної служби зайнятості, молоддю, вступ-
никами до ВУЗів, учнями шкіл та ПТНЗ); 

2) створенні позитивного іміджу для тих потрібних роботодавцям професій, 
які вважаються непрестижними (робітничі спеціальності) шляхом інформування 
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про поліпшення умов та оплати праці, а також ситуацію на ринку праці, переко-
нування молоді враховувати вимоги ринку праці. 

До основних маркетингових засобів, які доцільно використовувати роботодавцям 
для поліпшення, слід віднести: 

1) розміщення інформації про винагородження найкращих працівників 
підприємства на біл-бордах в місцях проживання відповідних осіб, а також в 
місцевих ЗМІ, що сприятиме формуванню лояльності персоналу до організації та 
бажанню молоді працевлаштуватись на підприємстві; 

2) організація планових екскурсій учнів шкіл на промислові підприємства, що 
має сприяти зростанню їх зацікавленості діяльністю цих підприємств; 

3) планові відвідування підприємств співробітниками підприємства разом із 
працівниками Державної служби зайнятості та проведення переговорів з учнями 
та їх батьками з приводу ситуації на ринку праці та перспектив роботи на 
окремих підприємствах. 

В цілому слід зазначити, що зміна уявлень широких кіл населення про непрес-
тижність промислових професій — справа довгострокова, зачіпає інтереси багатьох 
підприємств та потребує значних фінансових витрат, що в умовах браку коштів у 
вітчизняних виробників є досить складним. Тому доцільним є об’єднання робото-
давців задля досягнення поставленої мети, розробка ними єдиної програми дій та 
формування спільного фонду для її фінансування. 
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РЕКЛАМНИЙ БЮДЖЕТ ПІДЕ В 
ІНТЕРНЕТ? 
Т.А. Репіч, канд. екон. наук 
Національного університету харчових технологій 

Незважаючи на те, що криза в економіці дає про себе знати, практично всі 
рекламодавці підвищують витрати на маркетинг. Правда, витрачають бюджети 
більш зважено, що призводить до перерозподілу рекламних грошей між носіями. 
Головною новиною цього рекламного року може стати зниження частки 
традиційного лідера — ТВ, і її нарощування радіо і Інтернетом. 
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Більша частина витрат на рекламу в світі протягом 2011 – 2012 рр. традиційно 
припадала на телебачення (40 %) і пресу (30 %). Реклама в Інтернеті посідає 
третє місце — 16 %. За прогнозом ZenitOptimedia (одне із найбільших медіа 
агентств у світі), в 2013 – 2014 рр. основний перерозподіл рекламних бюджетів 
буде відбуватися серед таких сегментів, як преса і Інтернет. При цьому швидше 
будуть рости обсяги витрат на рекламу в Інтернеті. В 2013 – 2014 рр. очікується 
зростання у середньому на 16 % у рік. 

Рекламний ринок в Україні демонструє інші цифри. Частка різних сегментів 
істотно відрізняється не тільки від світових, але і від російських. Особливо це 
стосується інтернет-реклами. Витрати на інтернет-рекламу в Україні становлять 
трохи більше 7 % (на відміну від 15 – 16 % у світі і в Росії). 

Реклама в Інтернеті усе ще недооцінена як інструмент, хоча все більше число 
компаній виявляє її переваги. Аудиторія Інтернету в Україні зростає, а відповідно, 
зростає і його значимість як каналу комунікації. Рівень проникнення Інтернет на 
Україні становить 42 %, майже 17 млн. українців у віці 15+ років є регулярними 
інтернет-користувачами. За даними «Інтернет-асоціації України», в 2012 році 
кількість користувачів Інтернету виросла в порівнянні з 2011 роком з 13,9 млн.чол. 
до 16,9 млн. чол. або на 21 %. Зростання інтернет-аудиторії в Україні стало 
основною причиною значних темпів збільшення витрат компаній на рекламу в 
мережі. Торік вітчизняний ринок інтернет-реклами зростав швидше, ніж, наприклад, 
ринок телевізійної реклами. 

Таблиця 1. Медіа-рекламний ринок України в 2011 – 2012 рр. і прогноз на 2013 рік 

Вид медіаносія 2011 рік, частка 
ринку 

2012 рік, частка 
ринку 

Прогноз на 2013 рік, 
частка ринку 

Тв-Реклама  41,46 40,80 40,14 
Тв-Спонсорство  4,36 4,22 3,89 
Реклама в пресі  28,69 27,93 26,43 
Зовнішня реклама  11,78 12,66 13,28 
Радіореклама  3,19 3,29 3,40 
Транспортна реклама  1,27 1,27 1,21 
Внутрішня реклама  0,94 1,06 1,04 
Digital Out Of Home 
(DOOH) 0,99 1,23 1,97 

Реклама в кінотеатрах  0,38 0,37 0,34 
Інтернет реклама 6,95 7,17 8,30 

Інтернет на Україні має масу можливостей, тому що економічно він ефектив-
ніший багатьох традиційних рекламних каналів. Рекламодавця спокушає низький 
«поріг входу» і, що суттєво, інтерактивність, адже Інтернет дозволяє контролювати і 
міняти хід кампанії в режимі реального часу. 

Додатковим аргументом на користь збільшення інтернет-бюджетів стала 
популяризація соціальних мереж. Як і все нове, соціальні мережі привернули 
увагу величезного числа користувачів. Для рекламодавців соціальні мережі 
надають унікальні можливості безпосереднього контакту зі споживачами. 
Реклама в соціальних мережах — один з наймогутніших інструментів розвитку 
власного бізнесу. Багато хто з власників бізнесу активно почав створювати і 
просувати групи і корпоративні сторінки. 
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Щодня мільйони користувачів ведуть бесіди про компанії, їхні товари і 
послуги, ділячись своєю думкою і враженнями. Саме ці особисті сторінки 
повинні стати плацдармом для маркетингової активності. А що ж у реальності? 

Таблиця 2. Популярність сторінок ВКОНТАКТЕ і FACEBOOK провідних 
підприємств харчової промисловості України 

Назва підприємства 
або ТМ ВКОНТАКТЕ FACEBOOK 

ТМ Оболонь 1363 чоловік, інформації на 
сторінці немає 

867 чоловік, інформації на 
сторінці немає 

Данон 78 чоловік, останнє 
повідомлення датоване 26.09.12 

6579 чоловік, повідомлення, 
обговорення, фото 

Гаврилівські 
курчата 

63 чоловік, повідомлення, 
обговорення, фото, рецепти 

3702 чоловік,  повідомлення, 
обговорення. фото, рецепти 

Наша Ряба 1594 чоловік, інформація, 
поздоровлення, обговорення, 
фото, відео, рецепти, ради 

13058 чоловік, інформація, 
поздоровлення, обговорення, 
фото, відео, рецепти, поради 

ТМ Славутич 846 чоловік, інформації на 
сторінці немає 

110 чоловік, інформації на 
сторінці немає 

ТМ Чернігівське 4 чоловік, інформації на 
сторінці немає 

79731 чоловік, інформація, 
поздоровлення, фото, відео, 
конкурси 

ТМ Хортиця 75 чоловік, останнє 
повідомлення датоване 03.11.11 

44 чоловік, інформації на 
сторінці немає 

Вибудовуючи стратегію просування в соціальних медіа, потрібно розуміти, що 
соціальна мережа — відмінний інструмент для спілкування з відвідувачем. Концеп-
ція повинна передбачати роботу із клієнтом, постійну взаємодію — пропозиції, 
допомогу, поради, акції, преференції тощо. 

Основні принципи розкручування групи в соціальних мережах, на думку 
співробітників Intlab Didtal Agency — агенції по просуванню в соціальних 
мережах, наступні: оформлення групи по моделі «увага, інтерес, бажання, дія + 
задоволення»; зручна навігація і логічна структура — карта групи; цікавий і 
якісний контент: статті, фото, відео, аудіо, додатки, відгуки; засоби комунікації: 
конкурси, акції, швидкий зворотний зв’язок; персональний адміністратор групи, 
що буде відповідати на питання, наповнювати групу, вручати призи, підтримувати 
інтерес аудиторії; активність адміністратора по залученню людей, що вступили у 
групу та швидкий зворотний зв’язок. 

Реклама в соціальних мережах, безумовно, потрібна, тому що дозволяє мак-
симально виділити цільову аудиторію і, крім того, дає величезний простір для 
експериментів. Проте для ефективного просування власного бренду в соціальних 
мережах не слід нехтувати основними правилами, що формулюють професіонали. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ 
РОЗПОДІЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Т.В. Руда, студ. 
С.О. Степанчук, асп. 
Національний університет харчових технологій 

Ефективність політики розподілу на підприємствах молокоперебної промис-
ловості можуть характеризувати різні види стимулювання. Найважливішим видом 
буде той, який максимально наближений до споживача. Тимчасове зниження ціни на 
товар має свої переваги і недоліки. Деякі підприємства, вдаються тільки до цього 
вигляду стимулювання; на їх думку набагато вигідніше піти назустріч економічно 
виправданим побажанням споживача, ніж відповідати на все нові запити інди-
відуума. Недоліком цього виду стимулювання є те що він не приводить до створення 
круга надійної, постійної клієнтури, а примушує покупця кидатися від однієї марки 
товару до іншої. Для торгової мережі цей вид стимулювання продажів є безцінним 
інструментом який може застосовуватися без якої-небудь попередньої підготовки в 
тих випадках, коли вимагається негайно відреагувати на дії конкурентів або внести 
корективи в політику цін підприємства. Продаж за пониженими цінами особливо 
ефективний в тих випадках, коли ціна відіграє вирішальну роль при виборі певного 
товару. При цьому споживачу адресуються відповідні рекламно-інформаційні 
повідомлення з метою спонукати його до покупки в конкрентному місці продажу. 
Розміри знижки повинні бути достатньо відчутними, для створення рекламного 
обігу; та стимулювання попиту, щоб компенсувати збиток пов’язаний із зниженням 
цін на товари а також достатньо привабливими, щоб примусити споживача — 
здійснити покупку. 

Основними напрямками удосконалення політики розподілу є: 
– використання новітніх технологій для просування продукції на ринок; 
– використання принципів маркетингу у системі управління підприємством; 
– вдосконалення управління витратами. 
Стан каналів транспортування готових виробів, щільність збутової мережі, 

комунікативні можливості партнерів стали здійснювати усе більш помітний вплив 
на рівень задоволення споживчого попиту, конкурентоспроможність продукції, 
ефективність виробництва [3, c. 263]. В даний час оптимізація збутової діяль- 
ності — важливий резерв зміцнення позицій підприємства на продовольчому 
ринку, необхідна умова нарощування об’ємів реалізації молочних виробів. 

Проблематиці організації збуту та удосконалення впровадження політики 
розподілу готової продукції присвячені праці вітчизняних та закордонних науковців 
таких як Азарян О. М., Алексунин В. А., Бойко И. И., Козловский С. И., Кардаш В. Я., 
Котлер Ф., Армстронг Г., Сендерс Д., Вонг В., Лук’янець Т. І., Тарасюк Г.М.,  
Шваб Л.І., О’Шоннесі, Тоффлер Б. Э., Имбер Дж. та інші. 
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Збутову діяльність розглядають у вузькому і широкому розумінні. У вузькому 
розумінні збутова діяльність орієнтується на обсяг продажу. У широкому розумін- 
ні — це процес, який забезпечує кінцевий результат — збут або продаж продукції. 
Цей процес неможливий без формування продуктової стратегії, цінової політики, 
організації каналів розподілу продукції для її просування до споживача, рекламної 
підтримки, а також мерчандайзингу та ін. Збутова діяльність охоплює весь комплекс 
заходів, які безпосередньо впливають на обсяг продажу [1, с. 25]. 

На думку Кривешко О.В. [5, с. 540], збутова діяльність є складним процесом, який 
містить не лише заходи з формування каналів розподілу та торгівлі товарами і послу-
гами, а й увесь комплекс дій, який забезпечує підвищення ефективності продажу. 

Відомий зарубіжний теоретик з проблем збуту Г. Дж. Болт порівнює організацію 
збуту з його каркасом або засобом проведення в життя запланованої стратегії й 
тактики [3, с. 264]. 

Зарубіжна практика виробила значну кількість рекомендацій відносно того, як 
повинна бути організована збутова діяльність на підприємстві [2, с. 101; 3,  
с. 265]. Проте методи, які використовуються в країнах із розвиненою ринковою 
економікою, вимагають певної адаптації до вітчизняних умов. 

Українські літературні джерела містять як теоретичний, так і практичний аспект 
цієї проблеми. Більш того, для українських підприємств, економістами розроблено 
«Методичні рекомендації по організації постачальницько-збутової діяльності пі-
приємств на основі маркетингу». У наукових виданнях відомих українських вчених 
також висвітлено теоретичні та деякі практичні точки зору на організацію збутової 
діяльності підприємств [1, с. 314; 6, с. 210]. Було встановлено, що автори більшості із 
цих праць пропонують будувати організаційні структури управління збутом для 
підприємств, орієнтуючись на маркетингову концепцію. Досить мало публікацій 
стосуються раціональної організації збутової діяльності малих (до 50 чол.) і середніх 
підприємств. Управлінські підрозділи, що забезпечують розвиток системи управ-
ління збутовою діяльністю на різних підприємствах, можуть бути представлені 
відділом збуту, відділом маркетингу або ж групою збуту в складі інших управлінсь-
ких підрозділів. До виробничих підрозділів відносяться склади готової продукції, 
цехи з комплектації, маркування і пакування готової продукції, транспортний 
підрозділ, відділ післяпродажного обслуговування. 

Форми організації збутової діяльності на підприємстві як елемент функціональної 
підсистеми передбачають об’єднання працівників, які виконують взаємопов’язаний 
комплекс робіт в процесі управління всіма операціями, що забезпечують збут. У 
цьому зв’язку необхідно також визначити: функції і службові взаємовідносини між 
робітниками всередині збутової системи і за її межами; функції координування і 
контролювання в системі збуту. 

Поняття логістичного (системного) підходу до організації діяльності засто-
совується в усіх галузях діяльності підприємства, адже управляти потрібно всім: 
ресурсами, витратами, відносинами [4, с. 131]. Ефективність логістичної системи 
надзвичайно високо цінується на ринку, адже саме вона стає тим критичним 
фактором, через який одні фірми виходять в лідери, а інші зникають. 

Відомо, що обсяги виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними. В 
умовах обмежених виробничих можливостей і при необмеженому попиті на перше 
місце висувається обсяг виробництва продукції. При поступовому насиченні ринку і 
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посиленні конкуренції не завжди виробництво визначає обсяг продажу, а навпаки, 
можливий обсяг продажу є основою для розроблення виробничої програми. 
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РОЛЬ ДОМІНУЮЧИХ ЕМОЦІЙ У 
ФОРМУВАННІ КУПІВЕЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ 
К.Ю. Семененко, вик. 
Національний університет харчових технологій 

Зміст емоцій впливає на економічну поведінку в цілому і особистий психоемо-
ційний профіль споживача. Особливо цікавим з точки зору маркетингу є характер 
домінуючих емоцій, які власне й породжують ведучі мотиви купівельної поведінки. 

Акізитивні емоції (від франц. Acquisition — придбання) — емоції, які 
супроводжують процес придбання, колекціонування, пошуків і т.д. Вони тісно 
пов’язані зі сферами споживання і накопичення. Насичення потреб нагромадження 
дає людині відчуття матеріальної свободи та безпеки перед «чорним днем». Харак-
терним проявом гіпер-акізитивних емоцій є надмірне прагнення робити запаси, які 
потім псуються, виявившись не потрібними. 

Праксичні емоції і почуття виникають, коли є бажання досягти успіху в роботі. 
Людина захоплена справою відчуває втому разом з задоволення від результату. У 
трудоголиків має місце слабке насичення потреби в праці. 

Гностичні (від грец. Gnosis — знання) емоції пов’язані з бажанням проникнути 
в суть явища, радість відкриття істини, прагнення подолати протиріччя, розкласти 
все по поличках. 

Глорічні (від лат. Gloria — слава) емоції пов’язані з бажанням самоствердження, 
визнання і пошани. Вони підштовхують людину до самовдосконаленню, само-
розвитку. З ними нерозривно пов’язані почуття ураженого самолюбства, бажання 
взяти реванш. Крайня вияв глорічних емоцій проявляється у вигляді невгамовної 
спраги слави, нагород, почестей, що пов’язано з порушенням моральних заборон. 

Пугнічні (від лат. Pugna — боротьба) емоції базуються на потребі в боротьбі, ба-
жанні подолати небезпеку, відчути азарт і ризик. Їх супроводжує почуття емоційного і 
вольового напруження, граничної мобілізації своїх фізичних і розумових здібностей. 
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Альтруїстичні (пов’язані з обміном і розподілом) — це безкорисливе бажання 
приносити іншим радість і щастя, відчуття хвилювання і турботи за когось, 
співпереживання, ніжність, відданість. Зустрічається і альтруїзм зі знаком мінус, 
коли людина чекає біди інших, щоб продемонструвати свої таланти. 

В класифікацію включені також естетичні, гедоністичні, комунікативні та 
романтичні переживання. Естетичні емоції обслуговують потребу в прекрасному, 
насолоді красою, гармонії. Вони забезпечують радість життя, повноцінність буття, 
але усвідомлюються як цінність далеко не всіма. 

Гедоністичні емоції виражають потребу в тілесному і душевному комфорті. Їх 
приносить насолода від смачної їжі, сонця, тепла, приємної атмосфери та ін. 

Комунікативні емоції та почуття — бажання спілкуватися, ділитися своїми 
думками та переживаннями, знаходити їм відгук. Ці емоції часто посідають 
перше місце у жінок, а у чоловіків — третє в розподілі домінант. 

Романтичні емоції — це очікування незвичайного, чуда, маняще почуття далі, 
прагнення до незвіданого і таємничого. Це тяжіння до зловісного, магічного. 
Дані емоції стимулюють до створення нового, відкриття невідомого. 

Отриманий в результаті аналізу профіль домінуючих емоцій може бути вико-
ристаний при вирішенні маркетингових задач і його доцільно застосовувати у цілях 
ефективного управляння емоціями колективу чи цільового сегменту комунікацій. 
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РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
МАРКЕТИНГУ В ІНТЕРНЕТІ 
Н.П. Скригун, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Реклама з використанням традиційних медіаканалів, незважаючи на масове 
використання на українському ринку телебачення, друкованих видань тощо, 
поступово замінюється сучасними технологіями. Зростає популярність цифрових 
гаджетів і мережі Інтернет. 

Новий напрямок роботи з покупцями, який базується на використанні інно-
ваційних підходів та інструментів і застосовує можливості Інтернету та інших 
сервісів, які з ним пов’язані, називається інтерактивним маркетингом [2]. 
Оскільки цей вид маркетингу дозволяє безпосередньо звернутися безпосередньо 
до споживача і отримати зворотній зв’язок, таке звернення привертає увагу 
аудиторії, а отже, його ефективність зростає. 

Рекламно-комунікаційний ринок України у 2012 році становив близько 14 млрд. 
200 млн. грн., що на 9 % більше, ніж у 2011 році (орієнтовно 13 млрд. 30 млн.грн.) 
[3]. При цьому загальний обсяг ринку Інтернет-реклами в Україні у 2012 році склав 
680 млн. грн. [1] (тобто 4,8 % від загального рекламного ринку), тоді як у 2011 році 
він знаходився на рівні 440 млн. грн. (тобто 3,4 % від загального рекламного ринку) 
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[4]. Структурні зрушення свідчать на користь зростання ринку Інтернет-реклами у 
2012 році на 1,4 %, що вказує на перспективи розвитку такого медіаканалу. 

З-поміж Інтернет-реклами варто окремо виділити рекламу в соціальних мережах, 
адже поряд з рекламою в блогах і рекламою на форумах це один з найважливіших і 
успішних інструментів маркетингу в мережі Інтернет. Аудиторія соцмереж, маючи 
великий потенціал росту, невпинно зростає. Просування в соціальних мережах 
здійснюється за такими двома напрямками: внутрішня оптимізація сайту під 
соціальні мережі (Social Media Optimization, SMO); зовнішнє просування (Social 
Media Marketing, SMM або соціальний медіамаркетинг). 

Поняття «соціальні медіа» об’єднує в собі різні види Інтернет-ресурсів, 
призначених для обміну інформаційними повідомленнями між користувачами. До 
соціальних медіа належать соціальні мережі (Vkontakte, Odnoklassniki, FaceBook), 
блоги, мікроблоги, відеохостінги (Youtube) та інші ресурси, що характеризуються 
наявністю спільноти користувачів та їх взаємодією навколо певного виду контенту. 
Ці ресурси збирають багатомільйонну аудиторію користувачів, які все більше часу 
проводить в он-лайн середовищі. Соціальні медіа дозволяють компаніям вибу-
довувати довгострокові відносини зі своїми споживачами, формувати їх лояль-
ність, управляти репутацією компанії, підвищувати продажі тощо. 

Основні завдання, які можна вирішувати за допомогою SMM, такі: просування 
бренду; підвищення лояльності і популярності; збільшення відвідуваності сайту. 

Просування в соціальних мережах дозволяє вибірково впливати на цільову 
аудиторію, вибирати майданчики, де ця аудиторія в більшій мірі представлена і 
найбільш прийнятні способи комунікації з нею. Маркетинг у соціальних мережах 
включає в себе безліч методів роботи. Найпопулярніші з них — побудова спільнот 
бренду (створення представництв компанії в соціальних медіа), робота з блогосферою, 
репутаційний менеджмент, персональний брендинг і нестандартне SMM-просування. 

Отримавши інформацію про товари або послуги в соціальній мережі, більшість 
користувачів сприймають її як альтернативу нав’язливій реклами. Завдяки цим 
вигодам реклама в соціальних мережах дозволяє: 

– стимулювати продажі товарів і послуг шляхом залучення уваги великої 
кількості потенційних клієнтів; 

– поширити інформацію про бренд, компанію, товар або послугу серед тих 
користувачів, які цікавляться безпосередньо цією інформацією; 

– працювати з необхідною аудиторією, яку можна зібрати за кілька хвилин (вибірка 
за статтю, віком, територіальною приналежністю, місцем проживання тощо); 

– оперативно інформувати споживачів про новинки, акції та спеціальні пропозиції; 
– отримувати зворотний зв’язок про бренд, компанії, товари і послуги 

безпосередньо від самих клієнтів; 
– працювати над усуненням негативних, і над посиленням позитивних сторін 

бренду; 
– налагодити комунікацію з широким колом споживачів. 
Реклама в соціальних мережах ефективна, оскільки може познайомити велику 

кількість людей з вашими товарами або послугами, звернути увагу відвідувачів на 
акцію або новину. Разом з тим, розміщуючи рекламу в соціальних мережах, варто 
брати до уваги той факт, що не всі соціальні мережі однакові між собою, кожна з 
них має свої особливості, такі як: спрямованість, вік активної аудиторії і мож-
ливості. Тому вибір необхідної соціальної мережі здійснюється залежно від 
завдання конкретної рекламної кампанії. 
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СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ В СИСТЕМІ 
МАРКЕТИНГУ 
Н.М. Соломянюк, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Один із засновників теорії систем Людвіг фон Берталанфі визначив систему як 
сукупність взаємозалежних елементів, пов’язаних між собою таким чином, що зміна 
одного елементу призводить до зміни інших, отже, змінюється уся сукупність [1]. 

Як будь-яка система, маркетинг представляє собою єдність процесів, пов’язаних з 
зовнішнім і внутрішнім середовищем. Головним процесом у системі маркетингу є 
управління, пов’язане з обміном інформацією між елементами системи. Це управ-
ління полягає в отриманні відомостей про стан системи в кожний момент часу і в 
досягненні поставлених цілей за допомогою впливу на систему. 

Під системою маркетингу розуміється підсистема управління (менеджменту) 
компанії, яка призводить процеси внутрішнього середовища у відповідність з 
цільовими планами або програмами дій компанії по відношенню до зовнішнього 
середовища. Регулювання здійснюється на основі аналізу реакцій внутрішнього і 
зовнішнього середовища. Під процесом впровадження системи маркетингу розу-
міється створення, коригування та підтримка працездатності такого «механізму» у 
системі управління компанії, який забезпечував би не лише здійснення стратегічних і 
тактичних цілей компанії, а й створення умов для їх досягнення. Під таким механізмом 
мається на увазі деяка система компонент — маркетингових цілей, завдань, функцій, 
структур управління, людей, документів, процедур і програм. 

До основних етапів впровадження системи маркетингу відносять: 
– опис та аналіз стартових умов розробки та впровадження системи маркетингу, 

тобто визначення стану системи — сукупності значень її параметрів (властивостей) у 
певний момент часу. Його визначають або через вхідні впливи й вихідні сигнали 
(результати), або через макропараметри, макровластивості системи (тиск, швидкість, 
температура, уставний фонд тощо); 

–розробка системи маркетингу, опис цільових умов бізнесу, опис планованих 
довгострокових, середньострокових і короткострокових цілей і завдань системи 
маркетингу, виходячи із стратегічних цілей і завдань бізнесу, визначення 
структурної схеми служби маркетингу, розподіл основних функцій системи 
маркетингу по підрозділах компанії та служби маркетингу; 
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– організація служби маркетингу (за необхідності) та коригування (зміна, допов-
нення, видалення) функцій співробітників служби маркетингу і при необхідності її 
реструктуризація [2]. 

При розробці системи маркетингу та визначенні стратегічних планів необхідною 
умовою є врахування синергічного ефекту. 

Термін «синергетика» започатковано професором університету Штутгарту і 
директором Інституту теоретичної фізики і синергетики Германом Хакеном [3]. Сам 
термін «синергетика» походить від грецького «синергена» — сприяння, співпраця, 
«спільна дія». По Хакену, синергетика займається вивченням систем, що скла-
даються з великого числа частин, компонент або підсистем, що взаємодіють між 
собою. Слово «синергетика» означає «спільну дію», підкреслюючи узгодженість 
функціонування частин, що впливає на зміни системи. 

Синергетика — (від грец. synergetikos — спільний, погоджений, діючий), 
науковий напрям, що вивчає зв’язки між елементами структури (підсистемами), 
які утворюються у відкритих системах (біологічних, фізико-хімічних і інших) 
завдяки інтенсивному (потоковому) обміну речовиною і енергією з середовищем 
в нерівних умовах [4]. 

Дослідження в області синергетики необхідно починати з чіткого і адекватного 
опису стану системи на різних рівнях. Управляючий параметр (понятя, що 
використовується в синергетиці) може бути представлений як одиночний, так і 
декількома складовими. Їх кількість фіксована і накладається на систему ззовні — 
управляючі параметри не змінюються зі зміною системи. Синергетика фокусує свою 
увагу на тих ситуаціях, в яких поведінка системи змінюється якісно при зміні 
управляючих параметрів. Якщо структура зберігається при зміні умов середовища, 
тобто управляючих параметрів, то така структура називається стійкою або структурно 
стійкою. Якщо ж структура змінюється, розглядається поняття відносної нестійкості. В 
багатьох випадках поведінка системи, близька до нестійкості, може залежати від 
поведінки небагатьох змінних. Можна зазначити, що поведінка окремих частин 
системи визначається такими факторами. Ці фактори носять назву — параметри 
порядку та відіграють домінуючу роль в концепції синергетики. Вони «підпорядк-
овують» окремі частини, тобто визначають поведінку цих частин. Зв’язок між пара-
метрами і окремими частинами системи називається принципом підпорядкування. З 
визначенням параметрів практично описується поведінка системи [3]. 

В маркетингу синергія означає результат орієнтації усіх складових маркетингової 
системи, в процесі їх взаємодії, на потреби споживача, пошук і задоволення його 
потреб. Ефект синергії досягається завдяки належному плануванню, координації і 
організації процесу взаємодії учасників в процесі спільного підприємництва, коопе-
рації суб’єктів. Результат може бути позитивним і негативним залежно від ефектив-
ності взаємодії партнерів, наявності, відсутності або можливості прогнозування і запо-
бігання негативних зворотних зв’язків, що впливають на процес взаємодії чинників. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 
РІШЕНЬ 
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Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах перед підприємством стоїть ряд непростих задач, які 
потребують оперативних та стратегічних рішень. Маркетингова діяльність пов’язана 
як з поточними запитаннями, так і з розробленням обґрунтованої стратегії освоєння 
ринків, в тому числі за межами країни, просування товарів (послуг), розроблення 
комплексу маркетингу. Умовно стратегічні маркетингові рішення можна поділити на 
декілька складових: рішення стосовно освоєння тих чи інших ринків, здійснення 
мікросегментації та можливо навіть транснаціональної сегментації; розроблення 
стратегії виходу на обрані ринки; обґрунтування способів присутності на ринках; 
розроблення комплексу маркетингу для кожного з відібраних сегментів. 

Кожне із перерахованих рішень потребує детального обґрунтування. Останнє 
може здійснюватись за допомогою наступних інструментів та методів: аналізу 
макроекономічних показників країн чи регіонів, визначення індексу ризику 
ділового середовища, застосування методу врахування змін, позиціонування 
товару (підприємства) на матрицях Бостонської консалтингової групи, у тому 
числі модифікованій матриці БКГ, Артура де Літтла, Мак Кінсі, матриці «При-
вабливість ринку/конкурентоспроможність» тощо. 

При обґрунтуванні рішень стосовно способів та темпів освоєння ринків доцільно 
застосовувати матрицю розширення ринків на основі розрахунку індексу Герфіндаля, а 
також на основі аналізу макроекономічних показників країн та зовнішніх і внутрішніх 
можливостей підприємства обрати стратегію «дощу» чи «водоспаду». Серед 
можливих способів присутності на нових (зовнішніх) ринках виділяють наступні: 
макропірамідальна структура, «парасолькова» структура, інтергломерат, делегування 
повноважень без інвестування (передача повноважень за експортом, експортна 
франчайза, комерційні посередники (міжнародний маклер, агент із закупівель, агент із 
продажу, комерційний агент, концесіонер), передача або експорт ноу-хау (передача 
патентної ліцензії, закордонний трансферт технологій, субпідряд), присутність на 
ринку без інвестування (прямий експорт, оплачуваний торговий представник, бюро 
представництва, технічна допомога за кордоном, контракт про управління), передача 
повноважень з інвестуванням ("завод під ключ", спільна філія тощо), інвестування з 
контролем (збутова філія, виробнича філія). Окрім вищеперерахованих рішень 
необхідно обґрунтувати рішення стосовно розроблення комплексів маркетингу для 
кожного сегменту або для певної групи сегментів. 

Для належного обґрунтування маркетингових рішень необхідною є наявність 
якісної та повної інформації. Усю інформацію можна поділити на зовнішню та 
внутрішню, а також первинну і вторинну. При цьому кабінетних досліджень не 
достатньо, за їх допомогою можна зібрати хіба що внутрішню та лише частину 
зовнішньої інформації. Для розуміння практичної сторони ситуації кабінетні 
дослідження повинні бути підкріплені польовими дослідженнями, які, хоча і 
потребують більших витрат часу та коштів, дають набагато чіткішу картину ситуації. 
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До внутрішніх джерел інформації можна віднести дані самого підприємства: 
обсяги продажів на внутрішньому ринку, обсяги продажів на зовнішніх ринках, 
показники фінансового стану, профіль діяльності, стан основних засобів, рівень 
використання виробничих потужностей, виробничий потенціал підприємства, 
можливі джерела фінансування (у тому числі з власних джерел, можливі джерела 
залучення та запозичення), можливості диверсифікації діяльності, рівень марке-
тингової, інвестиційної кваліфікації власників, наявність відповідних підрозділів та 
служб для здійснення досліджень зовнішніх ринків тощо. 

До зовнішніх даних відносять такі, які підприємство отримує із зовнішнього 
середовища за допомогою первинних (первинні дані) та вторинних (вторинні дані) 
досліджень: макроекономічні характеристики країни (основні макроекономічні 
показники, фаза економічного циклу, на якій в даний проміжок часу перебуває 
економіка в цілому, інфляційні процеси, рівень державного втручання в економіку 
тощо); дані, що характеризують галузь економіки, в якій підприємство планує діяти 
на зовнішньому ринку (фаза життєвого циклу галузі, кількість потенційних конку-
рентів, чистий імпорт, рівень концентрації тощо); дані про потенційних конкурентів 
(конкурентні стратегії, цінові стратегії, маркетингова політика, способи просування і 
стимулювання збуту); дані про споживачів (смаки та вподобання, мотивація, 
відношення до показників ціна/якість, сприйняття реклами тощо); законодавче та 
нормативно-правове регулювання, вимоги та обмеження; культурне, релігійне 
середовище; історичний розвиток. 

Зібравши та проаналізувавши усю наявну інформацію із застосуванням 
відповідних методів, зробивши вірні висновки, підприємство приймає рішення 
щодо освоєння нових ринків, способу виходу на них, розроблення комплексів 
маркетингу. Втім, це лише одна сторона обґрунтування маркетингових рішень. 
Іншою стороною є врахування усієї сукупності витрат, які були понесені на збір, 
аналіз інформації та формулювання результатів і порівняння цих витрат із 
сумами та термінами повернення коштів від реалізації маркетингових проектів. 
На основі цього порівняння повинно обґрунтовуватись остаточне рішення 
стосовно реалізації стратегій маркетингу. 
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RESEARCH OF THE BALANCING OF THE 
COMPONENTS OF THE MARKETING MIX 
V.A. Stetsenko 
National University of Food Technologies 

The Research about components of the marketing mix is one of the most important 
tasks in the developing of the theory and practice of marketing. The main precondition 
of this is the balancing of marketing mix’s components during the planning and 
realization of the marketing plans of the company. 
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According to Orlov`s definition "balance" is a long-term process of reproducing the 
proportions and structure of a system, which makes the system able not only to 
maintain a stable state but also to develop if the conditions will be favorable [1]. 

The concept of balancing is still poorly studied in marketing. Investigated the 
genesis of the term in other sciences, we can give the following definition: the 
balancing is some correlation between the components of marketing, exactly the 
spending of the company for it. The marketing balance means the maximum effect of 
resources that divided and spent on marketing activities. 

Thus, the proposed notion shows different aspects of balancing in marketing: 
– Firstly, the balance as the division of the marketing budget on the components of 

the marketing mix’s; 
– Secondly, the balance as the effectiveness of marketing spendings. 
Pavlenko A.F., Reshetnikova I.L., Lupus A.V., describe the marketing mix as a 

balanced combination of the marketing controllable elements, which the company uses 
for achieving their marketing goal in the target market.[2] It means that the marketing 
mix includes controlled marketing components, which the company can form and 
change during marketing activities, for example: to form some quality of product, to 
establish selling price of the goods, to determine a location and a form of sales in the 
market and to create corresponding complex of promotion. So, the company directly 
influences on the components of the marketing mix as against from uncontrolled, 
foreign market, factors of marketing macro- and microenvironment. 

Taking into account the typical feature of the marketing mix that was mentioned above 
and which contains controlled marketing components is logically follow next feature. It is the 
presence of certain combinations of components. The company directly forms all the 
components of the marketing mix, so it gives each component a certain characteristics, that 
can create many combinations of the marketing mix. Taking into account opportunities of 
modern information technologies and considering each a component of the marketing mix as 
a variable perhaps It is possible to give to the marketing complex digital forms that will create 
an infinite number of the marketing mix variations. At the same time different combinations 
cause a different market results that`s why from the possible combinations it should be chosen 
only one which is the most effective. 

Also there is a demonstration that shows us the necessity to control the ratio between 
the components of the marketing mix. It is the investigation which was made by american 
scientists Morgan D.S. and F.W. Morgan in 1980 year. They conducted a survey among 
managers of 43 the biggest U.S. companies after what these scientists found that they are 
analyzing the costs of the different components of the marketing mix, determining the 
correlation between the components. However, there is no common mechanism, and their 
actions occur randomly[3]. Thus, it is necessary to develop methods of providing that will 
control efficiency work of the marketing mix balance. 

The marketing mix element is the criteria that determine its balance. It is necessary 
to take into account many absolute and relative performance. 

According to Karpinsky B.A. an integrated index on the balancing is calculated 
based calculated group index. In his opinion, it makes easier to determine the causes of 
imbalance, and to find ways to achieve equilibrium[4]. 

Thus, integrated index of the balancee components of the marketing mix ,firstly 
provides the identification and calculation of indexes that reflect the dependencies 
between the components of the marketing mix. 
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The usage of a systematic approach to the theory of the marketing mix provides the 
possibility to analyze it as an integrated system and individual components by using quali-
tative and quantitative methods. 

The research of the marketing mix balance as a system based on compliance a 
systematic approach that includes: the integrity (the result of marketing activities is a 
common value, for example: a profit, a volume of sales, a degree of brand recognition 
and etc.); the structuring (the opportunity to analyze individually all of the components 
of the marketing mix); the coordination between the quantities (the advertisement 
should be coordinated with regional markets and the price of products with its quality, 
etc.); the hierarchical construction (at the beginning the product should be developed 
and only then the advertisement for it); the systematism (every product on the market 
has signs of all four components of the marketing mix). 

The development of marketing theory determines changes in the concept of the 
marketing mix and contributes to the improvement of the marketing mix and methods 
of its research. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
APPROACH TO DETERMINING THE VALUE 
OF THE CONSUMER 
Strashynska L., Ph.D. 
National University of Food Technologies 

Focused on the cost of the concept of relationship marketing addresses the issue of 
increasing and optimizing the value of the consumer. To justify it should pay attention 
to some of the classic and the specific principles on which the evaluation of the 
relationship with customers and their value. 

The first thing to note some of the traditional principles: 
– The principle of unity underlying the valuation of the consumer, means that the 

system is an integral part of the general information and marketing enterprise, and its 
operation will contribute to the common goals of the enterprise. 

– The principle of continuity is that the system of valuation of the consumer 
includes both an assessment of the individual consumer segment and the overall 
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customer base, customer base and the estimate is based on the indicators used to assess 
segment, which, in turn, are based on the methodology assess the value of a single 
customer. Consequently, the assessment of the value of the consumer is a continuous 
process, the dynamics of which is due to its links with other processes, and the 
dynamics of internal and external environment of marketing; 

– The principle of flexibility means need to develop methods to assess the value of 
the customer, which could be easily adjusted or adapted to changing conditions. 
Flexible mechanism to assess the value of the consumer implies the need to take into 
account possible changes in the external and internal environment of the marketing and 
the creation of mechanisms for rapid response to them; 

– Principle of optimality implies that a general indicator of the value of the 
consumer should be the result of the best possible use of available resources. As 
benchmarks, usually a criterion minimum cash costs by problem solving. The principle 
of optimality leads to the need to define a few options to assess the value of the 
customer and choose the best of these options; 

– The principle of complexity is to develop customer value evaluation system that 
takes into account many interrelated indicators of the process of integration of the 
mechanism with the general concept of relationship marketing; 

– The principle of participation means that the design and implementation of 
processes valuation consumer should be involved not only the staff of the marketing 
department, but nearly all of the participants in the process of interaction with the 
external and internal environment of the company. 

As specific principles on which, in his opinion, should build a mechanism to evaluate 
the value of the consumer within the concept of customer relationship marketing, highlight 
the measurability of the selected indicators, the research object segmentation and 
integration of customer-oriented thinking in the value system of the company. 

Principle measurable indicators directly from the definition of the value of the 
consumer, which in the framework of relationship marketing is considered as the 
facilitation of the achievement of the objectives of the offeror to the consumer. If the 
enterprise, for example, seeks to maximize satisfaction of its customer base, all users 
will be assessed them according to the degree of their satisfaction. Since the concept of 
purpose in marketing includes goals of cost, quality, basic, intermediate, and sub-goals, 
then there are a variety of things in common. It is proposed to select neutral, 
complementary and competitive relationship between targets. 

The neutrality of targets means that achieving one goal does not affect the 
achievement of the other, although this type of relationship is limited to target real and 
temporal spheres. The analysis of customer value neutrality can occur for such 
purposes as customer satisfaction and its position in relation to the environment or the 
information capacity and sales. Above criteria hardly overlap, but it makes sense to 
implement parallel calculation values, which, however, may lead to divergent results, 
which directly entail the ambiguity of (subjective) value analysis of the consumer. 

Complementarity means that one of the goals contributes to another, such as the 
intense relationship of the offeror and the consumer can encourage more of the latter on 
the development of good oral communication to third parties, rather than the consumer 
with a low intensity of relations with the offeror. Such a relationship between the 
objectives are relevant to the time criteria in the analysis of consumer values. If the 
relationship with the consumer is long-term, this could lead to increased emotional 
commitment the consumer against the offeror, which allows the consumer to be more 
tolerant to the problems arising from the offeror. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ 
МАРКЕТИНГУ 
Л.В. Страшинська, д-р екон. наук 
В.Г. Цишевський, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Маркетингова діяльність більшості вітчизняних підприємств, як правило, 
спрямована на реалізацію власних економічних інтересів — збільшення обсягів 
продаж, підвищення конкурентоспроможності товарів та збільшення прибутку. Що 
стосується соціальних правил ведення бізнесу та маркетингової діяльності, то в 
ринковому середовищі нашої країни їх дотримуються не всі підприємства. 
Цивілізований маркетинг не обмежується досягненням чисто економічних резуль-
татів. Зрілість розвитку маркетингу визначається також станом соціальної його 
відповідальності як перед споживачами продукту, так і перед суспільством в цілому. 
Така відповідальність в межах соціально орієнтованої політики повинна бути 
спрямована на охорону здоров’я людини, підвищення культурного рівня, збере-
ження навколишнього середовища. Для цього використовуються такі принципи як 
додержання етичних норм маркетингу, достовірність і правдивість інформації, 
безпека реклами тощо. На вітчизняному ринку дотримання цих принципів часто 
ігнорується. Прикладом цього може бути наявність інформації багатьох вітчизняних 
виробників щодо відсутності у виробленій ними продукції ГМО. Зважаючи на те, що 
на більшості підприємств відсутнє належне обладнання для контролю вмісту цих 
речовин у вироблюваній продукції, така інформація вбачається вкрай сумнівною. 

В економічно розвинених країнах соціальна відповідальність є нормою бізнесової 
та маркетингової діяльності, де рівень соціальної відповідальності визначається за 
п’ятибальною системою. За оцінками експертів більшість вітчизняних виробників за 
цією класифікацією знаходяться на першій та другій стадіях, а соціальна відпові-
дальність обмежується лише доброю волею підприємців [3]. 

Враховуючи широкий та багатоплановий характер даної проблеми, основні 
напрями додержання соціальної відповідальності вітчизняного маркетингу пови-
нні передбачати: 

– розробку соціально значущої місії маркетингу; 
– додержання законодавчих норм ведення бізнесу та реклами; 
– забезпечення реалізації соціальних прав громадян (на безпечність товару, на 

відповідність товару розповсюдженій про нього інформації, на захист від сумнів-
них товарів та методів продажу тощо); 

– реалізація прав громадських організацій впливати на якість товару та ме-
тоди продажу з метою поліпшення якості життя. 

Для вирішення зазначених проблем доцільно використовувати досвід зарубіжних 
компаній, які розробляють та використовують так звані моральні кодекси та корпора-
тивні норми етики ведення маркетингу. Вони стосуються відносин з дистриб’юторами, 
правил реклами, обслуговування споживачів, цінової політики, розробки товарів та 
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загальних стандартів. Крім того, компанії розробляють програми освіти менеджерів з 
маркетингу, проводять тренінги та семінари з етики. Поряд з цим впроваджуються 
різні види заохочення та винагород за дотримання таких норм, які виключають будь-
які порушення моральних стандартів. 

Розробка та використання таких методів ведення вітчизняного маркетингу підви-
щить його соціальну відповідальність та дасть можливість повніше задовольняти 
потреби споживачів. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
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Економічне зростання підприємства забезпечується на основі впровадження 
комплексу управлінських організаційних та маркетингових заходів, в процесі 
яких застосування інформаційних технологій є пріоритетним. 

Інформаційні технології маркетингу належать до самостійної групи технологій, 
що реалізуються в середовищі інформаційних систем маркетингу та мережі Інтернет. 

Місія інформаційних технологій маркетингу полягає в оперативному наданні 
необхідної інформації маркетологам та керівникам в системі управління підпри-
ємством для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Існує велика кількість різноманітних інформаційних технологій маркетингу. 
До найбільш популярних видів, які застосовуються на підприємствах, відно-
сяться наступні: 

– інформаційні технології маркетингу інтегрованих корпоративних систем 
управління підприємством; 

–інформаційні технології маркетингу спеціалізованих програм маркетингового 
планування; 

– інформаційні технології інтерактивного маркетингу. 
Інформаційні технології маркетингу, які використовуються в дорогих і потужних 

корпоративних системах управління підприємством (Oracle E-Business Suite, SAP 
Business One, Oracle JD Edwards Enterprise One, Microsoft Business Solutions, iScala), 
дозволяють маркетологам працювати з електронними базами маркетингових даних, 
накопичувати та оперативно обробляти інформацію щодо проведення маркетинго-
вих досліджень ринку, маркетингового прогнозування і моделювання, розробки 
нових товарів, здійснювати управління попитом, замовленнями споживачів, а також 
проводити оцінку ефективності маркетингової діяльності. 

Інформаційні технології маркетингу, які застосовуються в спеціалізованих 
програмах маркетингового планування (Marketing Expert, Marketing Analitic, Cilentele), 
сприяють виконанню маркетологами основних професійних завдань: проведенню 
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аналізу ринку, конкурентів; прогнозуванню і аналізу обсягів продажів, оцінці ефектив-
ності маркетингової діяльності підприємства. Програмно підтримується використання 
специфічних маркетингових методів, а саме: проведення сегментації ринку, Portfolio та 
GAP-аналізу, розробки стратегій Ансоффа, бюджетування та ін. 

Інформаційні технології інтерактивного маркетингу стають все більше популя-
рними в маркетинговій діяльності підприємств. Інформаційні технології цього виду 
базуються на сервісах та ресурсах мережі Інтернет і дозволяють маркетологам вико-
ристовувати банерну, контекстну рекламу, брендинг, Web-просування товарів, PR-
компанії, електронні розсилки та ін. 

Середовище та технології Інтернет створюють високий рівень інтерактивності в 
проведенні прямих діалогів, комунікацій між споживачами та виробниками продукції. 

Інформаційні технології інтерактивного маркетингу в системі електронної торгівлі 
дозволяють маркетологам «наблизитися» до споживачів продукції. Завдяки цьому, 
оперативне вивчення та реагування на потреби споживачів призводить до організації 
робіт на підприємстві щодо вдосконалення споживчих властивостей випускаємої 
продукції. Оскільки в електронних системах споживачі мають прямі контакти з 
підприємствами- виробниками, інформаційні технології інтерактивного маркетингу 
сприяють підвищенню ефективності різних етапів розподілу товарів, а саме: обробки 
замовлень, доставки продукції покупцем та стимулюванню збуту продукції. 

Проведений аналіз використання інформаційних технологій маркетингу на під-
приємствах харчової промисловості України свідчить про те, що вищеназвані типи 
інформаційних технологій маркетингу в тій чи іншій мірі застосовуються на підпри-
ємствах, їх впровадження здійснюється за принципом мінімізації співвідношення 
«ціна/якість», іноді без урахування перспектив та темпів їх розвитку на ринку. Часто 
керівники підприємств недооцінюють пріоритетного значення інформаційних техно-
логій маркетингу в підвищенні економічної ефективності діяльності підприємства. 

В той же час, світова практика та проведені дослідження свідчать про те, що 
активне використання сучасних інформаційних технологій маркетингу дозволяє 
підприємству підвищити прибутковість і рентабельність виробництва за рахунок 
зниження рівня собівартості продукції та витрат, а також здійснення наскрізного 
електронного планування та постійного електронного контролю використання всіх 
видів ресурсів. Прискорення виконання ділових операцій на базі вищеназваних 
технологій дозволяє підприємству суттєво зменшити витрати на транзакції та 
підвищити ефективність виробництва і реалізації продукції. Інформаційні технології 
інтерактивного маркетингу мають порівняно низьку вартість тому їх використання є 
ефективним для підприємств різних розмірів і масштабів діяльності. 

Отже, активне застосування сучасних інформаційних технологій маркетингу 
вдосконалює роботу підприємства, має цілеспрямований вплив на підвищення рівня 
економічної діяльності підприємства, сприяє позитивним змінам іміджу підприєм-
ства та його виходу на нові ринки. 
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ГАЛУЗІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ 
СІЛЬГОСПКООПЕРУВАННЯ 
В.К. Гаркавко 
Національний університет харчових технологій 

Дослідження проблем сталого економічного розвитку вітчизняноїмолокопереро-
бної галузі попередньо передбачає вивчення історичного досвіду сучасного рівня 
розвитку АПК у передових індустріально-аграрних країнах, включаючи розвиток 
сільгоспкооперування в галузі. Актуальність піднятої теми водночас зумовлена як 
пошуком шляхів виходу зі скрутного становища, в якому зараз перебуває вітчизняна 
молокоопереробна галузь, так й природним прагненням українських селян (діяль-
ність яких зараз змушено звужена до простого здавання молока як сировини до мо-
локопереробних підприємств, причому по суті задешево) до фермерства і кооперу-
вання задля отримання якомога більших доходів зі своїх господарств. 

Поширеною формою сільгоспкооперування в молочарстві були контрольні 
союзи, які стали виникати з 80-х рр. XIX ст. в Данії і Швеції [4 — 6]. Згодом, 
швидко зростаючи в кількості, вони стали поширюватися і в інших країнах (в 
Данії — з 2 (1875 р.) до 390 (1904 р.); в Швеції — з 1 (1898р.) до 273 (1904 р.); в 
Норвегії — з 1 (1898 р.) до 160 (1904 р.); в Німеччині — з 1 (1897 р.) до 63 (1904 р.); у 
Фінляндії — з 1 (1899 р.) до 20 (1904) [9; с. 3]). Великого поширення контрольні 
союзи молочнотоварних господарств на межі ХІХ/ХХ ст. набули в окремих тери-
торіях Росії, України, Прибалтики, Польщі [2, с. 811; 3, с. 1 – 4; 8, с. 592 – 593,  
с. 601 – 602; 9, с. 1 – 11; 10, с. 1 – 7]. В Австро-Угорщині молокопереробна коо-
перація набула великого розмаху в західноукраїнських землях [7]. 

За формою організації контрольні союзи являли собою кооперативи [4, с. 75; 
6, с. 17] й були своєрідним типом суспільної взаємодопомоги сільським господа-
рям, що й викликало до них помітну увагу на межі ХІХ/ХХ ст. в дослідженнях 
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таких економістів-аграріїв як К.А. Вернер, М.М. Кажанов (Росія, Україна), Г. Буєр, 
К. Вульф (Данія), Н. Ханссон (Швеція), Т. Брінкман, К. Гессель (Німеччина),  
X. Ротшильд (Франція) [1; 2; 3; 8; 9; 10] та ін. Поширення контрольних союзів 
молочнотоварних господарств на межі ХІХ/ХХ ст. було викликано розвитком 
конкуренції на світових ринках, що спонукало виробників галузі до кооперації 
спершу збутової, згодом — виробничої, кредитної, споживчої. Головна ж мета 
контрольних союзів за Н. Ханссоном й К. Вульфом полягає в тому, щоб створити 
можливість доходного ведення молокопереробної справи [2, с. 13, с. 14 – 15, с. 16; 
10, с. 13], задля чого необхідно здійснювати об’єктивний, неупереджений конт-
роль, що в свою чергу викликає необхідність запрошення в господарство сторон-
нього спеціаліста зі спеціальною освітньою підготовкою і певним кваліфікацій-
ним рівнем як практичного господаря — контроль-асистента. Своєю підвищеною 
увагою до господарств й індивідумів контрольні союзи сприяли кращому догля-
ду за худобою, більш здоровому її харчуванню й більш ретельному відбракуван-
ню, чим створювали господарську основу для доходного й гігієнічного тварин-
ництва в цілому, й молочнотоварного господарства, зокрема. Тому логічно, що 
прийоми ведення господарства в контрольних союзах в тваринництві згодом по-
ширилися й на інші різновиди сільгоспвиробництва, поступово еволюціонуючи, 
сприяли формуванню сучасних цивілізованих форм ведення аграрного сектору в 
економічно розвинених країнах. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ І ПРИКЛАДНІ 
АСПЕКТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АПК УКРАЇНИ 
В.І. Губенко, д-р екон. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

Останні роки збагатилися новими здобутками у плані розбудови сучасного меха-
нізму поєднання виробництва та зовнішньоекономічної діяльності АПК. Ускладнен-
ня експортно-імпортних операцій на світовому рівні висвітлює немало аргументів на 
користь того, що насамперед з точки зору методичних засад особливу увагу слід 
приділити формуванню таких складових як лібералізація, протекціонізм та продово-
льча безпека, які з огляду науки, практики і державних органів управління серед чи-
сла інших належать до вагомих пріоритетів виробництва і зовнішньоекономічної 
діяльності галузі АПК. Кожний із згаданих пріоритетів виконує специфічну функ-
цію, а разом у часі і просторі вони діють як єдиний і цілісний методичний «трикут-
ник», в якому абсциса, ордината і апліката виходить з однієї точки координат. 

Формуючи власну виробничу та зовнішньоекономічну політику, Україна та її 
АПК мають визначитися з відповідними середньо- і довгостроковими пріорите-
тами в плані лібералізації, протекціонізму та продовольчої безпеки. Чим пробле-
мніша ситуація, чим глибше її вплив та широта охоплення суміжних сфер, тим 
досконалішим, структурованим і ефективним має бути механізм реалізації пріо-
ритету. Виходячи з необхідності з’ясування взаємозв’язку пріоритетів та вису-
нення на перше місце продовольчої безпеки, є потреба визначити економічну і 
соціальну сутність продовольчої безпеки, її показники і параметри. Продовольча 
безпека — це спроможність держави гарантувати і забезпечувати потреби насе-
лення у продовольстві на рівні науково обґрунтованого споживання та відповід-
но до його платоспроможного попиту по відношенню до цін, що складаються на 
ринку продовольства [1]. Продовольча безпека базується на наступних вимірни-
ках: критична межа імпорту продовольчих товарів має знаходитися на рівні 30 %, 
перевищення вказаної межі викликає згортання власного виробництва і втрату 
продовольчої незалежності; достатність харчового раціону, показником критич-
ної межі якого є 50 % науково обґрунтованої норми; межа енергетичної насиче-
ності харчового раціону, яка за даними ВООЗ становить на рівні нижньої межі 
1500 ккал на добу. За науково обґрунтованими нормами харчування енергетична 
цінність добового раціону становить 2800 – 3600 ккал, середнє споживання дорі-
внює 2500 ккал, в Україні вона складає 2933 ккал, при цьому основну частину 
калорій складає продукція рослинного походження — 72 %, тваринного — 28 %, 
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що у 2 рази нижче за встановлений пороговий критерій. Важливим показником 
продовольчої безпеки є межа бідності, що вимірюється часткою середньодушо-
вого доходу на рівні 75 % медіанних сукупних витрат на умовного дорослого. В 
Україні межа бідності встановлюється як частка прожиткового мінімуму на одну 
особу на місяць, що складає 57 % прожиткового мінімуму[2]. 

Основними показниками продовольчої безпеки є рівень самозабезпечення 
продовольством, як відношення обсягу чи вартістю продовольства власного ви-
робництва до спожитого обсягу; доступність продовольства, що характеризуєть-
ся коефіцієнтом фізичної та економічної доступності; достатність харчового ра-
ціону або відповідність його науково обґрунтованим нормам харчування. Вихо-
дячи з викладеного, можна констатувати, що не можна розглядати продовольчу 
безпеку у відриві від лібералізації і протекціонізму, які не слід останні не 
пов’язувати з продовольчою безпекою. Отже, вказані чинники — це ключові 
проблеми продовольчої безпеки. Осмислення цієї проблеми на методичному під-
ґрунті має важливе значення для забезпечення продовольчої безпеки та здійснен-
ня експортно-імпортних операцій АПК. Аналіз світового досвіду переконує, що 
безпечний або гранично-критичний рівень зовнішньоекономічної діяльності ви-
значається відношенням зовнішнього боргу до обсягів експорту, імпорту та ін-
ших показників. На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що 
виваженість підходу до важелів лібералізації і протекціонізму зумовлює необхід-
ність визначити безпечний або гранично-критичний рівень зовнішньоекономіч-
ної діяльності через відношення зовнішнього боргу до обсягів зовнішньоторгове-
льного обороту, що об’єднує експорт і імпорт харчових продуктів. Нами встано-
влено, що зниження обсягів ЗТО нижче безпечного або гранично критичного рі-
вня зумовлює виникнення вірогідності внутрішньої фінансової кризи та знижен-
ня рівня безпеки. Заходи з лібералізації стимулюють зростання обсягів експорту, 
надходжень інвестицій, а також активність інфляційних процесів. Заходи з про-
текціонізму стримують зростання обсягів імпорту, дестабілізують ціноутворення, 
запобігають валютній кризі. Залежно від країн світу, в тому числі України та її 
АПК, відношення змінюються: зовнішнього боргу до зовнішньоторговельного 
обороту — від 25 до 40 %; обсягів експорту, що здійснюється в ліберальному 
режимі, до зовнішньоторговельного обороту — від 68 до 40 %. За 2011р. в АПК 
України відношення експорту до зовнішньоторговельного обігу склало 66 %, що 
є в межах норми, відношення імпорту до ЗТО — 33,8 %. Таким чином, експорт 
здійснювався в ліберальному режимі, імпорт — на нижній межі протекціонізму 
(норма — 68 – 40 %) [3]. В подальшому доцільніше оперувати не процентами, а 
проценто-пунктами, тобто є підстави мати такі значення взаємопов’язаних пока-
зників: по першому — від 75 до 60; другому — від 68 до 40; третьому — від 32 
до 60 проценто-пунктів. Можна стверджувати, що в даному випадку йдеться не 
про окремі пріоритети, як якісні важелі вирішення локальних проблем, а про 
розв’язання конкретних питань забезпечення продовольчої безпеки та ЗЕД на 
засадах взаємозв’язку пріоритетів як комплексної системи. Можна стверджувати, 
що продовольча безпека України та ЗЕД АПК формується на 68 % під впливом 
лібералізації і на 32 % під впливом протекціонізму. Лібералізація обумовлюється 
на 70 % продовольчою безпекою і на 29 % протекціонізмом. Протекціонізм ви-
значається на 52 % продовольчою безпекою і на 46 % лібералізацією п.п. Для 
забезпечення одного проценто-пункта продовольчої безпеки, необхідно мати 0,9 
п.п. лібералізації і 0,4 п.п. протекціонізму. 
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Щоб забезпечити зростання безпечного або гранично-критичного рівня у ЗЕД 
на 1,0 проценто-пункт, вимагається підвищити лібералізацією на 1,8 п.п. Викла-
дений процес взаємозв’язку продовольчої безпеки, лібералізації і протекціонізму 
виступає як методичний інструмент щодо забезпечення продовольчої безпеки та 
розвитку ЗЕД, як унікальний засіб вирішення життєво важливих проблем країни. 
Формування власної внутрішньої та зовнішньоекономічної політики потребує 
обов’язкового визначення взаємозв’язку пріоритетів. Перевага цього методично-
го підходу полягає у високій репрезентативності вихідної бази, оскільки чітко 
визначені конкретні значення показників. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА — СКЛАДОВА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
C.І. Дичковський, канд. пед. наук 
Національний університет харчових технологій 

Проблема продовольчої безпеки України в період трансформації її економіч-
ної системи та соціального устрою на засадах ринкових відносин є тією сферою 
суспільного буття, що не втрачає актуальності на будь-яких стадіях трансформа-
ційного періоду її розвитку. Наявність як позитивних, так і негативних тенденцій 
у сфері виробництва і рівня споживання продовольства мають безпосередній 
вплив на стан добробуту і рівня життя всього населення України.  

В даній сфері різновекторні процеси, що притаманні розвитку економіки краї-
ни, діють на всі складові народногосподарського комплексу, але особливо важ-
ливими є чинники, що впливають на розвиток продуктивних сил народногоспо-
дарського комплексу, зокрема тих факторів, що відносяться до сфери забезпе-
чення продовольчої безпеки. 

Потреба в продуктах харчування є однією з основних фізіологічних потреб лю-
дини. Історично виробництво продуктів харчування складало не тільки основу гос-
подарської діяльності людей, але є сферою, що визначає всю соціальну організацію 
людини. В цьому значенні можна говорити про те, що від того, який стан цієї сфери 
національного господарства, таким буде рівень розвитку суспільства і економіки. 

Система національної продовольчої безпеки базується на таких принципах: 
самозабезпеченність, незалежність, доступність, якість. Ці характеристики слід 
враховувати при формуванні державної політики щодо продовольчої безпеки, 
вони також мають забезпечувати такі її напрями: ефективний розвиток агропро-
мислового комплексу, зовнішньоекономічна діяльність у сфері АПК, формування 
доходів населення, гарантування збалансованого і якісного споживання. 

Для визначення критеріїв продовольчої безпеки в країні слід ввести державну 
систему норм споживання, що регламентувала б основні нормативні рівні спо-
живання населення: раціональний (нормативний), який використовується для 
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соціально-економічних розрахунків, і мінімально необхідний — для гарантова-
ного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. 

Забезпечення ефективного функціонування системи продовольчої безпеки 
безпосередньо залежить від: 

– стійкості підсистеми забезпечення; 
– структурних змін в АПК;  
– інвестиційної політики;  
– формування підсистеми технічного забезпечення; 
– удосконалення податкового законодавства; 
– організації банківського обслуговування;  
– створення товарних запасів;  
– діюча система страхування урожаїв і майна підприємств АПК;  
– науково-інформаційне забезпечення. 
У підсистемі управління продовольчою безпекою перехід до регульованих 

ринкових відносин пов’язаний із трансформацією відносин власності. Це перед-
бачає конкуренцію різних форм власності і господарювання, використання опто-
вих продовольчих ринків, розвиток маркетингу. 

Важливим елементом проведення державою агропродовольчої політики є ре-
гулювання продовольчих ринків шляхом закупівлі продукції і продовольчих ін-
тервенцій. Важелями державного регулювання в підсистемі управління є подат-
ки, кредити, субсидії, а метод програмно-цільового планування — домінуючим у 
вирішенні пріоритетних проблем продовольчої безпеки країни. 

Наявність багатоваріантних підходів у сфері реформування устрою України 
викликає необхідність розгляду проблеми з правових і системних позицій, а та-
кож із врахуванням тих змін, які пройшли в українському суспільстві протягом 
останніх років його розвитку, а також можливих наслідків, які можуть виникнути 
в результаті їх втілення в життя. 

З позицій розвитку українського суспільства основні напрямки вирішення да-
ної проблеми є в розміщенні продуктивних сил нашої держави, і основою його 
реалізації повинно стати формування комплексної програми розвитку регіонів, а 
також її адміністративних складових, а гарантом таких трансформаційних проце-
сів повинна стати законодавча і судова гілки влади.  

На основі узагальнення теоретичних і методологічних положень може бути 
здійснено новий підхід до формування продовольчої безпеки України з позицій 
синтезу регіональних можливостей з врахуванням ресурсного, природно-кліма-
тичного, демографічного, компонентно-структурного, інноваційного та інших 
потенціалів, а також трансформаційних змін в системі економічних відносин.  

Основними завданнями державних органів управління є своєчасне прогнозу-
вання та виявлення загроз продовольчій безпеці, мінімізація їх негативних нас-
лідків за рахунок стратегічних запасів продовольства. Слід створити комплексну 
систему спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації що-
до виробництва, управління запасами і постачання продовольства, якості і безпе-
ки харчових продуктів, споживання продовольства та харчування населення.  

Також необхідно сформувати державні інформаційні ресурси у сфері забезпе-
чення продовольчої безпеки, використовуючи сучасні засоби комунікації, а саме: 
Інтернет, мобільний зв’язок тощо. Також важливо організувати своєчасне інфор-
мування виробників і надання консультаційних послуг державними органами та 
дорадчими службами щодо державних програм підтримки харчової промислово-
сті та схем їх реалізації, механізмів регулювання ринків сільгосппродукції. 
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СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
О.Ю. Межинська-Бруй 
Національний університет харчових технологій 

Продовольча безпека — захищеність життєвих інтересів людини, яка виража-
ється у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини 
до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності 
(визначення продовольчої безпеки в міжнародних угодах). 

Глобальна продовольча безпека є питанням номер один на усіх міжнародних 
конференціях. Проте гарантування продовольчої безпеки кожної окремої країни є 
однією із ключових функцій держави, адже стабільне виробництво продуктів 
харчування, доступність їх отримання та споживання за рахунок власного вироб-
ництва та імпорту можливе лише під контролем державних органів. Тільки дер-
жава може правильно подбати про запаси продовольства, використовуючи меха-
нізми підтримки виробників основних продуктів харчування, регулювання екс-
порту і митно-тарифної політики. Саме на державному рівні можна вирішити 
проблему соціального захисту населення. 

Закон України «Про основи національної безпеки» ще з 2003 року визначає 
основні загрози продовольчій безпеці країни, як-от незбалансоване споживання 
продуктів харчування населенням; низький рівень споживання продуктів тварин-
ного походження; висока частка витрат домогосподарства на продукти харчуван-
ня у структурі загальних витрат; висока диференціація вартості харчування за 
соціальними групами; низька ємність внутрішнього ринку за окремими продук-
тами; сировинний характер експорту сільгосппродукції; зростання цін на сіль-
госппродукцію на внутрішньому ринку; відсутність контролю за безпечністю 
продуктів харчування [2]. 

За цими критеріями рівень продовольчої безпеки України останнім часом зни-
зився до критичної межі.  

У 2011 році середньодобова поживність раціону українця становила 2951 ккал, що 
на 18 відсотків перевищує граничний критерій (2500 ккал). Порівняно із  
2010 роком споживання калорій населенням України зросло на 0,6 відсотка. 

При цьому, як і у попередні роки, основну частину калорій українці спожива-
ли разом із продукцією рослинного походження. Натомість лише 27,3 % серед-
ньодобового раціону забезпечується за рахунок споживання продукції тваринно-
го походження, що у 2 рази нижче за встановлений пороговий критерій (55 відсот-
ків). Таким чином можна зробити висновок, що харчування є незбалансованим. 

До негативних моментів минулих років можна віднести: зменшення серед-
ньодушового споживання населенням молока і молокопродуктів з 206,4 кг у 2010 
році до 204,9 кг у 2011 році, яке відбулося на фоні довготривалого скорочення 
поголів’я корів у всіх категоріях господарств. (Довідково: станом на 01.01.2012 у 
всіх категоріях господарств налічувалося 2582,2 тис. голів, що на 1,9 відсотка 
менше, ніж на 01.01.2011.) Але, і цим даним не можна довіряти. За словами Ва-
дима Чагаровського, голови Ради директорів Спілки молочних підприємств 
України: «Протягом усіх років нашої української незалежності цифри, які нада-
вав Державний комітет статистики України, не відповідали дійсності. Це стосу-
ється і обсягів виробництва молока й чисельності поголів’я. Реальний стан кар-
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динально відрізняється від того, що ми бачимо у статистичних звітах. Ситуація в 
молочній галузі скоріше, є незадовільною. Складною» [3]. 

З чим це пов’язано? Проаналізувавши стан ринку та купівельну спроможність, 
можна зробити висновок, що сьогодні купівельна спроможність українського 
споживача стала нижчою, ніж була у 2009 р. Інфляційні процеси та підвищення 
цін не дають змоги йому забезпечити себе навіть продуктами стандартного спо-
живчого кошика. Ще одна причина, яка на сьогодні впливає на ситуацію, це сис-
тема ціноутворення, яка тепер існує в молочній галузі. Рівень цін на молочні 
продукти в Україні зараз абсолютно такий самий, як у Європі. До того ж усім 
відомо, що розмір заробітної плати в Європі й в Україні є різним. Ці дві причи- 
ни — низька купівельна спроможність та високі ціни — взаємопов’язані, тому 
зрозуміло, чому рівень споживання зараз знизився. 

Що обумовлює високі ціни? Криза на сировинному ринку. З 1990 р. в Україні 
поголів’я худоби неухильно знижується, і за останні роки призупинити цей про-
цес не вдалося. Фахівці галузі мають сподівання, що в уряді з’явиться бажання 
реформувати галузь. За попередніх урядів було, щоправда, прийнято чимало про-
грам, але це були програми більше для звітності, а не для справи, і на ситуацію в 
молочній галузі вони фактично не вплинули. Щоб змінити ситуацію на молочно-
му ринку, треба, перш за все, змінити її на ринку молочної сировини. Також, сьо-
годні молочна галузь України має обмеження у виході на іноземні ринки. 

Необхідно навчитися прогнозувати баланс споживання молочних продуктів 
внутрішнім ринком, оцінювати — скільки при цьому можна відправляти на екс-
порт, у разі власного недовиробництва визначати необхідні обсяги імпорту. 

Якщо навчитися реально оцінювати ситуацію і робити ринкові прогнози, буде 
легко визначати напрямки розвитку галузі. Адже не можна вести розмову лише 
про розвиток сировинної бази, або лише про розвиток галузевого законодавства. 
Лише комплексний підхід дасть змогу покращити ситуацію. 
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Сучасний стан економіки на макро- й мікрорівнях характеризується деформо-
ваною структурою виробництва, тому одним із стратегічних завдань більш ефек-
тивного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова.  



 225 

Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефек-
тивної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних 
підприємств, а, з іншого, — шляхом упровадження екологічного менеджменту на 
підприємствах, враховуючи економічні важелі безпеки [1]. 

Процес реструктуризації — це спосіб адаптації діяльності підприємства до 
безперервно змінюваних ринкових умов через проведення комплексу заходів ор-
ганізаційно-економічного, техніко-технологічного і фінансового характеру, що 
забезпечують зростання ефективності виробництва, підвищення конкурентосп-
роможності і зміцнення фінансової стійкості. Даний підхід, на нашу думку, як-
найповніше відображає механізм і цілі трансформації підприємства. 

За принципом визначення об’єкта реформування виділяють такі види рестру-
ктуризації: виробнича, ринкова, фінансова, соціальна, науково-технологічна, 
екологічна. 

Екологічна реструктуризація (об’єкт — взаємодія з навколишнім середови-
щем) — розглядається з погляду загального задуму індивідуального проекту 
трансформації підприємства, здійснюється в довгостроковому періоді, ґрунтуєть-
ся на результатах оперативної реструктуризації і передбачає залучення як внут-
рішніх так і зовнішніх джерел фінансування з метою ліквідації загроз порушення 
екологічної рівноваги в ділянці функціонування підприємства [2]. 

Екологічний менеджмент є управлінням, принципово орієнтованим на форму-
вання й розвиток екологічного виробництва та екологічної культури життєдіяль-
ності людини. Це тип управління, побудований на соціально-економічному й 
соціально-психологічному мотивуванні гармонії взаємин людини з природою [3]. 

Завдання екологічного менеджменту полягає у пошуку нових шляхів і підхо-
дів до вирішення екологічних проблем при виробництві продукції. 

Екологічна безпека в процесі реструктуризації — це комплекс певних фінан-
сово-вартісних важелів, створених екологічно небезпечною діяльністю людини в 
процесі роботи підприємства, тісно пов’язаних між собою й таких, що стимулю-
ють підприємства та галузі щодо проведення природоохоронних заходів [1]. Еко-
логічна безпека в процесі реструктуризації забезпечується як державними меха-
нізмами втручання, так і внутрішньофірмовими інструментами регулювання. 
Державні механізми передбачають вручання в ринкове регулювання реструкту-
ризації через платежі за забруднення та штрафи, реалізацію ресурсних квот і «лі-
цензій на забруднення», надання кредитів як заохочення за економію ресурсів, 
покриття витрат на амортизацію, скасування субсидій тощо [4]. 

До внутрішньо фірмових інструментів регулювання екологічної реструктури-
зації належать: 

Спеціальні природоохоронні або екологічні паспорти ( детальний аналіз еко-
логічної ситуації, визначення першочергових завдань та їх вплив на навколишнє 
середовище). 

Екологічне страхування (страхування відповідальності підприємства за завда-
ні збитки у зв’язку з аварією, технологічним збоєм або стихійним лихом, що при-
зводять до забруднення довкілля). 

Екологічний аудит ( незалежна перевірка господарської діяльності підприємс-
тва з метою оцінки її відповідальності природоохоронному законодавству та роз-
роблення рекомендацій щодо зниження фактичного або потенційного екологіч-
ного , фінансового та інших збитків) 
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Екологічний контроль ( регулювання екологічних відносин рівнів управління 
природокористуванням на підприємстві) [4] 

Екологічний маркетинг (специфічний вид маркетингу, який передбачає орієн-
тацію усієї діяльності підприємства (розробки продукції, її виробництва, паку-
вання, транспортування, реалізації, просування, переробки та утилізації) на фор-
мування та задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання 
прибутку та збереження довкілля і здоров’я людей.) 

Застосування запобіжних заходів, а не нейтралізація наслідків забруднення, за 
оцінками фахівців, є більш надійним засобом вирішення екологічних проблем. 
Розвиток екологічно орієнтованого бізнесу дозволяє знизити техногенний вплив 
на навколишнє природне середовище, сприяючи тим самим виходу країни на 
стійкий шлях соціально-економічного розвитку. 
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На сьогоднішній день проблема здорового харчування є дуже важливою не тіль-
ки для нашої країни, а й для всього світу. Асортимент продуктів харчування на віт-
чизняному та на світовому ринках збільшується з кожним роком, проте не всі про-
дукти, представлені на ринку харчування, можна назвати корисними. Великого зна-
чення набуває потреба виховання у молоді і особливо дітей культури харчування. 

Дієтологи всього світу впевнені, що харчування визначає тривалість і якість 
життя людини. А смакові звички залишаються з людиною на все життя. Тому 
лікарі радять з дитинства привчати дітей до здорової та корисної їжі. 

Для того, щоб зберегти здоров’я лікарі радять відмовитись від продуктів, до скла-
ду яких входять синтетичні речовини, барвники, цукор, сіль, жири. До некорисних 
відносяться продукти, що виготовлені за допомогою технологій копчення, гриля чи 
фритюру. 

До списку небезпечних продуктів відносять також чіпси, солодку газовану воду, 
їжа швидкого харчування, копчені продукти, копчені продукти, цукор рафінований 
та ін. Коротко визначимо основні негативні наслідки від вживання таких продуктів.  

Чіпси — це суміш вуглеводів і жирів, у оболонці фарбників і замінників смаку 
[2]. Через особливості приготування в чіпсах утворюється багато канцерогенів — 
речовин, що провокують розвиток ракових захворювань. А гідрогенізовані жири 
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призводять до збільшення рівня холестерину в крові, що підвищує ризик виник-
нення інфарктів та інсультів.  

Солодкі газовані напої — суміш цукру, барвників, підсилювачів смаку. Газовані 
води, як правило, містять аспартам (Е951) — синтетичний цукрозамінник. Фелата-
нін, що міститься в аспартамі, змінює поріг чутливості при вживанні у великих 
дозах сприяє розвитку маніакальної депресії, паніки, злості та насильства [2]. 

Крім того, газована вода з аспартамом не втамовує спрагу. Слина погано ви-
даляє залишковий підсолоджувач зі слизової рота, тому після вживання напоїв у 
ротовій порожнині залишається відчуття нудотності, яке хочеться зняти новою 
порцією напою. В результаті, напої з аспартамом стають напоями для збудження 
спраги, а не для її втамування.  

Бензоат натрію (Е211), який використовують як консервант у газованих напо-
ях, пригноблює ферменти, що призводить до порушення обміну речовин і ожи-
ріння [2, 3].  

Останнім часом розвитку та популярності набувають пункти харчування шви-
дкої їжі, де продають біляші, чебуреки, картоплю фрі, шаурму та ін. Така їжа ду-
же шкідлива для здоров’я, оскільки фритюр, в якому смажать, можуть не міняти 
декілька діб, не дотримуючись технології. Результатом порушення технологічно-
го режиму стає надходження разом із їжею канцерогенів. З роками подібне хар-
чування призводить до порушення травлення, що стає причиною колітів, гастри-
тів, печії та інших розладів шлунково-кишкового тракту.  

До фастфудів також відносять сухарики, горішки, шоколадно-горіхові батон-
чики та подібні продукти.  

Останнім часом якість харчових продуктів погіршилась. Відсутність належного 
контролю з боку комітету із захисту прав споживачів, відмова від обов’язкової сер-
тифікації продукції стали причиною погіршення якісних характеристик продуктів 
щоденного попиту. У продукції, яку ми найчастіше купуємо, міститься значна кі-
лькість ароматизаторів, підсилювачів смаку, спецій для утримання вологи тощо.  

Відзначимо, що копчене м`ясо та риба теж потрапили у рейтинг небезпечних 
продуктів за високий вміст канцерогенів. Вони утворюються в процесі обробки у 
вигляді речовини бензопірену. Крім цього, все більше виробників переходить на 
використання генетично модифікованої сировини. Наприклад, сосиски, ковбаси 
на 80 % складаються з трансгенної сої. А один шматочок копченої ковбаси міс-
тить стільки фенольних з’єднань, скільки людина вдихає в місті за рік [3]. 

До переліку шкідливих для здоров’я людини продуктів відносять рафінований 
цукор, в якому відсутні вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна, водночас 
він містить багато калорій. Цукор провокує розвиток ендокринних захворювань — 
цукровий діабет, ожиріння; серцево-судинних захворювань — ішемічна хвороба 
серця, атеросклероз; шлунково-кишкових, органів дихання, нирок. Знижує опір 
організму різним інфекціям [1].  

Маргарин — це суцільний трансгенний жир — найшкідливіший вид жиру. 
Для людини небезпечні всі продукти з його вмістом. Це тістечка, торти з кремом, 
вироби з листкового тіста. Надмірна любов до цих насичених цукром і жиром 
продуктів гарантує порушення обміну речовин і зайву вагу. 

Останнім часом на ринку з’явився широкий асортимент енергетичних напоїв, 
вплив яких на організм людини повністю не вивчений, проте за останні декілька 
років лікарі зареєстрували десятки випадків летального результату від зупинки 
серця після вживання надмірної кількості енергетиків. 
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Діти дуже люблять жувальні цукерки, пастилки у яскравій упаковці, чупа-
чупси. Яскраве забарвлення дають хімічні домішки, барвники, а цукор і підсилю-
вачі смаку довершують характеристики речовин, що входять до їх складу. Ці цу-
керки можуть спровокувати гастрит та інші захворювання шлунково-кишкового 
тракту, а також різні хвороби зубів і ясен, про що не перестають нам нагадувати 
виробники зубної пасти по телевізору. 

Сильні традиції вживання алкоголю у мешканців і великих міст, і малень-
ких сіл. Про шкоду спиртного знають усі, але його споживання з кожним роком 
зростає. Алкоголь є вже третьою після серцево-судинних і онкологічних захворю-
вань причиною смертності населення, він значно підвищує ризик різних травм, 
вдесятеро — ймовірність скоєння самогубств. У стані алкогольного сп’яніння від-
бувається близько половини вбивств [1]. Таким чином, алкоголь не лише шкодить 
здоров’ю населення, а й виступає чинником, який загострює соціальні проблеми. 

В Україні зменшити виробництво шкідливих продуктів для здоров’я людини 
продуктів може законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з безпеки харчових продуктів», який передбачає посилення вимог до якос-
ті і безпеки харчових продуктів, а також посилення відповідальності виробників за 
порушення законодавства про безпеку харчових продуктів. Зокрема, планується 
створити єдиний орган з контролю над безпекою харчових продуктів (зараз цим 
займається п’ять різних служб). Цей єдиний контролюючий орган отримає право у 
будь-який час і на будь-якому етапі виробництва без попередження взяти контро-
льні зразки продукції і здійснити їх перевірку. Також в законопроекті йдеться про 
те, що виробництво і збут небезпечних для здоров’я людей харчових продуктів 
буде каратися накладанням штрафу на посадових осіб у розмірі від 75 до 90 неопо-
датковуваних мінімумів. У більш серйозних випадках, якщо, наприклад, було за-
вдано відчутної шкоди здоров’ю, недбайливому виробнику загрожує строк 
ув’язнення від двох до п’яти років, в разі смерті потерпілого — тюремне 
ув’язнення від п’яти до десяти років. Втім, поки що прийняття даного законопро-
екту постійно переноситься [3].  
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Обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных 
составляющих социально-ориентированной политики государства. Основой про-
довольственной безопасности выступает обеспечение страны продовольствием 
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собственного производства. В свою очередь эффективно функционирующие 
сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность являются осно-
вными звеньями обеспечения продовольственной безопасности.  

Пищевая промышленность до 2008 года демонстрировала высокие темпы 
прироста объемов производства. Финансовый кризис 2008 года и дальнейшее 
снижение уровня покупательной способности населения стали основной причи-
ной замедления темпов роста промышленного производства продуктов питания, 
и впоследствии спровоцировали тенденцию уменьшения производства.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что перспективы развития рынка 
продовольствия в Украине необходимо связывать с одними из основных индикато-
ров продовольственной безопасности — уровень потребления пищевых продуктов 
среднестатистическим украинцем и доступность пищевых продуктов для всех квин-
тильных групп. В таком контексте необходимо рассматривать емкость рынка продо-
вольствия и возможные темпы роста внутреннего рынка Украины. На сегодня по 
большинству продуктов питания не достигнуто потребление на уровне рациональ-
ных норм, а существующий разрыв в потребление основных групп продовольствия 
между первой и последней квинтильной группой составляет от 2,5 до 5 раз. 

Решить проблему обеспечения продовольственной безопасности не возможно, 
не решив основные проблемы развития АПК. Выделяя основные проблемы разви-
тия агропромышленного комплекса Украины, можно остановиться на следующих.  

1. Потеря крупного товаропроизводителя в сельском хозяйстве влечет за со-
бой уменьшение количества, снижение качества сырья, которое поступает на пе-
реработку, увеличение стоимости логистики, ограничения в использовании мощ-
ностей, что вызывает увеличение цен на готовую продукцию.  

2. Чрезмерная рыночная власть ритейлеров приводит к ограничению цены на 
продукцию в торговой сети, ограничения в поставках и ценовой политике для 
предприятий, уменьшение доли рынка пищевых предприятий за счет увеличения 
рыночных сегментов предприятий торговой сети, недобросовестной конкурен-
ции в каналах распределения и продвижения.  

3. Несогласованность украинских и мировых стандартов на производство 
продукции, сложность системы лицензирования и сертификации ограничивает 
экспорт продукции и влияет на стабильность внутреннего рынка, что приводит к 
серьезным ценовым колебаниям.  

4. Дискриминационное влияние торговой политики государств-партнеров, что 
влечет за собой резкие колебания предложения на внутреннем рынке, установление 
не конкурентоспособной цены, ограничение уровня рентабельности продукции.  

5. Частые изменения государственной политики поддержки сельхозпроизво-
дителей в налогообложении и льготном кредитовании не дают возможность 
предприятиям строить эффективные стратегии развития, в том числе инноваци-
онную и инвестиционную.  

6. Недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка, который вызыва-
ет увеличение затрат на транспортировку, складирование готовой продукции и, 
соответственно, ведет к увеличению цены. 

7. Высокие цены на материально-техническое обеспечение сельскохозяйственно-
го производства, что ведет к увеличению цен на сырье для пищевого производства. 

8. Недостаточный уровень прибыльности для обеспечения инновационного 
развития пищевых производств.  
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9. Низкая мотивация повышения производительности труда. 
10. Высокий удельный вес теневого рынка пищевых продуктов.  
Каждая из перечисленных проблем вызывает определенную реакцию пред-

приятия, что влияет на производственную, сбытовую, маркетинговую, финансо-
вую, ценовую, инвестиционную и другие политики предприятий.  

Основные направления развития АПК для обеспечения продовольственной 
безопасности страны лежат в плоскости реализации следующих направлений, 
которые приведут к увеличению объемов производства пищевых продуктов, 
конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снижению 
цены на готовую продукцию, улучшению качественных характеристик и функ-
циональных свойств продуктов, ориентировать на экспорт продукцию с увели-
ченной добавочной стоимостью: 

– реализация инновационной модели развития производства пищевых продуктов; 
– гармонизация стандартов на производство продукции, внедрение современ-

ных систем стандартизации и систем управления качеством; 
– развитие логистической системы, инфраструктуры рынка; 
– формирование и развитие интегрированных структур в АПК. 
Однако основным фактором, который позволит существенно увеличить внут-

ренний рынок и обеспечить достижение стандартов продовольственной безопас-
ности, является повышение уровня доходов населения и сокращение разрыва 
между наиболее богатыми и бедными слоями населения. 
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ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
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Згідно проекту Закону України «Про продовольчу безпеку» продовольча без-
пека — соціально-економічне та екологічне становище, за якого всі соціальні і 
демографічні групи населення стабільно та гарантовано забезпечені безпечним і 
якісним продовольством у необхідній кількості та асортименті, необхідних і до-
статніх для фізичного і соціального розвитку особистості, забезпечення здоров’я 
населення України [1]. 

Виходячи із законодавства складовими продовольчої безпеки є: 1) якісна і 
безпечна для життя і здоров’я населення продукція продовольства; 2) доступ-
ність продукції продовольства (як фізична щодо місця придбання, так і матеріа-
льна (частка витрат на харчування у сукупних витратах домогосподарств не бі-
льше 50 %); 3) дотримання раціональних норм споживання протягом доби (сума 
добутків одиниці маси окремих видів продуктів та їх енергетичної цінності, ста-
новить 3000 кілокалорій на добу); 4) переважна присутність на внутрішньому 
ринку продукції продовольства вітчизняних виробників (більше 80 %).  

Внаслідок проведеної адміністративної реформи функції контролю за якістю та 
безпечністю харчових продуктів покладено на Державну ветеринарну та фітосані-
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тарну службу. Незважаючи на це, сьогодні в цій сфері працюють кілька органів 
різного підпорядкування  Санітарна епідеміологічна служба, Державна інспекція 
з питань захисту прав споживачів та Національна комісія з Кодексу Аліментаріус. 
Усі ці структури на різних етапах відповідають за якість і безпеку харчових про-
дуктів, але конкретного органу, який контролював би процес згідно з європейсь-
кими нормами, відповідав би за продукти «з лану до столу», у нас немає. 

За 9 місяців 2012 р. Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів 
було перевірено 1973 тонн продовольчих товарів, з яких забраковано й знято з 
реалізації 36 % від перевіреної кількості [2]. 

Основними причинами порушення законодавства про якість і безпеку харчо-
вих продуктів були: відсутність супровідних документів щодо якості й безпеки, 
інформації про товар, невідповідність вимогам нормативних документів і вичер-
пний строк придатності. В зв’язку з порушеннями закону «Про захист прав спо-
живачів» було притягнуто до адміністративної відповідальності більше 6 тис. 
посадових осіб і інших працівників суб’єктів господарювання та накладені 
штрафи на суму 1138 тис. грн. До підприємств-порушників законодавства засто-
совані адміністративно-господарські санкції на суму 4490 тис. грн. 

За даними Державної служби статистики України, за три квартали 2012 р. у 
структурі витрат домашніх господарств за цілями, найбільша частка витрат  
40,9 % припадала на продукти харчування та безалкогольні напої, що на 9 % ме-
нше від встановленої межі 50 %. 

Межа продовольчої безпеки знаходиться за різними оцінками на рівні імпорту 
продовольства від 18 % до 35 % від загальної потреби. За даними Державної 
служби статистики України у 2012 р. експорт рослинницької і тваринницької си-
ровини, готової продукції харчової промисловості склав 17880,6 млн. дол. Зовні-
шньоторговельне сальдо позитивне і становить 10360 млн. грн. [3]. 

Однак, особливої уваги на шляху вирішення питання незалежності від імпор-
тного продовольства, слід приділити таким продуктовим групам: м’ясо та м’ясні 
продукти; риба та рибопродукти; плоди, ягоди та виноград.  

За даними управляючої компанії, що займається інвестиціями у компанії із 
середнім рівнем капіталізації, високим потенціалом зростання і прибутковості в 
Україні, Білорусі та Молдові — HorizonCapital, виробництво та реалізація риби 
та рибної продукції є однією з 10 найбільш привабливих для інвестицій видів 
економічної діяльності в Україні, оскільки 90 % ринку займає імпортна продук-
ція, а споживання на 30 % нижче європейського рівня [с. 87, 4].  

Однією з невирішених проблем залишається загроза забезпечення продовольством 
населення за доступними цінами та належної якості продукції, виробленої підприємст-
вами харчової промисловості, що в результаті угод злиття та поглинання перейшли у 
власність іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.  
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Ж.К.Сіднєва, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Відмінною рисою сучасної економіки є розвиток процесів глобалізації, ознаки 
яких присутні у всіх сферах діяльності. Інтеграція України у світовий економіч-
ний простір ставить нові вимоги щодо розвитку всіх секторів національної еко-
номіки, вимагає обов’язкового врахування сучасних тенденцій світових ринків. 
Перехід до нових форм господарювання за умов недосконалої правової бази, від-
сутності науково обґрунтованої концепції реформ, зниження рівня та якості жит-
тя населення спровокували появу цілої низки небезпек та загроз не лише стабіль-
ному розвитку економіки, але й національній безпеці. Так, згідно звіту, опубліко-
ваному ООН у 2010 р. за індексом людського розвитку, який характеризує якість 
життя, Україна займала 69 місце з 169 країн, що посилює актуальність питань 
формування ефективної системи національної безпеки [1]. 

Головною складовою, фундаментом та матеріальною основою національної 
безпеки є економічна безпека, яка надає реальні можливості для функціонування 
всіх інших її елементів. 

Не буде перебільшенням відмітити, що провідне місце серед елементів еко-
номічної безпеки відводиться продовольчій безпеці, яка гарантує соціальну ста-
більність у суспільстві, доступність якісних продуктів харчування та стійкий 
економічний розвиток. Проблема продовольчої безпеки почала активно дослі-
джуватись з середини 70 рр. ХХ ст. У 1974 р. Генеральною Асамблеєю ООН бу-
ли схвалені «Міжнародні зобов’язання із забезпечення продовольчої безпеки у 
світі», розроблені ФАО. У 1996 р. на Всесвітньому форумі з проблем продоволь-
ства була прийнята «Римська декларація щодо всесвітньої продовольчої безпе-
ки», в якій продовольча безпека саме і була визнана найважливішою частиною 
економічної безпеки кожної країни. 

У той же час, треба підкреслити, що серед фахівців немає єдиної думки щодо 
сутності продовольчої безпеки. Різні аспекти продовольчої безпеки розглядають-
ся в працях І.І. Лікінова, П.Т. Саблука, О.І. Гойчука, С.М. Кваші, Г.О. Колесніка, 
М.Й. Хорунжого, М.А. Хвесика, П.П. Борщевського, Л.В. Дейнеко та інших. 
Сутність продовольчої безпеки України розкривається у низці нормативно-
законодавчих актів, в основу яких покладено загальносвітові підходи з урахуван-
ням національних економічних можливостей. Визначення продовольчої безпеки 
наводяться в таких документах, як Закон України «Про державну підтримку сіль-
ського господарства України», «Державна цільова програма розвитку села до 
2015 року», «Концепція економічної безпеки України». Найбільш ґрунтовне ви-
значення міститься в Законі України «Про продовольчу безпеку», яка трактуєть-
ся як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільст-
ва і держави, за якої держава гарантує фізичну й економічну доступність та 
якість життєво важливих продуктів харчування населенню згідно з науково об-
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ґрунтованими наборами продуктів харчування, підтримує стабільність продово-
льчого забезпечення населення та забезпечує продовольчу незалежність [2]. 

Аналіз існуючих трактувань сутності продовольчої безпеки свідчить про існуван-
ня певних відмінностей у визначеннях, але принципові положення домінують у їх 
більшості. Вважається, що система продовольчої безпеки держави повинна будува-
тися на принципах самозабезпеченості, незалежності, стабільності, доступності про-
довольства (фізичній та економічній) для населення. У той же час проблемі якості і 
безпечності продуктів харчування не приділяється належної уваги. Загальновідомо, 
що вирішення продовольчої проблеми залежить не тільки від кількісного забезпе-
чення населення продуктами харчування, але великою мірою від їх якості. Сутність 
продовольчої безпеки реалізується системою показників-індикаторів економічної 
безпеки. Аналіз індикатора достатності споживання окремих продуктів харчування, 
свідчить, що фактичне споживання більшості видів продовольства останнім часом 
нижче раціональних норм. Так, у 2011 р. найбільше відставання фактичного спожи-
вання від раціонального спостерігалося по молоку і молокопродуктах (на 46 %), 
м’ясу і м’ясопродуктах (на 36 %), плодах, ягодах і винограду (на 41,5 %). Лише за 
чотирма позиціями, а саме: «хліб і хлібопродукти», «картопля», «олія» та «цукор» 
фактичне споживання перевищило раціональну норму. Проте, таке перевищення по 
зазначених групах продовольства, особливо хлібопродуктах та картоплі, є свідчен-
ням незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити власні 
енергетичні потреби за рахунок економічно доступніших продуктів. 

Якість харчування характеризує такий індикатор продовольчої безпеки як до-
бова енергетична цінність раціону людини. Відповідно до даних Держкомстата 
України середньодобова поживність раціону людини у 2011 р. становила 2951 ккал, 
що на 18,1 % перевищує граничний критерій та на 0,7 % вище проти 2010 р. Тре-
ба підкреслити, що деяке зростання останніми роками калорійності спожитих 
продуктів відбувається на фоні загального зниження вмісту основних мікро- та 
макроелементів у складі продуктів харчування (протеїну, кальцію, заліза та ін-
ших). Разом з тим, позитивним моментом стану економічної безпеки є те, що за-
доволення потреб населення у продуктах харчування, у межах його купівельної 
спроможності, здійснюється за рахунок вітчизняного виробництва.  

Отже, гарантування продовольчої безпеки потребує стабільного забезпечення 
внутрішнього ринку продуктами харчування власного виробництва в достатній 
кількості і необхідній якості та нарощування експортного потенціалу. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
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Національний університет харчових технологій 

Продовольча безпека — це невід’ємна складова економічної та національної 
безпеки держави та умова її незалежності. 

Проблема забезпечення продовольчої безпеки країни включає політичний, со-
ціальний, економічний і медичний аспекти. Для України вирішення цієї пробле-
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ми має особливу актуальність і важливість у зв’язку із змінами у всіх сферах 
життя країни, що відбуваються останніми роками.  

Продовольча безпека країни повинна ґрунтуватися на наступних принципах: 
стійке продовольче забезпечення, що базується на стабільному розвитку агро-
промислового комплексу в цілому та харчової промисловості зокрема, які здатні 
постійно забезпечувати населення продуктами харчування на необхідному рівні, 
адекватно реагуючи на кон’юнктуру продовольчого ринку та реалізуючи свій 
експортний потенціал; фізична і економічна доступність необхідної кількості та 
асортименту продовольства для усіх категорій населення, що забезпечується їх 
платоспроможністю, яка не ставить під загрозу задоволення інших основних по-
треб людини; безпека харчування, як можливість виробництва, реалізації та спо-
живання якісного та екологічного продовольства, що не шкодить здоров’ю насе-
лення та забезпечує раціональне збалансованість харчування; стабільність галу-
зевих ринків продовольства, яка гарантується власним виробництвом та сферою 
накопичення страхових запасів основних продуктів харчування; захищеності віт-
чизняного виробника продовольчих товарів від імпортної залежності як у формі 
продовольства, так і в формі ресурсного забезпечення. 

В першу чергу, продовольча безпека залежить від стану національного агро-
промислового комплексу та його підтримки державою, земельного законодавст-
ва, форм власності та господарювання, а також платоспроможності населення.  

В сучасних умовах загрозу продовольчій безпеці країни становить скорочення 
виробничого потенціалу АПК, недосконалість організаційно-економічних меха-
нізмів, згортання обсягів виробництва в галузях агропромислового комплексу, 
зниження життєвого рівня населення. 

За попередніми даними Держкомстату [1], індекс обсягу сільськогосподарсь-
кого виробництва у 2012 р. порівняно з 2011 р. становив 95,5 %, у т.ч. індекс об-
сягу виробництва продукції рослинництва склав 91,8 %, індекс обсягу виробниц-
тва продукції тваринництва — 103,8 %. 

Порівняно з 2011р. загальна посівна площа збільшилась на 125,9 тис.га (на 0,5 %) 
та становила 27,8 млн.га. У 2012р. загальний валовий збір зернових і зернобобових 
культур становив 46,2 млн.т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність — 
31,2 ц з 1 га. Порівняно з 2011 р. виробництво зерна скоротилося на 18,6 % (на  
10,6 млн. т), що зумовлено як скороченням площі збирання (на 532 тис.га, або на 
3,5 %), так і зниженням середньої урожайності з 1 га (на 5,8 ц, або на 15,7 %) [1].  

Господарствами всіх категорій у 2012 р. реалізовано на забій 3,1 млн. т худоби та 
птиці (у живій вазі), що на 3,4 % більше порівняно з 2011 р., вироблено 11,4 млн. т 
молока (на 2,7 % більше) та 19,1 млрд. шт. яєць (на 2,3 % більше). За розрахунками, 
на 1 січня 2013 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,5 млн. голів 
(на 1,8 % більше, ніж на 1 січня 2012 р.), у т.ч. корів — 2,6 млн. (на 0,8 % менше), 
свиней — 7,5 млн. (на 1,9 % більше), овець і кіз — 1,7 млн. (на 0,5 % більше), птиці 
всіх видів — 213,9 млн. голів (на 6,5 % більше).  

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових ви-
робів у 2012 році випуск продукції збільшився на 1,5 %, у тому числі у виробницт-
ві олії та жирів — на 14 %, переробленні та консервуванні овочів та фруктів — на 
10,1 %, м’ясній, молочній та кондитерській промисловості — відповідно на 2,1 %, 
3,2 % та 2,9 %. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві напоїв (на 
2 %) та тютюнових виробів (на 1,5 %) [1]. 
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Одним з головних показників, що характеризує продовольчу безпеку країни є 
рівень самозабезпеченості основними видами продовольства, який розраховуєть-
ся як відношення обсягів виробництва продовольства до внутрішнього викорис-
тання на території України. Рівень самозабезпеченості основними видами продо-
вольства у 2011 році наведено на рис.  

 

Рис. Рівень самозабезпеченості в Україні 
основними видами продовольства у 2011 році 

Гарантування продовольчої безпеки кожної окремої країни є однією із ключо-
вих функцій держави. Політико-економічний аспект продовольчої безпеки поля-
гає в ефективному використанні агропромислового потенціалу країни для забез-
печення потреб населення в продуктах харчування незалежно від несприятливих 
умов у міжнародних відносинах чи несприятливій кон’юнктурі світового ринку; 
соціально-економічний аспект характеризує здатність забезпечення цих потреб, 
впливаючи на розмір доходів різних груп населення. 
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ПОТРЕБИ В СПОЖИВАННІ ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА  
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОГО 
ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВ 
А.С. Тіхонова, асп. 
Національний університет харчових технологій 

Харчова продукція належить у своїй більшості до товарів повсякденного і час-
того попиту. Якщо потреби в непродовольчих товарах практично необмежені, тоб-
то їх межі в кожний даний момент визначаються купівельною спроможністю спо-
живача, то потреби в харчових продуктах мають у підсумку межі, обумовлені фізі-
ологічними нормами харчування, власними вподобаннями споживачів і т.д. Тому 
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перед підприємствами харчової промисловості постає завдання у формуванні зба-
лансованого асортиментного портфелю за для забезпечення потреб споживачів. 

Формування товарного асортименту підприємства неможливе без урахування 
потреб в споживанні того чи іншого виду продукції. Потреба, підкріплена плато-
спроможністю споживачів, є визначальним фактором формування збалансовано-
го асортиментного портфелю, оскільки виробництво, по-перше, створює нові 
зразки продукції, і, по-друге, виробляє достатню кількість цієї продукції, задово-
льняючи потреби в ній [1]. 

Поняття «споживання» породжується взаємодією таких факторів: потреби; 
сфера їхнього розподілу — виробництва благ та обмін ними; формування потреб 
як засобів реалізації та соціального становлення особистості. 

Споживання — це процес, при якому товари або послуги використовуються 
споживачами для задоволення власних потреб та бажань. Споживання вимірю-
ється, виходячи з вартості товарів та послуг, використаних повністю або частко-
во за певний період часу, чи з вартості товарів та послуг, куплених або придба-
них будь-яким іншим шляхом для цілей споживання. Згідно з наказом Державно-
го комітету статистики України «Про затвердження Класифікації індивідуально-
го споживання за цілями» продукти харчування відносяться до товарів коротко-
строкового користування — товарів одноразового використання [3]. 

Споживання основних видів продовольства в Україні зображено в табл. 1. 

Таблиця 1. Споживання основних видів продовольства в 2011 р. по регіонах  
(на одну особу за рік; кілограмів, штук) 

Групи продовольства: 

Регіони та об-
ласті 

 

хліб 
та 

хлібо 
пр. 

м’ясо 
та 

м’ясо 
пр. 

мо-
локо 

та 
мо-

локо 
пр. 

яйця 
і 

яйце 
пр. 

риба 
і 

рибо 
пр. 

овочі і 
баш-
танні 
куль-
тури 

олії 
рос-
лин-

ні 

цукор 
і 

цуко-
ров-
місні 
пр. 

плоди, 
ягоди 
та 
вино-
град 

кар-
топля 

Раціональна 
норма спожи- 
вання (розра- 
хунки МОЗ 
України) 

101,0 80,0 380,0 290 20,0 161,0 90,0 124,0 38,0 13,0 

Україна 110,4 51,2 204,9 310 13,4 162,8 13,7 38,5 52,6 139,3 
Крим 113,9 55,1 179,2 302 13,0 155,8 13,2 35,9 49,0 120,8 
Вінницька 121,7 49,7 210,7 320 15,4 177,7 15,2 43,8 54,6 172,1 
Волинська 127,6 50,3 240,9 270 11,8 157,2 12,9 37,5 42,7 183,8 
Дніпропетров- 
ська 105,3 56,6 170,6 326 13,7 165,0 13,9 37,5 62,4 106,4 
Донецька 105,0 60,2 182,7 331 16,0 169,3 14,5 40,5 59,8 121,4 
Житомирська 114,3 45,8 233,1 321 12,9 138,5 13,9 37,1 41,9 199,7 
Закарпатська 121,0 47,0 242,4 275 7,8 148,8 12,9 40,4 45,9 132,3 
Запорізька 106,6 51,9 178,0 304 14,3 165,8 13,2 40,6 46,4 108,0 
Івано-
Франківська 116,3 40,2 260,1 265 8,3 117,5 12,5 39,0 38,3 184,0 
Київська 84,0 63,7 199,9 342 16,9 162,5 13,9 35,0 74,4 116,5 
Кіровоградська 112,7 48,3 192,7 314 10,7 174,3 12,3 35,3 42,9 146,7 
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Закінчення табл. 1 

Групи продовольства: 

Регіони та об-
ласті 

хліб 
та 

хлібо 
пр. 

м’ясо 
та 

м’ясо 
пр. 

мо-
локо 

та 
мо-

локо 
пр. 

яйця 
і 

яйце 
пр. 

риба 
і 

рибо 
пр. 

овочі і 
баш-
танні 
куль-
тури 

олії 
рос-
лин-

ні 

цукор 
і 

цуко-
ров-
місні 
пр. 

плоди, 
ягоди 

та 
вино-
град 

кар-
топля 

Луганська 111,8 43,4 175,2 300 13,1 138,5 13,7 39,6 38,2 128,2 
Львівська 105,9 45,4 207,6 287 10,8 147,8 14,7 36,4 45,9 177,8 
Миколаївська 120,1 46,2 212,2 301 15,5 195,8 16,0 43,3 49,1 101,2 
Одеська 115,6 44,4 180,0 302 18,5 174,8 14,7 39,6 66,7 108,3 
Полтавська 117,6 52,4 222,5 347 13,3 198,9 12,3 37,3 52,3 139,2 
Рівненська 116,1 47,9 239,0 308 10,5 148,0 12,1 40,2 42,4 173,0 
Сумська 114,6 44,7 210,7 304 9,9 162,0 12,3 38,4 40,1 185,0 
Тернопільська 114,9 45,2 234,6 285 9,3 149,1 14,2 35,0 38,3 176,7 
Харківська 109,0 54,2 217,7 298 10,7 163,4 12,3 32,7 50,4 113,5 
Херсонська 129,4 46,4 184,6 304 15,0 194,9 13,5 46,3 51,6 139,8 
Хмельницька 106,8 43,5 242,1 319 9,8 144,1 13,1 35,4 50,5 197,2 
Черкаська 125,8 53,1 218,1 304 17,6 188,0 14,5 44,4 49,2 154,7 
Чернівецька 118,7 41,7 243,9 303 10,6 167,2 13,0 38,4 54,3 143,7 
Чернігівська 122,2 44,2 241,5 290 13,8 174,5 13,4 45,9 44,1 175,7 

Як бачимо найбільшим по споживанню є групи «молока та молокопродуктів», 
«картоплі», «хлібу і хлібопродуктів» та «овочів і баштанних культур». Фактичне 
споживання за продовольчими групами «хліб і хлібопродукти», «картопля», 
«олія рослинна всіх видів» перевищує раціональну норму.  

Вимоги до збалансованого асортиментного портфелю встановлюються відповід-
но до виявлення запитів споживачів до продукції певної споживчої групи та асорти-
ментної приналежності. Це відбувається за допомогою методів маркетингових до-
сліджень таких, як: соціологічний — опитування, реєстраційний — спостереження, а 
для сезонних і модних товарів — метод історичних аналогій. Крім того, організації, 
які застосовують стратегію активного маркетингу, самі формують попит за допомо-
гою реклами, виставок-продажів, презентацій та інших методів і тому мають змогу 
впливати на формування попиту щодо асортиментного портфелю підприємства. 

Вимоги до раціональності асортименту змінюються в залежності від 
кон’юнктури ринку (платоспроможності покупців, соціально-культурних, право-
вих та інформаційних характеристик навколишнього середовища організації). 

Джерело: [2] 
Отже, потреби у споживанні будь-якого товару і харчової продукції в тому 

числі є основою для формування збалансованого та раціонального асортиментно-
го портфелю підприємств. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Каталог современного програмного обеспечения маркетингових исследо-
ваний и анализа товарного ассортимента [Электронный ресурс]. — Режим досту-
пу до докум.: http://www.analytic-soft.ru/tovar-assortiment. 

2. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2011 році [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу до докум.: [Електронний ресурс]. — Режим доступу до 
докум.: http://www.ukrstat.gov.ua. 



 238 

ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ: РЕАЛЬНІСТЬ 
ЧИ МОДНИЙ БРЕНД 
Н.О. Тіхонова, асист. 
Національний університет харчових технологій  

Сьогодні модно бути здоровим. Люди у всьому світі масово займаються фіт-
несом, активно борються з курінням, відвідують СПА салони та вживають у їжу 
органічні продукти, які вважаються найбільш корисними для людини та безпеч-
ними для навколишнього середовища за рахунок того, що при їх вирощуванні не 
застосовуються пестициди, хімічні добрива та генетично модифіковані продукти. 
Але небагато хто з них замислюється над тим, що таке органічні продукти, і чи 
дійсно вони більш корисні для організму, ніж звичайні — неорганічні. Чи, мож-
ливо, це модний тренд? А ринок органічної продукції — це індустрія з оборота-
ми в міліарди доларів, яка базується на бездумній, заснованій на рекламі і моді, 
згоді покупців переплачувати за відчуття того, що вони вкладають кошти у щось 
корисне. Наприклад у Великобританії оборот індустрії органічних продуктів 
складає приблизно 2 міліарди фунтів в рік. [1] 

Тим часом у світі поширюється рух противників органічного виробництва. 
Директор Центру глобальних продовольчих проблем Інституту Хадсона Алекс 
Евері вважає, що масовий перехід сільського господарства на органічне вироб-
ництво лише заглибить проблему голоду на планеті, не поліпшуючи якості сіль-
ськогосподарської продукції. Про це він говорить в своїй книзі «Правда про ор-
ганічну їжу». [2] На підтвердження своєї думки, автор приводить низку фактів, 
які розвіюють оптимістичні прогнози прихильників органічної їжі. Наприклад: 

– вчені Данії на замовлення Датської влади провели дослідження і з’ясували, 
що при переведенні всього сільського господарства Данії на органічне виробницт-
во, падіння сільхозвиробництва складе 47 %, а для отримання органічних добрив 
потрібно на 30 % скоротити площі, які сьогодні зайняті зерновими та на 70 % ті, 
що зайняті під посів картоплі. Площі ж задіяні під луки навпаки зростуть на 160 %. 

– Якщо розглядати проблему у світовому масштабі, то для заміни всіх азотних 
добрив на органічні потрібно збільшити поголів’я крупної рогатої худоби до 6 
мільярдів голів, тоді як сьогодні воно нараховує лише 1,6 мільярда. Для їх утри-
мання людство буде вимушене зрубати всі ліси на планеті. За статистикою коро-
ви , що пасуться на луках потребують у 3 рази більше пасовищ на одиницю ви-
робленого м’яса, ніж ті, що вигодовуються зерном. Крім того вони виробляють 
на 43 % більше метану, що сприяє глобальному потеплінню на планеті. [3] 

– Для вирощування рослин та захисту їх від шкідників в органічному вироб-
ництві дозволено застосування лише органічних добрив та засобів боротьби зі 
шкідниками. Але багато з них є більш токсичними ніж їх аналоги неорганічного 
походження. Наприклад грибкові захворювання рослин лікують речовинами, до 
складу яких входить мідь. На відміну від сучасних пестицидів, що повністю роз-
кладаються в ґрунті, мідь залишається назавжди і є небезпечною для здоров’я 
людини. Крім цього органічних добрив та «пестицидів» потрібно в рази більше, 
бо вони менш ефективні. Тому частота застосування та концентрація таких речо-
вин в продуктах та ґрунті в 3 – 10 разів вища, що негативно впливає на стан на-
вколишнього середовища та здоров’я людини. З іншого боку сільгоспхімія сьо-
годні досягла великих успіхів. Ядохімікати та хімічні добрива вносяться у мізер-
них об’ємах та з великими проміжками у часі, що дозволяє мінімізувати негатив-
ний вплив цих речовин при отриманні стійкого позитивного ефекту. [4] 
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– Вирощування рапсу на біопаливо виснажує та спустошує землі на яких він 
росте. І якщо навіть пустити на ці цілі 25 % всіх сільгосп угідь то ми зможемо 
замінити біопаливом лише 10 % нафти, що сьогодні споживається світом. 

– Для посадки органічної картоплі потрібно більше енергії, а її врожай все рі-
вно в 2.5 рази нижчий. Теплиці для вирощування органічних овочів в Британії в 
три рази більше забруднюють навколишнє середовище, заражені шкідливими 
бактеріями і потребують у 4 рази більше води, ніж звичайні поля. 

– Найродючішими вважаються землі у верхньому шарі, в яких велика кіль-
кість бактерій та черв’яків. При обробці земель органічним способом за допомо-
гою плугу руйнується саме цей дорогоцінний верхній шар. Сучасний гербіцид-
ний спосіб обробки земель, навпаки зберігає його та його мешканців.[5] 

– Органічний спосіб ведення господарства є — неетичним. Він не дає можли-
вості нагодувати все населення планети, через невелику врожайність, але при 
цьому він набагато більш витратний за рахунок не тільки ручної праці, а і приро-
дних ресурсів. 

Аналогічних висновків дійшли британські вчені, провівши наймасштабніше 
дослідження у сфері харчування. Експерти Лондонської школи гігієни та тропіч-
ної медицини проаналізували 52471 статтю опубліковану з 1958 року та присвя-
чені органічній їжі, та співставили дані отримані в процесі лабораторних експе-
риментів. В результаті проведених дослідів британські вчені не виявили суттєвих 
розбіжностей у вмісті поживних речовин в органічних продуктах, та продуктах 
звичайного виробництва. Незначні розбіжності зареєстровані лише за трьома по-
казниками: в органічній їжі відзначено більший вміст азоту, але менший вміст 
фосфору та менша кислотність. Що стосується співставлення поживних власти-
востей м’яса, то розбіжностей не було знайдено за жодним показником. Тобто 
органічна їжа не відрізняється від звичайної з точки зору корисності для здо-
ров’я. Результати дослідження, яке було проспонсовано британською владою та 
Управлінням стандартизації продовольства Великобританії, опубліковані в жур-
налі AmericanJournalof Clinical Nutrition та газеті TheTimes. [6] 

І поки вчені світу сперечаються в приводу корисності органічних продуктів, 
обирати платити чи не платити більше все одно залишається звичайним спожи-
вачам. А як відомо проблема вибору найважкіша з проблем.  
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ІНДИКАТОРИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
І.В. Федулова, д-р екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Продовольча безпека країни за визначенням ФАО — це система, що чітко функці-
онує для забезпечення всіх прошарків населення харчовими продуктами за прийняти-
ми фізіологічними нормами за рахунок власного виробництва та необхідного імпорту 
тих продуктів харчування, для виробництва яких немає внутрішніх умов. Останнім 
часом посилилась роль національної продовольчої безпеки у системі світової продово-
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льчої безпеки. Продовольчу безпеку можна розглядати як забезпечення певного рівня 
вітчизняного виробництва, що побудоване на засадах або повного самозабезпечення 
країни, або підтримки критичного мінімуму виробництва продовольства [1].  

Важливим аспектом дослідження рівня продовольчої безпеки в країні є розроб-
ка систем показників, що дозволяють оцінити її стан. У сучасній літературі існує 
велика різноманітність показників, що запропоновані для цих цілей. До сучасних 
критерії В належать частка витрат населення на продовольство у загальних витра-
тах окремих груп населення, територіальна доступність продуктів (співставлення 
рівня роздрібних цін на однакові товари у різних регіонах), рівень зручності про-
довольства (частка у споживанні сучасних продуктів, які знижують втрати часу і 
економлять його для виконання інших видів робіт), ступінь натуральності та якості 
товарів, вплив якості продуктів на стан здоров’я і тривалість життя тощо. 

В узагальненому вигляді оцінка стану продовольчої безпеки населення визначаєть-
ся: фізичною доступністю продовольства, тобто наявністю продуктів харчування на 
всій території країни у кожний момент часу і у необхідному асортименті; економічною 
доступністю продовольства, яка полягає у тому, що рівень доходів, незалежно від со-
ціального статусу та місця проживання громадянина, дозволяє йому купувати продук-
ти харчування, хоча б на мінімальному рівні споживання; безпечністю продовольства 
для споживачів, тобто можливістю попередження виробництва, реалізації і споживан-
ня неякісних харчових продуктів, які здатні нанести шкоду здоров’ю людини. 

Продовольча безпека найчастіше визначається як система економічних відносин 
у суспільстві, які виникають у зв’язку із забезпеченням усіх його членів продуктами 
харчування відповідно до рекомендованих норм за якістю і кількістю. Крім того не-
обхідні гарантії корисності і нешкідливості продуктів харчування для здоров’я спо-
живачів. У зв’язку з активним використанням при виробництві харчових продуктів 
добавок, генетично модифікованих продуктів, хімічних добрив і стимуляторів, шту-
чних барвників, ароматизаторів, емульгаторів та інших компонентів неприродного 
походження виникає питання дотримання підприємствами встановлених меж їх ви-
користання, забезпечення дотримання технологічних умов та стандартів.  

У розроблених проектах Закону України «Про продовольчу безпеку України» 
[2] та Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 
2015 р. [3] продовольча безпека трактується як захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якого гарантується 
фізична й економічна доступність та якість життєво важливих продуктів харчу-
вання для всіх громадян згідно з науково обґрунтованими наборами продуктів 
харчування, підтримується стабільність продовольчого забезпечення населення 
та забезпечується продовольча незалежність держави. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК 
ІНСТРУМЕНТ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 
Ю.М. Шпиг 
Національний університет харчових технологій 

Інтегровані структури, що об’єднують у своєму складі різні ланки АПК (від ви-
робництва сільськогосподарської продукції до її реалізації кінцевим споживачам), є, 
як показує світовий досвід, найбільш ефективними та пристосованими до умов рин-
кової економіки. Вони набули поширення в багатьох регіонах України та характери-
зуються великою різноманітністю організаційно-правових форм, складу учасників та 
видів діяльності [1]. Однак, інтеграційні формування часто створюються без ураху-
вання об’єктивних умов. У результаті недотастньо обґрунтовано  вибирається голо-
вне підприємство, має місце низький рівень централізації функцій управління, ква-
ліфікації управлінських кадрів і спеціалізації управлінської праці. Не відпрацьовані 
оптимальні моделі агропромислових формувань, їх організаційно-правові форми, не 
визначені оптимальна кількість і співвідношення учасників за видами діяльності. 
Таким чином, проблема формування ефективного організаційно-економічного меха-
нізму інтеграції на сучасному етапі її розвитку є досить актуальною. 

Продовольча безпека, будучи важливим складовим елементом системи національ-
ної безпеки, характеризує економічну стійкість і політичну незалежність об’єднаних 
підприємств, їх здатність забезпечувати елементарні первинні потреби своїх громадян. 

Метою продовольчої безпеки є надійне, безперебійне і достатнє  і забезпечен-
ня населення необхідними продуктами харчування.  

Різноманітність організаційно-господарських форм зв’язків сільськогосподар-
ських та переробних підприємств обумовлено неоднаковим рівнем розвитку ви-
робництва в галузях переробної промисловості і сільського господарства. Різні 
галузі промисловості в неоднаковому ступені тяжіють до джерел сировини, що 
безпосередньо впливає на рівень і організаційні форми зв’язків сільськогоспо-
дарських і переробних підприємств. Ті галузі переробної промисловості, в яких 
питомі витрати сировини на одиницю продукції нижчі, а сезонність заготівель 
вища, мають більше можливостей для встановлення тісних зв’язків між сільсько-
господарськими і переробними підприємствами. 

Доцільність об’єднання підприємств переробної промисловості і сільського гос-
подарства викликається багатьма факторами. Так, підприємства, що здійснюють пе-
реробку сільськогосподарської сировини, істотно розрізняються за виробничою по-
тужністю, рівнем технічної оснащеності, механізації виробничих процесів. Ці від-
мінності впливають на розміри сировинної бази, організацію управління, форми 
зв’язків переробних підприємств з господарствами — постачальниками сировини. 

Необхідною умовою забезпечення продовольчої безпеки є фізична і економі-
чна доступність продуктів харчування для населення. 

Найважливішими умовами досягнення продовольчої безпеки в Україні є: 
– фізична доступність продовольства — наявність продуктів харчування на 

всій території країни в кожний момент часу і в необхідному асортименті. Дотри-
мання цієї умови передбачає наявність розвиненого продовольчого ринку; 

– економічна можливість придбання продовольства усіма соціальними група-
ми населення, в тому числі і незаможними, яка шляхом підвищення життєвого 
рівня або вжиття необхідних заходів соціального захисту; 

– споживання продуктів високої якості в кількості, достатній для раціонально-
го харчування. 

Забезпечення продовольчої безпеки передбачає вирішення таких завдань: 
– створення стабільних економічних умов для розвитку продовольчого ринку країни; 
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– проведення ефективної агропродовольчої політики; 
– забезпечення рівних можливостей для всіх суб’єктів господарювання; 
– проведення раціональної  національної політики в сфері зайнятості населення; 
– здійснення соціальної політики, спрямованої на викорінення бідності та нерівнос-

ті в частині доступу до повноцінного продовольства, а також його використання; 
– досягнення стійкого, інтенсивного і різноманітного виробництва продоволь-

ства, підвищення продуктивності і ефективності праці; 
– реалізацію комплексних стратегій розвитку галузей агропромислового ком-

плексу з метою збільшення місцевих можливостей виробництва продовольства; 
– сприяння впровадженню передових технологій в області виробництва, пере-

робки, зберігання та реалізації сировини і продовольства; 
– використання переваг міжнародного поділу праці; 
– проведення активної зовнішньоекономічної діяльності, оптимізацію експортно-

імпортної діяльності; 
– інвестування аграрної сфери. 
Таким чином, продовольча безпека країни забезпечується сукупністю еконо-

мічних та соціальних умов, пов’язаних як з розвитком інтеграційних об’єднань, 
всього продовольчого комплексу в цілому , так і із загальним станом національ-
ної економіки. Для досягнення безперебійного і достатнього забезпечення насе-
лення продуктами харчування необхідно вирішити питання забезпечення неза-
лежності України  від імпорту продовольства; стійкого розвитку агропромисло-
вого комплексу; його  здатності до саморозвитку і прогресу. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
В.О. Мельниченко  
Національний університет харчових технологій 

Будь-яке підприємство щоденно здійснює велику кількість розрахункових операцій 
зі своїми контрагентами, бюджетом, працівниками, власниками. У зв’язку із орієнтаці-
єю національних стандартів бухгалтерського обліку на положення Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності, нестабільністю законодавства та розвитком зорієнтованої 
на міжнародне співробітництво економіки, саме операції щодо ведення обліку грошо-
вих коштів та розрахунків підлягають найбільшим змінам. Тому наявність суперечли-
вих питань та неузгодженостей при веденні обліку грошових коштів і розрахунків ви-
магає детальнішого їх вивчення та пошуку єдиних шляхів вирішення цих проблем. 

Удосконалення бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої методики 
аналізу та контролю грошових коштів і розрахунків залишається одним з найак-
туальніших питань, оскільки результати цих процесів є основою для ефективної 
діяльності господарюючого суб’єкта і його постійного розвитку. 

Бухгалтерський облік грошових коштів і розрахунків забезпечує зацікавлених 
користувачів інформацією, яка необхідна для визначення прогнозних сум, часу 
та коливання руху грошових коштів, для виявлення величини заборгованості та 
зобов’язань підприємства. Облікова інформація дозволяє дати оцінку майна, ви-
значити ринкову вартість заборгованості, власного капіталу та інших фінансових 
інструментів підприємства.  
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Застосування підприємствами безготівкових розрахунків забезпечить зменшення 
витрат обігу, які пов’язані з готівковими розрахунками; зведення до мінімуму сум 
грошей, що перебувають в обігу; раціональне використання тимчасово вільних кош-
тів на банківських рахунках для надання кредитів суб’єктам господарювання, які 
потребують фінансування для подальшого розвитку та функціонування; прискорен-
ня власне розрахунків внаслідок запровадження новітніх засобів електронного 
зв’язку та використання нових кредитних інструментів; посилення контролю за ви-
конанням договірних зобов’язань як одержувачами грошей, так і платниками. 

За допомогою результатів аналізу грошових потоків і контрольних заходів, 
здійснених на підприємстві з приводу виявлення відхилень в обліку касових і 
розрахункових операцій, можна знайти нові раціональніші шляхи використання 
грошових коштів; запропонувати заходи з мінімізації негативних та оптимізації 
позитивних грошових потоків; визначати наявність і стан власної заборгованості 
перед кредиторами та вживати певних заходів з її усунення; встановити пробле-
мні ділянки в управлінні дебіторською заборгованістю. 

Проблемами внутрішнього контролю є: необхідність формування єдиних концеп-
туальних засад організації державного фінансового контролю; створення єдиного 
правового поля розвитку системи фінансового контролю; формування нових і удо-
сконалення діючих форм і процедур фінансового контролю; переходу від контролю, 
який здійснюється після завершення фінансово-господарських операцій, до контро-
лю, який передує прийняттю управлінського рішення або здійснюється на стадії його 
виконання в межах звітного року; розробки комплексу заходів щодо запобігання по-
рушенням з урахуванням оцінки ризиків: об’єктивної оцінки системи управління 
державними ресурсами, визначення «слабких» ланок у фінансово-господарській дія-
льності підприємств, установ та організацій, у яких потенційно можуть бути або є 
порушення, визначення їх причин та обставин, надання керівникам рекомендацій 
щодо можливих шляхів усунення порушень та недопущення їх у майбутньому; удо-
сконаленні методик внутрішнього фінансового контролю; оптимізації організацій-
них структур суб’єктів внутрішнього фінансового контролю; удосконаленні кадро-
вого забезпечення системи фінансового контролю; створення адекватної сучасним 
умовам інформаційної інфраструктури.  

Необхідним заходом є розробка плану контролю за дотриманням касової та розра-
хунково-платіжної дисципліни та ряду робочих документів, які чітко визначають захо-
ди щодо перевірки наявності грошових коштів і стану заборгованості підприємства (як 
дебіторської, так і кредиторської), сприяють детальному вивченню первинних докуме-
нтів і визначенню законності господарських операцій. При дотриманні систематично-
го та наскрізного внутрішньогосподарського контролю за грошовими коштами та роз-
рахунковими операціями підприємство може зменшити витрати на сплату фінансових 
санкцій, підвищити ефективність управлінських рішень, виявити негативні фактори у 
вузьких ділянках обліку і цим самим зменшити їх негативний вплив на фінансові ре-
зультати підприємства та впливати на економію витрат. 
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