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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
КОНСЕРВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Л. Ю. Богун  
О. Л. Нечаєв  
Національний університет харчових технологій 

В нинішніх економічних умовах одним з найважливіших елементів комерцій-
ної діяльності виробничих підприємств України є застосування спланованої то-
варної політики, гнучкість і динамізм виробництва, а також орієнтування на 
першочергове задоволення потреб споживачів. Ефективну діяльність виробничо-
го підприємства забезпечить розвинена збутова система.  

Стимулювання збутової діяльності підприємства, як форми просування това-
ру, є маркетинговою задачею, що слугує для підтримки, інформування і мотива-
ції всіх учасників процесу збуту в цілях створення безперервного потоку реаліза-
ції товару, координації реклами і продажу товару [1]. Тому для забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняні підприємства-виробники мають використо-
вувати у своїй збутовій діяльності найновітніші елементи маркетингу.  

Результати аналізу вчених, що досліджували маркетингову діяльність консер-
вних підприємств харчової промисловості свідчать, що на фоні скорочення кіль-
кості діючих організацій у галузі існують приклади вдалої роботи на ринку кон-
сервованої продукції. Так, з понад 1500 українських підприємств консервної га-
лузі, які виробляли продукцію за радянські часи та мали достатні ресурси працю-
вати далі, свою діяльність продовжують лише десята частина [2]. Такий рівень 
конкурентоспроможності був досягнутий тими виробниками, які вчасно оновили 
матеріально-технічної бази, впровадили нові технології виробництва і застосува-
ли в управління підприємством сучасні маркетингові підходи. Яскравими прик-
ладами цього є такі відомі на ринку торгові марки, як «Торчинпродукт», «Верес», 
«Чумак», «Рідна марка», «Ніжин», «Господарочка» та ін. Збутова діяльність цих 
підприємств є переконливим фактом того, що розробка та активне впровадження 
маркетингових технологій безпосередньо впливає на конкурентоспроможність та 
прибутковість підприємства. 

Наявність невирішених проблем збутової діяльності виробників, що діють у  
консервній галузі зумовлюють наступні слабкі сторони підприємств: відсутність 
системи планування та контролю маркетингу, недосконалість чи відсутність мар-
кетингової інформаційної системи, відсутність або неефективна організація дос-
ліджень попиту та ступеня задоволеності кінцевих споживачів на ринках збуту, 
відсутність системи мотивації персоналу служб маркетингу переробних підпри-
ємств та низький рівень професіоналізму маркетологів [3].  

Одним з основних шляхів сприяння підвищенню ефективності збутової діяль-
ності виробничого підприємства консервної галузі є використання маркетингу на 
стратегічних засадах, що в майбутньому сприятиме покращенню виробничої та 
збутової діяльності. Стратегічний маркетинговий підхід при формуванні збуто-
вих пріоритетів діяльності підприємства є одним із найдієвіших інструментів 
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впливу на оптимізацію процесу збуту, разом з цим, є чинником впливу на підви-
щення ефективності маркетингу підприємств у цілому [4]. 

Також найбільш актуальними шляхами удосконалення збутової політики ви-
робничого підприємства є: підвищення рівня навиків персоналу, реалізація ефек-
тивного комплексу маркетингових комунікацій, удосконалення структури управ-
ління даним процесом та правильно побудована схема просування товарів підп-
риємства. 

Отже, удосконалення системи збуту є комплексним та багатофакторним про-
цесом, що потребує значної аналітичної роботи, оскільки збутова політика спря-
мована на підвищення ефективності підприємства, тому використання маркетин-
гових елементів збільшить прибутковість і конкурентоспроможність виробничо-
го підприємства.  

Література 
1. Вачевський, М. В. Маркетинг для менеджера / М. В. Вачевський, М. І. До-

лішній, С. Г. Скотний. — К.: Просвіта, 2010. — 139 с.  
2. Державна служба статистики України: статистична інформація [Електрон-

ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
3. Гейк, П. Вчись аналізувати ринок : пер. з англ. / П. Гейк, П. Джексон. — 

Львів: Сейбр-Світло, 1995. — 270 с.  
4. Подкуйко, Н. Д. Маркетинг: стратегія і практика / Н. Д. Подкуйко. — К., 

2010. — 174 с. 

СУЧАСНИЙ СТАН ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Д. П. Вітвицька 
Національний університет харчових технологій 

Стабільний стан харчової промисловості — це одне із важливих завдань еко-
номіки країни. Від рівня її розвитку залежить не тільки стан економіки, а й рівень 
життя населення. Підприємства олійно-жирової галузі входять до першої 
п’ятірки галузей харчової промисловості за обсягами виробництва.  

Олійно-жирова промисловість у якості вихідної сировини використовує на-
сіння масляних культур — соняшнику, льону, бавовнику, сої, гірчиці, арахісу, 
рапсу, коноплі тощо. Її динамічний та ефективний розвиток відіграє неабияку 
роль у забезпеченні добробуту населення й продовольчої безпеки країни, отже, 
потребує виваженої державної підтримки, необхідність якої має випливати зі 
специфічних особливостей галузі, які мають особливу природу, відмінну від ін-
ших галузей економіки. 

За підсумками 2016 року основними олійно-жировими підприємствами Укра-
їни було перероблено 11317432 тонни олійного насіння, що на 13,3 % нижче ана-
логічного показника 2015 року [1, с. 6]. 

Основною олійною сировиною, що перероблялася, було насіння соняшнику — 
10156176 тонн або 89,7 % до загального обсягу переробки насіння олійних куль-
тур. Крім того, за 2016 рік було перероблено насіння сої — 961002 тонни (8,5 %), 
ріпаку — 190 984 тонн (1,7 %) та льону — 9270 тонн (0,1 %) [1, с. 6].  
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Таблиця 1 
Обсяги переробки насіння олійних культур 

Сировина 
Обсяги переробки, тонн Абсолютне відхи-

лення, тонн 

Відносне 
відхилення, 

% 2015 рік 2016 рік 

соняшник 8429306 10156176 1726870 20,5 

соя 884448 961002 76554 8,7 

ріпак 343927 190984 -152943 -44,5 
льон 692 9270 8578 у 13,4 рази 

Разом 9658373 11317432 1659059 17,2 
Складено автором на основі джерела [1, с. 6] 
 
Виходячи з даних табл. 1, можемо зробити висновок, що у 2016 р. порівняно з 

попереднім роком зросли обсяги переробки соняшнику на 20,5%, сої — на 8,7 %, 
льону у 13,4 рази, а ріпаку — зменшились на 45,5 %. 

На даний час існує тенденція збільшення обсягів виробництва соняшникової 
олії підприємствами олійно-жирової промисловості. 

Підприємства даної галузі постійно нарощують виробничі потужності, модер-
нізують устаткування та покращують якість продукції. При цьому виробничі по-
тужності олійно-жирових підприємств не достатньо завантажені через відставан-
ня темпів обсягів виробництва насіння соняшника. 

На сьогоднішній день Україна має досить високий потенціал до зростання ви-
робництва оліє-жирової продукції, при тому, що зросте врожайність олійних ку-
льтур. Саме висока врожайність та якість насіння соняшнику є основними факто-
рами, що сприяють підвищенню ефективності олійно-жирового комплексу Укра-
їни [2, с. 15]. Підвищення врожайності соняшника можливо за рахунок дотри-
мання агротехнічних норм процесу виробництва насіння соняшника, застосуван-
ня високопродуктивних сортів, внесення добрив та застосування засобів для бо-
ротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками, при умові, якщо ці заходи не 
шкодитимуть родючості ґрунту. 

Отже, можна зробити висновок, що необхідно створити більш сприятливі 
умови для виробників сільськогосподарської продукції, сприяти підвищенню 
врожайності олійних культур, модернізувати обладнання на підприємствах, дба-
ти про підготовку кваліфікованих кадрів, що дасть  змогу збільшити обсяги пере-
робки сировини та підвищити ефективність діяльності підприємств олійно-
жирової галузі України. 

Література 
1. Олiйно-жирова галузь України. Інформаційно-аналітичний бюлетень /  за 

ред. П.Ф. Петік, Д.В. Кухта та ін. — Харків: ФОП Родак Л.В., 2017. — 103 с. 
2. Піддубний В.І. Олійно-жирова галузь добре годує не всіх / В.І. Піддубний // 

Фондовий ринок. — 2009. — № 22. — С. 32. 
Науковий керівник — канд. екон. наук Ю. Г. Левченко  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Є. О. Галдецький 
Національний університет харчових технологій 

Пивна галузь посідає важливе місце в переробній промисловості України. На 
українському ринку пиво є першим продуктом за рівнем споживання серед всьо-
го асортименту алкогольної продукції.  

Підприємства пивоварної промисловості є одними з найбільших платників 
податків в Україні. Лідери вітчизняного ринку функціонують за рахунок інозем-
них інвестицій, тому на заводах, що спеціалізуються на виробництві пивних на-
поїв, впроваджене найсучасніше обладнання, яке підвищує якість та рівень кон-
курентоспроможності продукції. 

У період з 2013 по 2016 роки обсяги виробництва пива скоротилися з 273,9 до 
180,6 млн дал. Дана інформація більш детально представлена на рис. 1. 
 

 
Рис.1 Динаміка виробництва пива в Україні за 2013-2016 рр.  

в натуральному вираженні, тис. дал 
Складено на основі джерела [1] 

 
Виходячи з представленої діаграми, можна дійти висновку, що динаміка є не-

гативною. Щорічно обсяги виробництва пива на вітчизняному ринку зменшу-
ються. Основними причинами цьому є: 

втрата частини виробничих потужностей, розташованих на сході України та в 
Криму; 

скорочення зовнішньоекономічної діяльності через заборону на торгівлю з 
Росією з 2014 року; 

зниження доходів населення. 
Також треба зазначити, згідно Закону України «Про внесення змін до Подат-

кового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи», починаючи з 1 липня 2015 року пивну продукцію було включено до 
складу алкогольних напоїв 5. Це негативно вплинуло на діяльність виробників 
пива, оскільки було запроваджено ряд обмежень, пов'язаних з рецептурою, ліце-
нзуванням, розміщенням реклами, а також нові вимоги до етикетки і пакувально-
го матеріалу. 

До найбільших представників пивоварної галузі України відносяться ПАТ 
«САН ІнБев Україна», ПАТ «Карлсберг Україна» (Carlsberg Ukraine) та ПрАТ 
«Оболонь». Також на ринку реалізує свою продукцію ТОВ «Перша приватна 
броварня». 



 

11 

Згідно офіційних даних вищевказаних компаній найбільша частка ринку в 
2016 році належала ПАТ «Карлсберг Україна» — 29,9%, на другому та третьому 
місці знаходились ПАТ «САН ІнБев Україна» та ПрАТ «Оболонь», на долю яких 
приходилось 28,9% та 22,3 % ринку відповідно. Замикає четвірку лідерів ТОВ 
«Перша приватна броварня» з ринковою часткою у 15,5% [6]. 

Таблиця 1 
Темпи росту доходу та прибутку лідерів пивоварної галузі  

України за 2015-2016 рр., тис. грн 

№ Назва підприємства 

Чистий дохід Чистий прибуток (збиток) 

2015 2016 
Темп 
росту, 

% 
2015 2016 

Темп 
росту, 

% 

1 ПАТ «Карлсберг 
Україна 4580156 5100881 111,4 925697 1005025 108,6 

2 ПАТ «САН ІнБев 
Україна» 3820668 4299066 112,5 (270473) (123050) 219,8 

3 ПрАТ «Оболонь» 3641996 3524945 96,7 (400102) (183625) 217,89 
Складено на основі джерел [2,3,4] 
 
Згідно даних табл. 1 можна відзначити позитивну динаміку фінансових показ-

ників підприємств пивної промисловості. Насамперед, це стало наслідком підви-
щення цін на продукцію, виведення на український ринок нових видів товарів, 
налагодження збуту за кордон.  

Позитивною тенденцією розвитку ринку пива є зростання продажів товарів 
малих виробників. У поточному році можна очікувати подальшого збільшення 
обсягів виробництва продукції міні пивзаводів. Крім того, пивоварів з річним 
обсягом виробництва не більше 300 тис. л позбавили від необхідності придбання 
дорогої оптової ліцензії, знизивши її ціну до 30 тис. грн. Для багатьох підприєм-
ців це обмеження виступало основним бар'єром для розширення бізнесу. За ра-
хунок зниження вартості ліцензії збільшиться кількість дрібних і середніх вироб-
ників, що, в свою чергу, сприятиме зростанню виробництва в цілому. 

Також треба зазначити, що найкраще справи будуть складатися у міжнарод-
них корпорацій. Транснаціональні компанії можуть дозволити собі компенсувати 
збитки на українському ринку позитивними результатами в інших країнах, де 
економіка краща. А ось українські компанії не можуть розраховувати на зовнішні 
ресурси. 

Отже, можна зробити висновок, що пивоварна галузь є дуже важливою в пе-
реробній промисловості, вона має позитивні тенденції тому незабаром можна 
очікувати на появу інших конкурентоспроможних підприємств на українському 
ринку пива. 

Література 
1. Державна служба статистики України: статистична інформація [Електрон-

ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua  
2. Веб-сайт ПАТ «Сан ІнБев Україна» [Електронний ресурс]. — Режим досту-

пу: http://www.suninbev.com.ua  
3. Веб-сайт ПАТ «Карлсберг Україна» [Електронний ресурс]. — Режим дос-

тупу: http://carlsbergukraine.com  
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4. Веб-сайт ПАТ «Оболонь» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://obolon.ua/ukr/home/ 

5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи : закон України : від 28 грудня 2014 р. № 
909-VIII / Голос України. — 2015. — № 254. — С. 33. 

6. Веб-сайт Nielsen Holdings N.V. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.nielsen.com/ua/uk.html  

Науковий керівник — канд. екон. наук Н. І. Жужукіна 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА В УКРАЇНІ 
О.М. Герасименко 
Національний університет харчових технологій 

Молочна промисловість — одна з провідних галузей народного господарства, 
яка забезпечує населення продуктами харчування [3]. З кожним роком частка 
молока у продукції сільського господарства має тенденцію до зниження (рис. 1). 
Це може бути викликано зменшенням виробництва молока або збільшенням ви-
робництва інших продуктів сільського господарства. Показник має значення бі-
льше 10%, що свідчить про необхідність даного продукту для населення. 

12,9 11,5 11,2 11,2 10,4

0

5

10

15

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Структура молока у продукції сільського господарства, %

 
Рис. 1. Структура молока у продукції сільського господарства, % 

 
Фaктичнe вирoбництвo мoлoкa в Укрaїнi знaчнo нижчe нeoбхiдниx oбcягiв 

спoживaння, що позначається на якості хaрчyвaння нaсeлeння Укрaїни [2]. 
Збiльшeння ж вирoбництвa даного продукту стримyється низькoю купівельною 
спроможністю населення і рентабельністю тваринництва. 

Таблиця 1 
Динаміка виробництва молока, тис. т за 2012-2016 рр. 

Найменування показника 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилі-
зоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване),  
тис. т 

912 972 1117 972 961 

Індекс виробництва молока рідкого обробленого, 
% 102,0 106,6 114,9 87,0 98,9 

Складено автором за даними [1] 
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За даними табл. 1 можна сказати, що починаючи з 2015 року обсяги виробни-
цтва молока зменшуються. Така тенденція може бути викликана багатьма причи-
нами, серед яких: зменшення попиту на продукцію, закриття ринків збуту в Росії, 
на сході країни, на півострові Крим, підвищення цін на енергоносії, неспромож-
ність виробників витримати натиску з боку конкурентів, збільшення курсу інозе-
мної валюти тощо. 

Щоб молочне скотарство розвивалось, і як наслідок, збільшувалось виробниц-
тво молока, необхідно, щоб держава частково взяла на себе витрати виробників. 
Адже виробництво якісного і корисного молока потребує великих капітальних 
вкладень, які не всі виробники можуть собі дозволити. Таким чином, малі підп-
риємства будуть об’єднуватися у кооперативи для подальшого розвитку [3]. 

Можна спрогнозувати, що із-за скасування 1 липня 2017 року державного регу-
лювання цін на продукти харчування, в тому числі і молоко, виробництво даного 
продукту зменшиться. Але українське молоко може конкурувати з іноземним, тому 
створення власної сировинної бази, розширення молочних кооперативів та покра-
щення логістичної системи дозволить ринку молока успішно розвиватися. 

Література 
1. Індекси промислової продукції за видами діяльності [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/pr/ prm_ric/ prm_ric_u/ 
ipv2013_u_bez.html. 

2. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvd 
g_rik/dvdg_u/spojiv2010_u.htm. 

3. Ільчук М. М. Виробництво молока та ринок молочних продуктів / М.М. 
Ільчук. — К.: Аграрна наука, 2011. — 217 с. 

Науковий керівник — д-р екон. наук  А. О. Заїнчковський 

МАЙБУТНЄ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ НОВОГО 
ПОКОЛІННЯ 
О. С. Герман 
Національний університет харчових технологій 

Консалтингова фірма Monitor Deloitte склала для Всесвітнього економічного 
форуму звіт про стан харчової промисловості в найближчому майбутньо-
му. Рішенням продовольчої проблеми, на думку експертів, стануть сучасні циф-
рові технології. 

У звіті Monitor Deloitte описано чотири можливі сценарії розвитку подій на 
ринку продовольства. Перший передбачає виживання найбільш багатих верств 
населення. Виробництво продуктів харчування потребує великих ресурсів, ринки 
залишаться роз’єднаними, а нерівність між бідними і багатими країнами збере-
жеться. Така ситуація нагадує сьогоднішнє становище, при якому 2,1 млрд людей 
страждають від зайвої ваги, а 800 млн жителів Землі відчувають голод. Такий 
принцип, при якому «кожен сам за себе», шкодить населенню планети в глобаль-
ному масштабі, цитує звіт видання Fast Company [1]. 

У другому сценарії представлений світ, в якому технології та інновації стрім-
ко розвиваються без будь-яких стримуючих факторів. У світі виробляється все 
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більше продуктів харчування, а обсяги споживання безперервно рос-
туть. Прогрес, разом з тим, завдає шкоди екології і посилює багато проблем на-
вколишнього середовища, з якими людство стикається вже сьогодні. 
Третій сценарій представляють більш оптимістичний погляд на майбутнє. Уряди 
окремих держав візьмуть активнішу участь у міжнародній торгівлі, продоволь-
чий ринок стане більш прозорим, а споживачі почнуть більше уваги приділяти 
проблемам екології. Цей сценарій аналітики назвали «Стійким розвитком з відк-
ритим кодом». 

У четвертому сценарії Monitor Deloitte описує світ, в якому кожна країна ви-
користовує максимум від своїх можливостей. Міжнародна торгівля не процвітає, 
а взаємовигідний обмін продуктами не проводиться. Держави роблять ставку на 
локальне виробництво. Як результат — екологія поліпшується, але країнам без 
сільськогосподарських переваг доводиться боротися за їжу [1].  

І все-таки в майбутньому проблема голоду стоятиме менш гостро, вважають 
аналітики. Розвиток технологій дозволяє перевозити насіння та просунуті техно-
логії виробництва продуктів харчування в країни, що розвиваються. Однак разом 
з новими сільськогосподарськими методами розвинені держави експортують і 
проблеми навколишнього середовища. 

Автори звіту закликають до систематичної трансформації харчової промисло-
вості. Компаніям слід рекламувати більш здорові продукти харчування, працю-
вати над прозорістю міжнародних ринків так, щоб не виникало порушень у пос-
тачанні. 

Вже існують технології, які змінять підхід до виробництва їжі. Серед них по-
ширення вертикальних ферм, 3D-друк, генетично модифіковані культури, м’ясо з 
пробірки і біорозкладні упаковки. 

До 2100 року населення Землі складе близько 11 млрд жителів, і всі вони бу-
дуть мати потребу в їжі. Одна з передових технологій сільського господарства — 
вертикальні ферми, які переживають справжній бум. Відразу кілька стартапів 
запустили виробництво в різних країнах світу, а в 2017 році до них збирається 
приєднатися велика торговельна мережа Target [2]. 

Принтер Foodini від компанії Natural Machines може виробляти піцу, бургери і 
навіть спагетті. На даний момент пристрій існує на стадії прототипів, а приблиз-
на вартість 3D-принтера для їжі становить $ 2000. Але розробники вважають, що 
протягом 10 років Foodini і йому подібні стануть таким же поширеними кухон-
ними приладами, як мікрохвильова піч і кавоварка. 

Oдним з мaйбутнix пpoдуктiв xapчувaння, дo якoгo дoвeдeться звикaти 
цивiлiзoвaним євpoпeйцям, мoжуть стaти кoмaxи: цвipкуни, кoники тa нaвiть 
бopoшнянi чepвʼяки. Зapaз вжe пpoдaються мaкapoннi виpoби, вигoтoвлeнi з 
бopoшнa з дoдaвaнням пoдpiбнeниx кoмax, щo знaчнo пiдвищує їx xapчoву 
цiннiсть. 100-гpaмoвa пopцiя цвipкунiв мiстить 13 гpaм бiлкa, a aнaлoгiчнa пopцiя 
кoникiв — 21. Вчeнi тaкoж вивчaють oсoбливoстi зaстoсувaння в xapчoвiй 
пpoмислoвoстi бopoшняниx чepв’якiв в якoстi дeшeвoгo джepeлa xapчoвиx жиpiв. 
Oснoвнoю пpoблeмoю зaлишaються смaкoвi якoстi кoмax i їx eстeтикa — бaгaтo 
людeй пpoстo нe мoжуть змусити сeбe спpoбувaти мaкapoни з пoдpiбнeниx жукiв. 

Вчeнi тaкиx кoмпaнiй, як Memphis Meat i Mosa Meat xoчуть виpiшити 
пpoблeму з poзвeдeнням вeликoї poгaтoї xудoби зa дoпoмoгoю стoвбуpoвиx 
клiтин, нa бaзi якиx вoни спoдiвaються виpoщувaти дaний синтeтичнe м'ясo. 
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Дoслiджeння вiд 2011 poку, oпублiкoвaнe в жуpнaлi Environmental Science and 
Technology, poзпoвiдaє пpo тe, щo виpoщувaння м'ясa в лaбopaтopiяx зaжaдaє нa 
7-45% мeншe eнepгoвитpaт нa 99% скopoтить eксплуaтaцiю зeмeльниx peсуpсiв i 
знизить виpoблeння пapникoвиx гaзiв нa 78-96%. Цe нe тiльки вигiднo, aлe щe i 
гумaннo пo вiднoшeнню дo твapин [3]. 

Вчeний Мapк Пoст пoяснює, щo мaсoвий випуск синтeтичнoгo м’ясa нa pинoк 
будe мoжливий тiльки чepeз 10-20 poкiв. Йoгo кoмпaнiя збиpaється пpoдaвaти 
пpoбнi зpaзки вжe чepeз пapу poкiв, oднaк, як пoвiдoмляють пepшi дeгустaтopи, 
пиpiжoк з м’ясoм зa $ 300000 xoч i їстiвний, aлe aбсoлютнo пoзбaвлeний будь-
якиx смaкoвиx якoстeй. Вapтo вiдзнaчити, щo з пoдiбнoю пpoблeмoю стикaються 
всi виpoбники синтeтичниx xapчoвиx виpoбiв, пpoтe paнo чи пiзнo вoни, 
стapaннями вчeниx i пpoфeсiйниx кулiнapiв, всe ж стaють пoвнoцiнними 
пpoдуктaми xapчувaння. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ 
А. Р. Глушак 
Національний університет харчових технологій 

Рибне господарство — це одна із галузей народного господарства Укрaїни, 
яка включає в себе добувaння, переробку, поновлення і зростання зaпaсів риби та 
інших водних оргaнізмів у водоймaх. Саме рибна галузь дає безліч цінних харчо-
вих, лікарських, кормових та технічних продуктів. 

Кожного року вилов риби на території України значно зменшується, це є при-
чиною того, що близько 85% від загального обсягу рибної продукції займає ім-
порт, а отже і ціни на рибну продукцію стрімко «злетіли» вгору. 

На даний момент, рибна галузь переживає важкі часи, які сформувалися через 
фінансові труднощі в нашій державі, це, звісно ж, відчутно впливає на скорочен-
ня обсягів вилову і вирощувaння товaрної риби у внутрішніх водоймaх України. 

Також негативно відобразило на стані даної галузі і те, що відбулася анексія 
Криму, адже саме після цього Україна втратила близько 2/3 всього вилову  риби. 

Специфічні особливості рибної промисловості потребують негайної підтрим-
ки зі сторони держави для створення сприятливих умов у сферах кредитування та 
інвестування. У разі відсутності допомоги державної підтримаки негативні зако-
номірності в галузі не будуть подолані. 

Для забезпечення ефективного розвитку рибної галузі державі потрібно про-
вести реконструкцію митної, а також податкової політики, здійснити фінансу-
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вання організацій, які займаються вивченням, охороною та відновленням рибних 
запасів.  

Загалом, щоб функціонування рибногосподарського комплексу здійснювалося 
ефективно, потрібно віднайти і освоїти значні обсяги інвестицій на: розвиток 
сфери реалізації та переробки продукції; розвиток гaлyзi рибaльствa і 
aквaкyльтyри, якa б ґрyнтyвaлaся нa принципax стaлoстi нaвкoлишньoгo 
сeрeдoвищa, eфeктивнoстi викoристaння рeсyрсiв, iннoвацiй, 
кoнкyрeнтoспрoмoжнoстi тa нayковoстi. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити загальний висновок, що рибна га-
лузь України є стратегічною для національної економіки. З метою ефективного 
використання потенціалу рибної галузі слід враховувати специфічні особливості 
рибництва та рибальства як окремих видів агробізнесу у правовому регулюванні 
зазначених відносин. 
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ЗEЛEНA EКOНOМIКA ЯК IНCТРУМEНТ 
CТAЛOГO РOЗВИТКУ EКOНOМIКИ 
A. C. Грибчyк 
Нaцioнaльний yнiвeрcитeт xaрчoвиx тexнoлoгiй 

Вaжкo знaйти тaкy крaїнy, якa нe прaгнe рoзвиткy, cтaбiльнocтi тa бeзпeки. 
Cтaлий рoзвитoк oзнaчaє cтaбiльнicть. Ocтaннi двaдцятилiття ocнoвним 
зaвдaнням мaйжe вcix крaїн бyлo пoкрaщeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cитyaцiї в 
крaїнi, aджe лишe 1,5 з 8 мiльярдiв житeлiв плaнeти зaдoвoлeнi їx рiвнeм життя.  

Згoдoм бyли cтвoрeнi ocнoвнi зacaди «зeлeнoї» eкoнoмiки як iнcтрyмeнтa 
cтaлoгo рoзвиткy крaїн з рiзним рiвнeм eкoнoмiчнoгo рoзвиткy. 

Cтaлий рoзвитoк у 1992 рoцi нa Caмiтi тиcячoлiття OOН в Рio-дe-Жaнeйрo бyв 
визнaний як вceзaгaльний прioритeт людcтвa.  Він являє собою мoдeль зрocтaння 
eкoнoмiки, у якiй рecyрcи викoриcтoвyютьcя для зaдoвoлeння пoтрeб нaceлeння, 
тaким чинoм, щoб збeрiгaлocя нaвкoлишнє ceрeдoвищe. Пiд пoняттям «cтaлoгo 
рoзвиткy» зaшифрoвaнi тaкi пoняття як eкoнoмiчнa eфeктивнicть, eкoлoгiчнa 
бeзпeкa тa coцiaльнa cтaбiльнicть. 

Eкcпeрти вважають, щo нeoбxiднo зрiвняти в прaвax грoмaдcькi тa eкoлoгiчнi 
ocнoви cтaлoгo рoзвиткy з eкoнoмiчними. При забезпеченні eкoнoмiчнoгo 
рoзвиткy пoтрiбнo звeрнyти особливу yвaгy нa тaкi чинники як лicи тa 
прicнoвoднi джeрeлa. Нaявнicть бaгaтьox coцiaльниx тa eкoнoмiчниx aргyмeнтiв 
нa кoриcть iнвecтyвaння 2% cвiтoвoгo ВВП в «oзeлeнeння» нaйвaжливiшиx 
ceктoрiв в eкoнoмiцi cпрямoвaнi нa змiнy xaрaктeрy рoзвиткy тa cпрямyвaння 
пoтoкiв кaпiтaлy нa мiнiмiзaцiю викидiв вyглeцю. 
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Цi змiни бyдyть збiльшyвaти eкoнoмiчнy активність, як i iнвecтицiйнi 
cтрaтeгiї, aлe зa знижeнoгo ризикy криз, xaрaктeрнoгo для дaнoї мoдeлi. 

«Зeлeнa» eкoнoмiкa, згiднo з визнaчeнням ЮНEП, цe — eкoнoмiкa, якa 
пoкрaщyє дoбрoбyт людeй, зaбeзпeчyє coцiaльнy cпрaвeдливicть, oднoчacнo 
icтoтнo знижyючи ризики для дoвкiлля i виcнaжeння прирoдниx рecyрciв. 
Iншими cлoвaми, в зeлeнiй eкoнoмiцi вiдбyвaєтьcя iнтeрнaлiзaцiя витрaт, 
пoв'язaниx iз дeгрaдaцiєю дoвкiлля, a eкoлoгiчнo чиcтi тa eфeктивнi тexнoлoгiї i 
cтaлe ciльcькe гocпoдaрcтвo є ocнoвними чинникaми виcoкиx тeмпiв 
eкoнoмiчнoгo зрocтaння, cтвoрeння рoбoчиx мicць i cкoрoчeння мacштaбiв 
бiднocтi. «Зeлeний» рoзвитoк cприяє cкoрoчeнню рiвня викидiв пaрникoвиx гaзiв, 
yпoвiльнeнню тeмпiв змiн клiмaтy тa збeрeжeнню eкoлoгiчнoї рiвнoвaги. 
Пoзитивний eфeкт «зeлeнoї eкoнoмiки» y cфeрi змiни клiмaтy i пoпeрeджeння 
втрaти пocлyг eкocиcтeм дoпoвнюєтьcя iншим, який пoлягaє в тoмy, щo 
дoвгoтeрмiнoвий eкoнoмiчнe зрocтaння в «зeлeнoмy» cцeнaрiї рoзвиткy нe бyдe 
cтримyвaтиcя зрocтaючим дeфiцитoм прирoдниx рecyрciв [1]. 

«Зeлeнa» eкoнoмiкa нe вiдпoвiдaє якiйcь лишe oднiй пoлiтичнiй тeoрiї. Вoнa 
icнyє в yмoвax i державної, i ринкoвoї eкoнoмiки. Цe iнcтрyмeнт впрoвaджeння 
cтaлoгo рoзвиткy нa нaцioнaльнoмy тa рeгioнaльнoмy рiвняx.  

Крaїнa зрoбилa пeрший крoк — рoзпoчaлa пeрexiд дo «зeлeнoї» економіки. 
Тeпeр дyжe вaжливo прoдoвжити цю cпрaвy. Cтрaтeгiї eкoнoмiчнoгo рoзвиткy тa 
зрocтaння зaoxoчyвaли збiльшeння людcькoгo, фiзичнoгo тa фiнaнcoвoгo 
кaпiтaлy, aлe цe вiдбyлocя зa рaxyнoк виcнaжeння eкocиcтeм тa змeншeння 
прирoдниx рecyрciв. Тoмy нeoбxiднo yдocкoнaлити дeржaвнy пoлiтикy y cфeрi 
рeгyлювaння тa yтвoрeння цiн aби yникнyти ринкoвi cтимyли, якi iгнoрyють 
eкoлoгiчнi нacлiдки. 

Зaвдяки дeржaвним i привaтним iнвecтицiям, якi мiнiмiзyють зaбрyднeння 
ceрeдoвищa, збiльшyєтьcя зрocтaння дoxoдiв тa зaйнятocтi нaceлeння. 

Caмe тaкa тeндeнцiя рoзвиткy нaцiлeнa нaкoпичyвaти i вiднoвлювaти 
прирoдний кaпiтaл. 

Нинi дoвeдeнo, щo для зрocтaння фiнaнcoвoгo дoбрoбyтy тa зaйнятocтi 
нaceлeння нeoбxiднo iнвecтyвaти в «зeлeнy» eкoнoмiкy, aджe «oзeлeнeння» 
cприяє пoкрaщeнню мaтeрiaльниx блaг. Прoтe для пoвнoгo пeрexoдy нa дaнy 
мoдeль рoзвиткy нeoбxiднo cтвoрити нoвi yмoви, тoбтo лiквiдyвaти шкiдливi 
cyбcидiї, вдocкoнaлити рeгyлювaння тa cприяти підвищенню рiвня iнвecтyвaння. 

Cлiд видiлити нaйвaжливiшi принципи «зeлeнoї» eкoнoмiки:  
 рiвнicть рoзпoдiлy рecyрciв мiж пoкoлiннями (люди пoвиннi пaм’ятaти прo 

oбмeжeнicть рecyрciв, тoмy мiнiмiзyвaти їx витрaти aби зaбeзпeчити рecyрcaми 
нacтyпнi пoкoлiння); 
 oбeрeжнicть викoриcтaння aби нe зaвдaти шкoли нaвкoлишньoмy 

ceрeдoвищy;  
 рoзyмiння виcoкoї цiннocтi прирoднoгo кaпiтaлy; 
 cтвoрeння «зeлeнoгo» oблiкy;  
 oцiнки витрaт прoдyкцiї;  
 пoкрaщeння yпрaвлiння;  
 eфeктивнicть викoриcтaння рecyрciв;  
 рaцioнaльнe cпoживaння тa вирoбництвo;  
 cтвoрeння «зeлeниx» рoбoчиx мicць. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО 
РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНОЇ  ПРОДУКЦІЇ 
Д. С. Дворецький 

Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України важливим пи-
танням є пошук напрямів ефективного функціонування продовольчого ринку, 
оскільки його стан визначає рівень забезпеченості населення продуктами харчу-
вання. В зв’язку з поширенням тенденції здорового способу життя, виробництва 
оздоровчих продуктів і продуктів для певного віку населення, на ринку було б 
доцільним розширення асортименту групи кисломолочної продукції та збіль-
шення обсягів їх виробництва, проте, починаючи з 2013 р. випуск даного виду 
продукції з кожним роком значно скорочується.  

Загалом, молочна промисловість за останні 10 років показала досить нестабі-
льне коливання результатів своєї діяльності. Найбільші обсяги виробництва були 
у 2014 році і становили 2 млн тонн молочних продуктів, з них, 473 тис. тонн кис-
ломолочної продукції, хоча своїх найвищих результатів виробництво даного виду 
продукту сягнуло у 2013 році — 522 тис. тонн. Наразі, у 2016 році цей показник 
становить 420, 2 тис. тонн, а отже, відбулося скорочення виробництва кисломо-
лочних продуктів майже на 20% [1].  

В основному таке падіння зумовлено втратою ринку збуту Росії, нестабільною 
економічною ситуацією в країні, низькими цінами на молочні продукти, а також 
нестабільним та неякісним забезпеченням молокопереробних підприємств сиро-
виною. 

Однією з головних проблем молочної промисловості України є забезпечення яко-
сті, стандартизації та сертифікації продукції, яка б могла відповідати міжнародним 
стандартам. ДСТУ в більшості застарілі, а затвердження нових умов ДСТУ може 
призвести до занепаду галузі через малу кількість фермерських господарств, які б 
надавали молочну сировину 1-го ґатунку. Багато виробників виготовляють продук-
цію за ТУ (технічними умовами), проте, ТУ створюються під конкретного виробни-
ка: наприклад, на закваски, стабілізатори — фруктові добавки до кисломолочних 
продуктів. Це призводить до утворення компромісів як до вимог якості продукції, 
так і до критеріїв її віднесення до того чи іншого виду [2].  

Ключовою проблемою вітчизняних виробників в Україні, починаючи з 
2015 року, є пошук нових ринків збуту. В перспективі такими ринками повинні 
стати країни ЄС. Але низька якість молочної сировини і, відповідно, кінцевого 
молочного продукту, не дає можливості виведення продукції в європейський 
простір швидкими темпами. 

Процес розширення асортименту кисломолочних продуктів вимагає розгляду 
питання організації торгівлі та формування асортиментної політики, оскільки 
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характерною особливістю кисломолочних продуктів є короткий  термін їх збері-
гання, і, як результат, додаткові витрати на забезпечення санітарних умов, якість 
обладнання і організацію виробництва, а також на спеціальний транспорт [3]. 
Для вирішення даної проблеми було б доцільно працювати в напрямку розробки 
нових технологій для продовження терміну зберігання кисломолочних напоїв, 
зокрема, додаткова теплова обробка. 

Таким чином, розвиток молочної промисловості та кисломолочних продуктів 
як продуктів здорового харчування залежить від якості сировинної бази. Для ви-
рішення даної проблеми необхідна підтримка фермерських господарств з боку 
держави або молокопереробних підприємств, що забезпечить збільшення кілько-
сті великої рогатої худоби, зростання поголів’я  молочних корів і, як результат, 
забезпечення молокопереробних підприємств сировиною, яка може відповідати 
критеріям якості світового ринку.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ E-
COMMERCE В УКРАЇНІ 
А. В. Демиденко 
Національний університет харчових технологій 

E-commerce — один з найбільш швидкозростаючих секторів української еко-
номіки та один з тих небагатьох ринків, якому криза стала тільки на користь — 
прагнучи мінімізувати витрати на оренду, виробники все активніше відкривали 
свої представництва в Інтернет мережі. 

Система електронної торгівлі в світі почала розвиватися з появою Internet, що 
дало можливість підприємцям вести свою діяльність без відкриття торгових 
площ та, таким чином, зменшити свої витрати на оплату праці працівникам. На 
даний час в Україні функціонують ряд досить великих електронних магазинів, 
які працюють у різних напрямах. Електронна комерція здійснюється через ство-
рення торгівельних сайтів. 

За даними Української асоціації директ-маркетингу 19% користувачів UAнета 
(3,92 млн осіб) робили покупки в інтернет-магазинах у 2016 році. При цьому в 
минулому році спостерігалось колосальне зростання мобільного трафіку — у 
деяких інтернет-магазинів відсоток покупки з мобільних телефонів і планшетів 
досягав 40% [1]. 

Українська інтернет-торгівля перебуває на етапі бурхливого розвитку. За 
останні 5 років кількість Інтернет-магазинів збільшилась в 40 разів, а обіг он-
лайн-торгівлі досяг 1 млрд дол. США. 
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Нeщoдaвнo ми і не пiдoзрювaли про те, що можнa купувати товари позa ме-
жею свого містa, не кажучи вже про те, що взуття, одяг, посуд, біжутерію та, 
нaвіть, продукти хaрчування можнa купувати через мережу Інтернет. 

У 2016 році ринок електронної комерції в Україні зростав швидшими темпа-
ми, ніж у минулому. Якщо за 2015 рік товарообіг збільшився на 32% (з 19 до 25 
млрд грн.), то в 2016 році він зріс уже на 52% — до 38,5 млрд грн [2].  

У 2016 році український ринок електронної комерції досяг близько 39 млрд 
грн. Про це свідчать дані групи компаній EVO. Середній чек при покупці в ме-
режі збільшився на 7% — до 985 грн. 

У 2017 році ринок електронної комерції в Україні продовжить стрімке зрос-
тання. За експертними оцінками частка електронної торгівлі України сьогодні 
становить близько 3% всього рітейлу (рік тому було 2,1%). У свою чергу, в біль-
шості розвинених країн світу цей показник досягає 10-15%. 

Інтернет торгівля в Україні залежить від змін інтернет торгівлі в світі. Збіль-
шення українського сегменту «Інтернету» спостерігається в усіх напрямах. Шви-
дко зростає кількість покупців та продавців. Інтернет-економіка України пред-
ставлена галузями компʼютерної техніки та комунікаціями, рекламою, медіа ін-
дустрією, інтернет-послугами, інтернет-торгівлею [3].  

Найбільш поширеними видами інтернет-торгівлі вважають туристичні послу-
ги, оренда та продаж житла, продаж автомобілей, аксесуарів, біжутерії, рідкісних 
товарів. Покупці у мережах бояться зіткнутися з різними ризиками при замов-
ленні товару. 

Найбільш популярними серед українських Інтернет покупців стають сервіси, 
які пропонують промокоди та знижки для купівлі товарів в онлайн магазинах, 
створюють реклами, популяризують свій товар. Кількість прибутку за останній 
рік значно збільшилися в тих гравців ринку, які активно проводили маркетингові 
акції — Rozetka, Lamoda, LeBoutique, modnaKasta, Rechi.ua, Intertop. 

Найбільший в Україні інтернет-магазин «Rozetka.com.ua» пропонує, окрім по-
бутової техніки, меблі, годинники, товари для відпочинку і туризму, товари для 
дітей тощо. 

За оцінками експертів ріст інтернет-ринку точно визначити неможливо, так як 
в Україні ця торгівля дуже непрозора. На це впливають різні чинники. Одним із 
них є велика частка проведення розрахунків готівкою, а також наявність значної 
кількості маленьких інтернет-магазинів, діяльність яких врахувати практично 
неможливо. 

Також в Україні поширюється розвиток платіжних систем, що пришвидшує 
темпи розвитку ринку. Багато власників провідних інтернет-магазинів викорис-
товують традиційні платіжні інструменти, проте попит на інноваційні методи 
оплати зростає. Близько 58 % користувачів мобільних пристроїв бажають купу-
вати товари через мобільні додатки, решта вважають, що браузери в цьому плані 
зручніші.  

Негативний вплив на розвиток онлайн торгівлі мають нерозвиненість системи 
електронних розрахунків, низький рівень доходів населення і втручання держав-
них органів.  
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Отже, можна вважати, що електронна комерція стає на сучасному етапі одні-
єю з найбільш перспективних шляхів розвитку не тільки торгівлі, а й економіки в 
цілому, оскільки вона є зручна та приваблива для українських споживачів. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЦТВА ПРЯНОЩІВ ТА ПРИПРАВ 
В УКРАЇНІ 
І. С. Дмитренко 
Національний університет харчових технологій 

Виробництво прянощів та приправ забезпечує надходження необхідної кіль-
кості мінеральних речовин і мікроелементів, вітамінів в організм людини. Крім 
того, використання прянощів, приправ, спецій дозволяє: 
 покращати основні характеристики харчових продуктів; 
 забезпечити краще засвоєння і метаболізм харчових речовин в організмі 

людини завдяки наявності природних каталізаторів обмінних процесів, в якості 
яких виступають різноманітні насичені і ненасичені жирні кислоти, незамінні 
амінокислоти, органічні кислоти, вітаміни; 
 покращити смак і аромат готових страв, надати їм неповторність і оригіна-

льність, навіть, при використанні звичайних продуктів; 
 поліпшити зовнішній вигляд холодних страв і закусок, других гарячих 

страв, бульйонів шляхом додавання зелені (петрушки, селери, любистку). 
Актуальність даної теми обумовлена тим, що досліджувана галузь має віднос-

но невеликий відсоток обсягу реалізації продуктів переробної промисловості, 
тому забезпечення підтримки даного ринку може підвищити якість та  конкурен-
тоспроможність товарів харчової промисловості в цілому. 

Одним з найбільш важливих подій, що відбулися на ринку прянощів, є поси-
лення тенденцій в напрямку відходу споживачів від дешевих спецій і збільшення 
попиту в преміальному сегменті. Тому для українського ринку дуже важливим 
фактором є саме якість продукції.  

Варто відзначити що за два роки обсяги реалізації прянощів та приправ зрос-
ли на 26,4% (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Динаміка виробництва прянощів і приправ  

в Україні протягом 2015-2017 рр. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у млн 

грн 
Відхилення 

Січень — 
Червень 
2015 р. 

Січень — 
Червень 
2016 р. 

Січень — 
Червень 
2017 р. 

2017 р. до 
2015 р., 

у млн грн 

2017 р. до 
2015 р., 

у % 
Промисловість 710267 798394 1020715 310448 43,7 

Виробництво пря-
нощів і приправ 2448,5 2682,9 3094,4 645,9 26,4 

 
Однак, наведені вище результати не включають втрати частини споживачів в 

Криму і в зоні проведення АТО. Крім того, з втратою півострова  вітчизняні ви-
робники стали частково позбавленими сировинних ресурсів та сприятливих клі-
матичних умов, що сприяють вирощуванню необхідних для випуску спецій, трав 
і інших складових [3]. Також скоротився також імпорт спецій через збільшення 
цін, спровокованих стрибками курсу. На сьогоднішній день українські компанії 
активно завозять спеції зі Шрі-Ланки. Дещо змінився і експорт — на перші пози-
ції за обсягами закупівель українських спецій вийшла Грузія. 

На українському ринку у сегменті спецій виділяють: безпосередньо спеції 
(сіль, цукор, оцет і т.д.); сушені прянощі (перець, лавровий лист, коріандр, гвоз-
дика, інші трави). Саме друга категорія продуктів і відноситься до спецій в звич-
ному розумінні.  

Ринок ринку спецій в Україні пройшов три основні етапи. Перший етап — 
становлення тривав до кінця минулого століття і означав використання тільки 
вирощених в Україні спецій — різних видів перцю, коріандру, лаврового листа і 
т.д. На другому етапі, який вже також завершився, особливого розповсюдження 
набули суміші приправ різного цільового призначення — для приготування кар-
топлі, плову та інших страв. Сьогодні ж на ринку відзначається новий тренд — 
на полицях магазинів з'являються суміші прянощів, за допомогою яких кулінар 
може формувати власні смаки. 

Оскільки в нашій країні вирощуються всі необхідні рослини для виробництва 
прянощів, на вітчизняному ринку переважають, як правило, прянощі внутріш-
нього виробництва [2]. 

За даними Державної служби статистики України, частка виробництва досліджу-
ваних продуктів становить всього лише 0,3% в обсязі виробництва промислових то-
варів [1]. Тому потенціал розвитку надзвичайно великий, необхідно стимулювати і 
підтримувати підприємства малого бізнесу у даній сфері виробництва. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України малий бізнес являється од-
ним з найбільш вагомих елементів державної політики, спрямованої на досягнен-
ня якісно нового рівня ведення підприємницької діяльності. В свою чергу, взаємо-
дія підприємств великого, середнього та малого бізнесу — одна з найважливіших 
умов, яка забезпечує  ефективність функціонування економіки країни.  

Малий бізнес займає одне з важливих місць в будь-якій галузі господарюван-
ня і є невід’ємною складовою високорозвиненої ринкової економіки та атрибу-
том сучасної моделі ринкового господарства [1, с. 110]. В розгорнутому вигляді 
значення малого бізнесу визначається тим, що він виконує роль провідного сек-
тору ринкової економіки. 

Роль малого бізнесу у розвитку сучасної економіки України визначається ва-
гомими функціями, які він виконує. Однією з найважливіших являється здатність 
надавати необхідну гнучкість ринковій економіці та оперативно реагувати на 
значні зміни в кон’юнктурі ринку. В сучасних умовах внаслідок прискореного 
розвитку НТП та швидкої індустріалізації ці особливості набули особливого зна-
чення. Також малий бізнес відіграє важливу роль у вирішенні проблем зайнятості 
населення, оскільки сприяє створенню необхідної кількості нових робочих місць 
та поглинанню надлишку робочої сили.  

Малий бізнес виступає провідником модернізації, науково-технічного прогре-
су, що забезпечує прискорення реалізації нових інноваційних напрямів розвитку 
господарюючих суб’єктів.  

Важливою функцією у розвитку сучасного підприємницького середовища є 
також створення сприятливих умов для конкуренції. 

Існує велика кількість факторів, що призводить до занепаду малого бізнесу. 
Завдяки чому мале підприємництво поки що не відіграє суттєвої ролі в забезпе-
ченні економічного зростання, його внесок у валовий внутрішній продукт скла-
дає лише 19,2 % [2]. 

Основними проблемами, що стримують розвиток малого підприємництва, 
особливо у сфері харчової промисловості України, є [1, с. 112]:  
 недосконалість системи оподаткування;  
 нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки і страхування 

ризиків; 
 відсутність надійної соціальної захищеності і безпеки підприємців;  
 організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з ринком і державними 

структурами; 
 адміністративні бар’єри на шляху розвитку малого підприємництва. 
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Тому важливу роль для розвитку малого бізнесу відіграє формування сприят-
ливого бізнес-клімату, а саме: створення довірчих відносин, незалежного право-
вого середовища та інше. Для активізації його діяльності варто спростити доступ 
до державних закупівель та державних гарантій за кредитами. 

Значення малого бізнесу в розвитку сучасної економіки України надзвичайно 
велике. Відповідно, остання не в змозі функціонувати та розвиватись повноцінно 
без малого бізнесу. Тому розвиток та вдосконалення даної форми підприємницт-
ва дозволить досить швидкими темпами наростити основні макроекономічні по-
казники, зокрема, ВВП. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 
А. С. Іванченко 
Національний університет харчових технологій 

Молочна промисловість є провідною галуззю харчової промисловості України 
(частка продукції молочної промисловості у обсязі реалізованої продукції харчо-
вої промисловості становить 15%), тому особливо важливим завданням є забез-
печення її стабільного розвитку, що неможливо здійснити без володіння достові-
рною інформацією про кон’юнктуру, тенденції розвитку та змін на молочному 
ринку. 

Станом на 1 січня 2016 р. в Україні було нараховано 2166 тис. голів корів у 
всіх категоріях господарств, що на 4,3% нижче, ніж на аналогічну дату 2015 р. 
(2262 тис. голів). Це, в першу чергу, стало наслідком зменшення чисельності по-
голів’я в господарствах населення [2]. 

Щодо динаміки обсягів виробництва молока, то вона також характеризується 
незначним скороченням у розмірі 2,2%: 10381,5 тис. т у 2016 р. проти 10615,4 
тис. т у 2015 р. [2]. 

На рис. 1 зображено структуру виробництва молока за категоріями госпо-
дарств. 
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Рис. 1. Структура виробництва молока в Україні за категоріями  

господарств у 2015-2016 рр. 
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Як видно з рис. 1, вагома частка молока (75% у 2015 р. і 74% у 2016 р), як і 
раніше, виробляється господарствами населення, хоча потрібно відмітити хоч і 
незначне, але зростання частки промислового молока у структурі виробництва.  

Також спостерігається збільшення частки молока ґатунку екстра та вищого: у 
2016 р. вона становила 51,3% (вперше обсяги молока екстра та вищого ґатунку 
становлять більше половини всього виробленого молока). Частка ж молока ґату-
нку екстра загалом за рік зросла більше, ніж на 40%: з 10,3% до 14,6% [1]. 

Сировинний ринок вітчизняної молочної галузі продемонстрував стрімке по-
дорожчання станом на кінець 2015 року. Так, діапазон вартості молока с/г вироб-
ників дуже широкий — майже 1,50 грн./кг. Середня ж ціна для них — 5,80-6,00 
грн./кг. Дорожчає і молоко від населення, хоч і не такими темпами [3].  

Подорожчання та скорочення обсягів сировини неухильно призвело до змен-
шення обсягів виробництва більшості основних видів молочної продукції, а саме: 
молока обробленого (4%), масла вершкового (0,2%), сирів жирних (8%), кисло-
молочної продукції (1%), сухого молока та вершків (3%). Приріст обсягів вироб-
ництва спостерігається лише за такими категоріями продукції як сир кисломоло-
чний (4%) та казеїн (9%). 

Аналогічна ситуація відбувається і з експортом молочних продуктів з Украї-
ни: у 2016 р. зменшення обсягів експорту становило 10% у тоннах (120,7 тис. т у 
2015 р. проти 109,2 тис. т у 2016 р.) та 11% у грошовому вираженні (177,9 млн. 
дол. і 158 млн. дол. у 2015 р. та 2016 р. відповідно) [1]. 

Найбільшу частку в структурі експорту молочної продукції у 2016 р. станови-
ло сухе молоко (36,6%), молочна сироватка (23,9%), молоко та вершки згущені 
(15,2%), масло вершкове та молочні жири (12,1%). 

Щодо динаміки, то в аналізованому періоді спостерігалося пoдaльшe змен-
шення eкcпoртy cирiв, нaрoщyвaння eкспoртy вeршкoвoгo мaслa тa мoлoчниx 
жирiв, збiльшeння eкспoртy нeзгущeниx мoлoкa тa вeршкiв, тa вiднoснo 
стaбiльний eкспoрт сyхoгo мoлокa. 

Загалом рентабельність вирoбництвa мoлoкa у 2016 р. зрoслa нa 8,4%, а 
пeрeрoбки — зменшилася на 6,8%. За чoтири ж мiсяцi 2017 р. рентабельність 
вирoбництвa мoлoкa збільшилась нa 28% проти того сaмого періоду 2016 року, а 
прибутковість переробки за цей сaмий період знизилася на 12%. 

Отже, серед тенденцій та проблем розвитку вітчизняної молочної галузі мож-
на виділити дефіцит та дорожчання сировини, скорочення обсягів виробництва 
основних видів молочної продукції, а також зменшення обсягів експорту. 

За прогнозами експертів у подальшому збережеться скoрoчeння вирoбництвa 
мoлoкa, що за рiзними oцiнкaми стaнoвитимe від 1% до 5%, oчiкyється зрoстaння 
прoмислoвoгo виробництва мoлoкa та пoдaльшoгo зрoстaння чaстки мoлoкa 
клaсy «eкcтрa» тa пeрeoрiєнтaцiї пeрeрoбниx пiдприємств на вирiбництвi більш 
вигідних з тoчки зoру експoрту  мoлoчних прoдyктiв. 
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3. Новини молочного ринку України і світу. Аналітика молочної галузі [Елек-
тронний ресурс]: [Веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: 
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Науковий керівник — канд. екон. наук Ю. Г. Левченко  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
А. В. Ківер  
Національний університет харчових технологій 

Молочна галузь є однією з найбільш швидкозростаючих галузей харчової 
промисловості і виробляє близько 4% національного продукту. Однак, останнім 
часом стан молокопереробних підприємств визначається низкою кризових тен-
денцій, пов’язаних, насамперед, із збільшенням дефіциту сировини, зростанням 
цін на молочну продукцію при одночасному зниженні платоспроможного попиту 
населення, низькою якістю молока, формуванням несприятливої кон’юнктури 
світового ринку молокопродуктів. 

На сьогоднішній день в Україні не зупинений процес скорочення поголів’я 
корів і скорочення виробництва молока. Суттєво на галузь вплинуло зменшення 
державної підтримки тваринників після скасування пільг по оподаткуванню, та-
кож, існують невирішені проблеми стосовно залучення кредитних коштів. Про-
довжують негативно впливати на галузь відносини з Росією. І найголовніше — 
залишається невирішеною проблема низької купівельної спроможності українців, 
яка не дозволяє переробникам підвищувати ціни на свою продукцію. 

До всього вищеназваного доцільно виділити такі основні проблеми молочної 
галузі:  
 неефективний менеджмент підприємств (проблеми є на кожному етапі ви-

робництва — від заготівлі молока і до маркетингової політики підприємства); 
 відсутність комплексних робіт з підвищення якості сировини; 
 відсутність об’єднання переробників молока у асоціацію, яка б працювала 

на галузь, а не на інтереси індивідуальних осіб; 
 застаріле обладнання та технології;  
 відсутність механізму вирішення проблем з експорту молочної продукції. 
Хоча наразі спостерігається і ряд позитивних зрушень серед яких: відновлен-

ня кредитування підприємств, сповільнення девальвації гривні, підвищення якос-
ті молока, вихід українських молочників на міжнародний ринок (близько 20 % 
продукції йде на експорт). Україна увійшла у першу п’ятірку світових експорте-
рів масла. Незважаючи на скромні обсяги зовнішніх продажів, Україна зараз за-
ймає 5 місце після Нової Зеландії, ЄС, США та Білорусі [1]. 

Для нарощування присутності на зовнішніх ринках вітчизняні молокопереро-
бні підприємства удосконалюють форми співпраці. Так, ПрАТ «Тернопільський 
молокозавод» з метою виходу на європейський ринок започаткувала проект кор-
поративної співпраці (ПрАТ «Тернопільський молокозавод» та виробники моло-
ка ТОВ «Дзeндзелiвськe» та ТОВ «Кищeнцi») з виготовлення мoлoчної прoдукції 
на сировині екстра-класу.  

Отримавши більше якісної сировини «Мoлoкія» оновила асортимент продук-
ції. Зокрема, почала випускати йогурти з горіхом та маком, з зеленим чаєм, з 
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м’ятою та полуницею, а також айран — літній кисломолочний напій, популярний 
у тюркських народів. Корпоративною угодою передбачено, що частиною прибу-
тку від продажу даної продукції переробник ділитиметься із постачальниками 
молока. Даний проект є унікальним, оскільки в його успіху тепер зацікавлені як 
виробники, так і переробник [2]. 

На діяльність підприємств впливає зростання закупівельних цін на молоко в 
Україні. Високі закупівельні ціни на цей продукт є наслідком збільшення вироб-
ництва якісної сировини на підприємствах сільськогосподарського комплексу, 
яка зрештою стала користуватися попитом, це є позитивною тенденцією. На рин-
ку все більше інформації про бажання виробників і далі інвестувати в галузь. Ці-
на буде триматися на високому рівні ще як мінімум 5-6 місяців і створить хоро-
ший початок для фінансового року у 2018 році  [3]. 

За останні 8 місяців 2017 року спостерігається збільшення експорту українсь-
кої молочної продукції на 81%. Такі високі показники досягнуті через підвищен-
ня закупівельних цін на молоко на світовому ринку. За рахунок цього Україна 
отримала можливість збільшити коло країн-імпортерів вітчизняної молочної 
продукції.  

Спостерігається удосконалення законодавства стосовно контролю безпечності 
молочної продукції та відповідності нормам ЄС. У 2018 році уряд планує збіль-
шити витрати на розвиток галузі тваринництва. Проектом закону України «Про 
державний бюджет України на 2018 р.» передбачено на розвиток даної  галузі 
витрати в обсязі 2,3 млрд грн. [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що в 2017 році молокопереробна промисло-
вість України відчула на собі ряд позитивних змін, але підприємствам необхідно 
не забувати про питання які необхідно вирішити негайно задля збереження пози-
тивного ефекту: оновлення технологій, обладнання, налагодження системи мене-
джменту підприємства  та маркетингової політики. 
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МОНІТОРИНГ СТАНУ МОЛОЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
О. О. Ковалець  
Національний університет харчових технологій 

Однією із провідних галузей харчової промисловості України є молочна. До її 
складу входять підприємства з виробництва молока, сиру, масла, молочних кон-
сервів, а також продуктів з незбираного молока. Від розвитку молочної галузі 
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харчової промисловості залежить забезпеченість необхідними продуктами хар-
чування, що виробляються на основі молока.  

Продукція підприємств молочної промисловості займає важливе місце у раці-
оні споживачів. У загальних витратах на харчування частка витрат на молочні 
продукти становить 15% (це четверта сходинка після витрат на хлібобулочні, 
м'ясні, борошняні й макаронні вироби) [1]. 

Щорічні обсяги світового виробництва молока коливаються в межах 630 млн 
т, з яких 85% припадає на молоко корів. Лідером з виготовлення молочної про-
дукції у світі є Індія, обсяг виробництва якої у 2015 р. становив 162,4 млн т. 

Майже 74% виробленого молока в Україні припадає на домашні господарства, 
решта — виготовляється молочними фермами та підприємствами. 

Виробництво молока в Україні характеризується нестабільною динамікою. У 
грудні 2016 р. спостерігається зменшення його обсягів на 2,4% в порівнянні з 
2015 р. та на 4,6% в порівнянні з 2014 р. Досліджуючи період 2000-2014 
рр., спостерігаються значні коливання в обсягах виробництва, як в сторону збі-
льшення, так і в сторону зменшення. Найбільше молока було виготовлено у 2002 
р. — 14142,4 тис. т, що на 26,7% більше, ніж на кінець 2016 р. [2]. 

Однією з причин зменшення обсягів виробництва молока є негативна динамі-
ка скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Так, у 2016 р. Україна мала на 
4,2% менше поголів'я корів, ніж у 2015 р., та на 13,6% менше, ніж у 2014 р. [3]. 

Експерти молочного ринку запевняють, що такі тенденції будуть притаманні і 
в майбутньому, очікувати позитивних змін не варто [4].  

Коливання закупівельних цін на молоко протягом року обумовлено сезонним 
характером виробництва. За останні декілька років найбільші обсяги виробницт-
ва молока спостерігалися у період кінець весни — середина літа, коли надій мо-
лока сягають 1,2 млн т, тоді як у період початок січня — кінець лютого майже 
вдвічі менше — близько 590-600 тис. т. 

Цінову ситуацію можна стабілізувати шляхом надання державної підтримки 
розвитку сільськогосподарських об'єднань та домашніх ферм. 

Варто зазначити, що експорт молока та молочних продуктів у 2015 році зни-
зився на 26 %. Останніми роками Україна мала незначні результати з експорту 
вершкового масла, обсяги якого збільшились в період з 2013 р. по 2015 р. майже 
в 2,7 рази — з 3 до 8 тис. т. Також за даний період зріс експорт сухого знежире-
ного молока з 12 до 30 тис. т. 

На даний час доступ на ринок Європейського Союзу відкритий наступним пі-
дприємствам: «Молочний дім» (Дніпропетровськa обл.); «Люстдорф» (Вінницькa 
обл.); «Лaкталіс Миколаїв»; «Гадячсир» (Полтавськa обл.); Львівський холодо-
комбінат, «Менський сир» (Чернігівська обл.); «Роменський молочний комбінат» 
та його філія у Недригайлові (Сумська обл.); «Золотоніський маслоробний ком-
бінат» (Черкаська обл.); філія Яготинського мaслозаводу «Яготинське для дітей» 
(смт. Згурівка, Київська обл.). 

Дана подія надзвичайно важлива. Молокопереробні підприємства забезпечу-
ють європейський рівень якості та безпечності продукції, що відкриває для укра-
їнських виробників не лише європейські ринки збуту, але й інші, які також є пер-
спективними.  

В грошовому еквіваленті обсяг експорту молочної продукції у 2015 р. стано-
вив 177,9 млн дол., обсяг імпорту — 34,3 млн дол.  
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Реальним фактором впливу на діяльність підприємств молочної галузі є ціна 
на молоко. В умовах низьких закупівельних цін великі підприємства компенсу-
ють збитки за рахунок обсягів виробництва та реалізації продукції, дрібні дома-
шні господарства не покривають виробничі витрати. 

У 2016 р. середня закупівельна ціна на молоко ґатунку екстра складала 7,72 
грн/кг, ціна на молоко вищого ґатунку — 7,27 грн/кг, ціна на молоко першого 
ґатунку — 6,89 грн/кг. 

Переробка молока та виробництво молочної продукції в Україні, за наявності 
значних фінансових інвестицій, можна зробити рентабельним та конкурентосп-
роможним. Необхідно здійснити інвестування у оновлення основних засобів та 
якісне покращення породного складу молочного стада. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 
І. В. Ковальчук 
Національний університет харчових технологій 

Формування обґрунтованої державної економічної політики в умовах станов-
лення національної економіки, її інтеграції у світовий економічний простір, про-
гнозування пріоритетних напрямків розвитку неможливе без ґрунтовного ви-
вчення динаміки, пропорцій і структури економіки України, виявлення тенденцій 
і закономірностей її розвитку. За роки незалежності економіка України так і не 
позбавилася глибоких структурних деформацій і значно відстає від розвинених 
країн світу за сукупною продуктивністю всіх факторів виробництва та, відповід-
но, — рівнем добробуту населення.  

Вирішення цих питань пов’язане з високим рівнем невизначеності та ризи- 
ку — внаслідок того, що між регулюючими діями Уряду та їх макроекономічни-
ми результатами лежать складні за своєю структурою трансмісійні процеси, які 
призводять економіку до нового стану. Уряди України, змінюючи один одного, 
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звітуючи за результатами своєї діяльності, кожного разу апелюють до темпів 
зростання ВВП, не беручи до уваги відсутність структурних змін в економіці, що 
не призведе в подальшому до стрибка на нову сходинку і, як, наслідок, новий 
рівень розвитку національної економіки. Відбувається захоплення темпами зрос-
тання, структура економіки при цьому залишається без змін. Проведене дослі-
дження розвитку економіки України в 2001-2014 рр. вказує саме на такий харак-
тер економічних процесів. 

Економіка України протягом досліджуваного періоду демонструвала, на пер-
ший погляд, достатньо високі темпи економічного зростання, що перемежовува-
лися спадами в період кризи 2008-2009 та 2013-2014 рр. Тенденція до зростання 
реального ВВП зародилася в Україні в 2000 р. (індекс фізичного обсягу ВВП в 
1999 р. становив 99,8% до попереднього року, а в 2000 р. — 105,9%). 2000 рік 
став нижньою точкою падіння української економіки.  

Незважаючи на високу волантильність, економіка України в 2001-2007 рр. ха-
рактеризувалася позитивною динамікою, середньорічні темпи економічного зро-
стання перевищували 7%, країна певний час належала до складу високо динаміч-
них висхідних країн, і, хоча й помалу, проте ставала дедалі помітнішою в системі 
світової економіки [2]. 

Проте, результати семи років зростання були знівельовані кризою 2008 року, за 
підсумками якого Україна мала приріст реального ВВП 2,2%, що зумовлено розгор-
танням кризових явищ у другому півріччі. Падіння реального ВВП на 15,1% в 2009 
р. відкинуло економіку України за кількісним виміром до рівня 2005 року (реальний 
ВВП в 2009 р. лише на 1,04% перевищив показник 2005 р.). Наступні два роки зрос-
тання, а за ними — два роки тупцювання на місці — завершилися кризою 2013-2014 
рр. В 2014 р. реальний ВВП країни впав на 6,6%. В докризовому 2012 р. реальний 
ВВП не відновився за чотири роки так званого «економічного зростання» і перед 
кризою 2013 р. становив лише 93,3% від рівня 2008 р. 

Криза 2008-2009 рр. відкинула українську економіку на кілька років назад, а 
кризові процеси 2013-2014рр. дедалі більше погіршуватимуть позиції України у 
світовій економіці в середньостроковій перспективі. Слід визнати, що в посткри-
зовий період 2010-2013 рр., коли світовій економіці вдалося відновити відносно 
стійке зростання, а висхідні економіки навіть прискорили темпи економічного 
відновлення, українська економіка занурилась у довгострокову рецесію (бурхли-
ві події 2014р. лише акцентували кризовий стан, впродовж 2012-2013 рр. темпи 
зростання вітчизняної економіки фактично були нульовими). Відтак, нинішня 
динаміка української економіки дедалі більше відстає від світових тенденцій і 
того прискорення, яке демонструють успішні висхідні економіки [2]. 

Збільшившись за період 2000-2014 рр. у фактичних цінах майже у вісім разів, ре-
альний ВВП України зріс лише на 50%. І це протягом чотирнадцяти років, від ниж-
ньої точки падіння. За умов стабільного економічного зростання протягом досліджу-
ваного періоду таке зростання означало б середній щорічний приріст близько 3%, що 
було б цілком пристойно, якщо б не зважати на низьку базу відліку.  

Результати економічного зростання економіки України є зовсім невтішними у 
порівнянні з 1990 р. Реальний ВВП у 2007 р. досяг лише 62,7% від рівня 1990 р, а 
в 2014 р. становив 64,8%. Труднощі в процесі порівняння ВВП з 1990 р. виника-
ють з причин неможливості точної оцінки розміру тіньової економіки в Україні, 
рівень якої оцінюють від 32 до 67% [3]. 
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Небезпідставним є твердження, що в Україні кризові процеси 2013-2014 рр. 
можуть інтерпретуватись як поновлення і продовження кризових процесів 2008-
2009 рр.  Хоча криза 2008-2009 рр. вкотре засвідчила хиби української економі-
ки, а, відтак, повинна була б стимулювати трансформаційні процеси для ство-
рення більш сучасної конкурентної економіки. Проте характерним для економіки 
України, принаймні впродовж останнього десятиріччя, залишається: низькопро-
дуктивність та енергозатратність, слабкодиверсифікованість і не конкурентосп-
роможність, залежність від монопольних зовнішніх джерел сировини та енергії.  

Донині кризові хвилі не спонукали різноманітні українські Уряди до необхід-
них структурних зрушень у вітчизняній економіці. Навіть 2010-2012 рр., впро-
довж яких мали відбутися головні зміни, радше стали роками подальшого консе-
рвування структури національної економіки, посилення адміністрування і коруп-
ції, поглиблення втручання держави в економічну діяльність — наслідком чого 
стало, з одного боку, розчарування суспільства у правильності обраного країною 
шляху розвитку, з іншого — відновлення депресивних тенденцій в економічному 
середовищі. Тому й не було вироблено належних механізмів недопущення та 
протидії загрозам наступних кризових шоків. і зовнішньої агресії [2]. 

В результаті проведеного дослідження виявлено, що кардинальних структур-
них змін в економіці України протягом 2001-2014 рр. не відбулося. Економіка 
України залишається високовитратною та матеріаломісткою. Частка валової до-
даної вартості у випуску лишається майже без змін, коливаючись від 40,98% в 
2004 р. до 45,1% в 2013 р., що свідчить про відсутність чітко окресленої тенден-
ції до структурних зрушень в напрямку зростання частки галузей з більшою до-
даною вартістю. 

Чітка тенденція до зменшення внеску сільського господарства в створення 
ВВП, яка прослідковувалася з 2001 р. до 2008 р. змінила свою направленість на 
протилежну. Значно скоротився (до 2 відсоткових пункти) розрив між часткою 
ВВП, створеного в переробній промисловості і сільському господарстві. 

Прийнятні для розвинутих економік темпи економічного зростання є недоста-
тніми для України, оскільки дуже низькою є база відліку. В 2010 р. відбулася 
зміна лідера за часткою в структурі ВВП. Якщо до цього періоду беззаперечним 
лідером була переробна промисловість, то з 2010 р. першість віддано торгівлі. В 
Україні відсутня науково-обґрунтована економічна політика, спрямована на сти-
мулювання економічного зростання і трансформаційних процесів в національній 
економіці. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО  
БІЗНЕСУ ОКРЕМИХ КРАЇН 
І. Й. Кравченко  
Національний університет харчових технологій 

Функціонування економіки будь-якої країни залежить, в першу чергу, від фу-
нкціонування бізнесу. Найголовнішу роль у бізнесі відіграє мале та середнє підп-
риємництво. Зазначений сектор забезпечує країні конкурентоспроможність на 
світовому ринку в час глобалізації та інтеграції. Рівень розвитку малого бізнесу 
безпосередньо визначає ступінь розвитку економіки держави в цілому. Малий 
бізнес має найнижчі інвестиційні потреби, характеризується найшвидшим обігом 
капіталу.  

Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного розвитку 
ЄС. В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та серед-
нього бізнесу, які дають більше половини загального обороту і доданої вартості. 
Число зайнятого населення в даному секторі економіки Європи становить близь-
ко 70%. Найбільша кількість малих підприємств створено в торгівлі, будівництві 
та харчовій промисловості. 

Державне регулювання малого бізнесу в Європі здійснюється шляхом розроб-
ки та реалізації цільових програм фінансового, технологічного, інформаційного 
та кадрового сприяння розвитку малого та середнього підприємництва.  

Спільна риса економік країн Європейського Союзу — це безперечно наяв-
ність великої кількості малих і середніх підприємств, що становить майже 99 % 
підприємств, зареєстрованих в ЄС. У цьому секторі працює майже 2/3 зайнятих і 
приблизно половина валового внутрішнього продукту країн Європи виробляєть-
ся даними підприємствами.  

Польща є країною, яка ілюструє не тільки можливість для колишніх держав-
членів СРСР наблизитися до розвинених країн світу, але й здатність розвиватися 
і удосконалюватися. Вхід Польщі в ЄС сприяв пристосуванню сектору малого та 
середнього бізнесу до функціонування в нових умовах [1]. 

Однією з особливостей малого бізнесу в Німеччині є інноваційний розвиток. 
Сьогодні в цій країні діє державна підтримка малого інноваційного бізнесу, а са-
ме відкриті технологічні центри та дослідницькі інститути, розроблена спеціаль-
на транспортна мережа. 

Будь-який корінний житель Німеччини, який вирішив зайнятися підприємни-
цтвом, може без проблем отримати пільговий державний кредит до 50 тис. євро 
на 20 років. Підприємець протягом перших 2-х років може користуватися грошо-
вими коштами безкоштовно, наступні 8 років необхідно вносити в банк тільки 
пільгові відсотки за користування кредитом — це 4-5% річних. А саму суму за-
боргованості необхідно погашати тільки з одинадцятого року видачі кредиту.  

У США, незалежно від стану економіки, малий бізнес розцінюється як основ-
не джерело нових робочих місць та інновацій. За даними Адміністрації з розвит-
ку малого бізнесу (SBA), частка малих підприємств у ВВП країни (без урахуван-
ня фермерських господарств) за 2011-2016 рр. становила близько 46%. Більше 
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50% всіх працюючих в приватному секторі економіки і майже 40% загальної кі-
лькості зайнятих в країні є власниками або працівниками малих підприємств [3]. 

Законодавство Японії проводить жорстке регулювання ринкової вартості про-
дукції, що випускається, вводячи обмеження на розмір її підвищення / понижен-
ня. У разі виявлення непідтверджених знижок або при наявності спекулятивних 
цін, суб’єкти малого підприємництва позбавляються права здійснення своєї дія-
льності. Дані дії поширюються на всі підприємства. Розвиток ринкових механіз-
мів дозволяють Уряду Японії контролювати непідтверджені зростання цін і ви-
никнення інфляції.  

Сінгапур є найбільшим світовим центром переробки нафтових продуктів і ви-
робництва напівпровідників. Багато фахівців вважають, що Сінгапур — найкра-
ще місце для здійснення підприємницької діяльності. Згідно  проведених дослі-
джень CNN Time Warner Group ця країна в 2016  році посідала 5-е місце з розви-
тку малого підприємництва. Підприємства малого бізнесу в Сінгапурі входять в 
одну групу, при цьому, головним критерієм є кількість зайнятих на підприємстві 
робітників, яке не повинно перевищувати двохсот [2].  

Порівняну характеристику сектору підприємств малого бізнесу в окремих кра-
їнах світу наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика підприємств малого бізнесу в окремих країнах 

Країна 

Умови визнання МСП 
Кількість 

МСП, 
млн. 

 
Частка 
МСП у 
ВВП 

країни, 
% 

Загальний 
відсоток 

МСП 
від кількості 

підпри-
ємств,% 

Частка 
МСП у 

загальній 
зайнятості, 

% 

Кількість 
працівників, 

чол. 

Обсяг 
доходу 

Україна не більше 50 
≤ 10 
млн. 
євро 

1,9 59 99,98 78,5% 

Польща не більше 
250 

≤ 10 
млн. 
євро 

~ 3,7 50 99,8 61 

Франція не більше 
250 

≤ 10 
млн. 
євро 

~ 3,1 49,8 97,6 56,6 

Італія не більше 
250 

≤ 10 
млн. 
євро 

~ 4 55 99,2 71 

Німеччи-
на 

не більше 
500 

≤ 50 
млн. 
євро 

~ 3,5 57 99,5 69,3 

Японія 

- обробна 
промисло-

вість, транс-
порт: до 300; 
- оптова тор-
гівля: до 100; 
- роздрібна 
торгівля та 
інші: до 50. 

- 7 51,6 99,2 69,5 

Джерело: складено автором на підставі даних отриманих з наукових періодичних видань 
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Підприємства малого бізнесу відіграють важливу роль в економіці будь-якої 
країни, адже вони здатні зберігати і розвивати конкурентне середовище. На сьо-
годні немає єдиного визначення, яке б повною мірою характеризувало поняття 
малий бізнес. У кожній країні існує свій підхід до цього питання, що зумовлене 
історичними особливостями, рівнем економічного розвитку, галузевою структу-
рою економіки, національними умовами тощо. В секторі підприємств малого біз-
несу зайнято 60 і більше  відсотків від загальної кількості зайнятих в розглянутих 
країнах. 

Література 
1. Євросоюз підтримує польський бізнес [Електронний ресурс]. — Режим дос-

тупу:  http://inpl.com.ua/UA/?pg=esforbis. 
2. Малий бізнес зарубіжний досвіт [Електронний ресурс] /  Все про бізнес. — 

Режим доступу:  http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/malij-biznes-zarubizhnij-
dosvid.html. 

3. Розвиток малого підприємництва як фактор зайнятості середнього класу 
році [Електронний ресурс] / Наукові праці КНТУ. — Режим доступу:  
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/164/1/40.pdf. 

ВИРОБНИЦТВО КРУП — ЗАПОРУКА 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Н. В. Кудренко, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку, основні завдання національної політики щодо 
забезпечення продовольчої безпеки населення України є особливо актуальними 
та потребують додаткового критичного дослідження щодо стану та перспектив 
розвитку в пріоритетних галузях. Зокрема, необхідно розглянути питання  щодо: 

врегулювання земельних відносин, раціонального землекористування з ураху-
ванням сировинних потреб пріоритетних галузей АПК, від яких залежить продо-
вольча безпека населення;  

сучасний стан та подальший розвиток вітчизняного аграрного ринку, а також 
створення умов для розкриття його потенціалу з метою забезпечення потреб на-
селення України у безпечному, якісному та доступному для всіх верств населен-
ня продовольстві; 

вжиття заходів з метою захисту внутрішнього продовольчого ринку від поста-
чання на внутрішній ринок продукції сумнівної якості за заниженими цінами. 

Продовольчу безпеку країни слід розуміти  як соціально-економічний та еко-
логічний стан держави, за якого всі громадяни безперервно та гарантовано забез-
печені продовольством в достатній кількості, асортименті та задовільної якості.  

Відповідно до Римської декларації про всесвітню продовольчу безпеку, ви-
значення продовольчої безпеки включає в себе наступні елементи: 

1. фізична доступність достатньої в кількісному відношенні, забезпеченні та 
поживної енергії; 

2. економічна доступність до продовольчих і соціальних груп населення; 
3. автономність і економічна самостійність національної продовольчої систе-

ми (продовольча незалежність); 
4. надійність, тобто потенціал національної продовольчої системи; 
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5. стійкість, що означає, що національна продовольча система розвивається в 
режимі розширеного відтворення [1]. 

З метою забезпечення продовольчої безпеки України необхідно підтримувати 
відповідний рівень продовольчого самозабезпечення, зокрема, стимулювання 
ефективної роботи виробників круп, а також необхідність державної підтримки 
вітчизняних виробників, вжиття заходів щодо імпортного контролю ввезення на 
територію України сировини з метою захисту власних виробників від загроз іно-
земної конкуренції. Звичайно, ввезення на територію України товарів іноземного 
виробництва стимулює вітчизняних виробників, зокрема, круп’яної галузі до 
ефективного виробництва, продукція стає доступнішою для населення та вищої 
якості, однак, є загроза ввезення на територію України продукції сумнівної якості 
за демпінговими цінами.  

Відповідно, надійність забезпечення продовольчої безпеки вітчизняного рин-
ку круп полягає у достатньому самозабезпеченні продукцією вітчизняного виро-
бництва населення, у наявності достатніх коштів для її імпорту в необхідних об-
сягах, а також за умов мінімальної потенційної вразливості продовольчого забез-
печення населення крупами в разі виникнення ускладнень з імпортом та неста-
чею на внутрішньому ринку.  

Відповідно до Глобального індексу продовольчої безпеки, який розраховується 
дослідним відділом журналу The Economist та враховує такі основоположні показни-
ки як фізична та фінансова доступність продовольства, його якість і безпека, Україна 
в 2013 році посідала 47-е місце і набрала 58,0 балів, тоді як вже в 2017 році опусти-
лася на 63-тє місце, набравши 54,1 бал, тобто, -16 місць і -3,9 балів [1]. 

З метою забезпечення продовольчої безпеки України, а також ефективного функ-
ціонування ринку круп доцільно стимулювати впровадження таких заходів як: 
 активна державна підтримка та стимулювання вітчизняного круп’яного ви-

робництва; 
 розробка відповідної системи індикаторів продовольчої безпеки на держав-

ному рівні та доведення їх до відома відповідних органів державної влади; 
 створення механізму стабільного продовольчого забезпечення на необхід-

ному рівні найбільш вразливих верств населення: пенсіонерів, сімей з низьким 
рівнем достатку, дітей-сиріт, багатодітних сімей; 
 регулювання механізму продовольчого забезпечення населення в разі еко-

номічної кризи, заборгованостей та затримки по заробітній платні, інших соціа-
льних виплатах. 

Протягом останніх років спостерігаємо значне зростання цін на основні види 
продуктів для населення, тому саме крупи є одним з пріоритетних продуктів в 
раціоні харчування українців. Так, в 2017-2018 рр., на думку експертів АПК, на-
мітилась позитивна тенденція до зростання виробництва в сировинному сегменті, 
а також впливу зміни споживчих настроїв населення,  які є стимулом для ефекти-
вного розвитку круп'яної галузі, розширення асортименту та збільшення обсягів 
виробництва. 

Відповідно до даних аналітичних досліджень проведених УкрАгроКонсалт, 
протягом 2017-2018 рр. в Україні спостерігається позитивна тенденція зростання 
обсягів виробництва основних видів круп. Так, за чотири місяці 2017 року в 
Україні вироблено 103,8 тис. т круп, що на 1,6% більше, ніж було в аналогічний 
період 2016 року (102,2 тис. т було в січні-квітні 2016 року).  
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Лідерами на ринку виробників круп в Україні є компанії: «Альтера» (40 т), 
Одеський ККЗ (39 т) №1, «Олімп» (30 т), «Терра» (21 т), Сквирський КХП (20 т), 
ЧПТП «Джі-Ен-Ел» (10 т), Шевченківський завод продтоварів (9 т), «Камоліно-
Холдинг» (9 т), Український рисовий елеватор (8 т) та ТОВ «Екор ТЗ» (7 т) [2] . 

Отже, вітчизняне круп’яне виробництво є основою забезпечення продовольчої без-
пеки населення та потребує додаткової державної підтримки з метою стимулювання та 
збільшення обсягів виробництва, а також розширення асортиментних груп. 

Література 
1. Чому погіршилась продовольча безпека в країні, і як цьому зарадити? Еле-

ктронний ресурс. — Режим доступу: http://newsonline24.com.ua/chomu-
pogirshilas-prodovolcha-bezpeka-v-kra%D1%97ni-i-yak-comu-zaraditi/ (дата звер-
нення: 15.09.2017). — Назва з екрана. 

2. ТОП-10 виробників круп в Україні сезону-2017/18 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/top-10-virobnikiv-krup-v-ukrayini-sezonu-
201718 (дата звернення: 15.09.2017). — Назва з екрану. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ З ПОЗИЦІЇ БЕЗПЕКИ 
ХАРЧУВАННЯ 
Г. О. Кундєєва, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

У вирішенні основної мети суспільного розвитку країни — побудови соціаль-
но-орієнтованої економіки вагому роль відіграє харчова промисловість. Нині для 
її успішного розвитку необхідна нова концепція, що дозволяє поєднати два під-
ходи: виробничий, в рамках якого країна повинна сама забезпечувати себе про-
довольством, скорочуючи імпорт і збільшуючи частку власного виробництва, та 
споживчий, який ґрунтується на гарантованому задоволенні потреб в їжі всіх со-
ціальних груп населення. Таке поєднання дозволяє вирішити питання продоволь-
чої і економічної безпеки країни, розвʼязати проблему забезпечення населення 
безпечними продуктами харчування.  

Всупереч поширеного у вітчизняній літературі тлумачення безпечного харчуван-
ня як споживання якісних, екологічно чистих харчових продуктів, експертами ВООЗ 
визначено безпеку харчування як належний рівень харчування з точки зору збалан-
сованого споживання білків, калорій, вітамінів і мінералів для всіх членів домо-
господарства у будь-який час [1]. Розширення сутності безпеки харчування таки-
ми ознаками як наявність та стабільність, що притаманні категорії «безпека» до-
зволяє визначити безпеку харчування як наявний та стабільний рівень харчуван-
ня людини, що відповідає науково обґрунтованому співвідношенню споживання 
макронутрієнтів (білків, жирів і вуглеводів), мікронутрієнтів (вітамінів і мінера-
лів) та збалансованості калорійності добового харчового раціону за рослинним і 
тваринним походженням.  

Відповідальність за створення пропозиції «здорових» харчових продуктів не-
суть вітчизняна харчова промисловість і вітчизняні наукові інститути  харчових 
технологій. Необхідне створення нових технологій та нових харчових продуктів 
для забезпечення населення країни функціональними харчовими продуктами, що 
позитивно впливатимуть на покращення здоровʼя та підвищення тривалості жит-
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тя людини. В контексті визначення соціально-економічного ефекту від спожи-
вання функціональних продуктів виконано оптимізацію харчового раціону за 
умов споживання збагачених продуктів, результати наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура фактичного і оптимального споживання харчових продуктів за умов 

споживання функціональних продуктів 
Джерело: розраховано автором 

 

Фактичне значення цільової функції у цінах 2015 р. досягло б 15705,89 грн на 
одну особу на рік, або 1308,82 грн на місяць. Порівняння значень певних соціа-
льно-економічних показників за умов споживання традиційних, органічних та 
функціональних харчових продуктів відповідно до концепції збалансованого 
безпекового харчування наведено у табл.1.  

Таблиця 1 
Вплив харчування на соціально-економічні показники 

Показник фактичне Збалансоване 
традиційне органічне функціональне 

Вартість харчування, (в цінах 
2015 р.) грн 

1248,33 1371,32 2711,69 1308,82 

Абсолютні зміни вартості 
харчування 

 122,99 1463,36 60,49 

Відносні зміни вартості хар-
чування 

 9,97 117,23 4,85 

ВВП на одну особу, тис. грн 46210,2 52013,24 99462,48 49800,88 
Абсолютні зміни ВВП на од-
ну особу, тис. грн 

 5803,04 53252 3590,7 

Відносні зміни ВВП на одну 
особу за умов збалансованого 
харчування,% 

 12,56 115,24 7,77 

ВВП країни, млрд грн 1979,5 2228 4260,5 2133,3 
Абсолютні зміни ВВП країни, 
млрд грн 

 248,5 2281 153,8 

Відносні зміни ВВП за умов 
збалансованого харчування,% 

 12,55 115,23 7,77 

Витрати на інновації, млрд 
грн 

13,81 18,1 30,8 16,43 

Абсолютні зміни витрат на 
інновації, млрд грн 

 4,29 16,99 2,62 

Відносні зміни витрат на ін-
новації за умов збалансовано-
го харчування,% 

 31,06 123,03 18,97 

Джерело: розраховано автором 
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Як свідчать наведені у табл. 1 розрахунки, споживання функціональних про-
дуктів дозволить при менших економічних затратах за рахунок збалансованого і 
правильно організованого харчування створити реальні передумови щодо пок-
ращення фінансового забезпечення інноваційного розвитку країни. Дослідження 
часових трендів динаміки ВВП країни і інноваційних витрат (рис. 2) надає змогу 
визначити час досягнення розрахованих значень, що наведені у табл. 1. Для дося-
гнення необхідного ВВП і розміру інноваційних витрат для забезпечення збалан-
сованого харчування часовий лаг становить органічне продовольство — 21,5 і 
34,6 років, традиційне харчування — 4,3 і 9,8 років, функціональне продовольст-
во — 2,1 і 6,8 років. 

 
Рис. 2. Динаміка зміну ВВП країни і обсягу інноваційних витрат, млн грн 

Джерело: розраховано автором 
 
Розвиток виробництва функціональних продуктів матиме позитивний вплив на 

економічне зростання країни, розвиток харчової та переробної промисловостей, 
сприятиме поліпшенню якості харчування людини, її здоров’ю і тривалості життя. 
Очікуваним результатом державної політики в галузі здорового харчування повинно 
стати збільшення тривалості життя до 75 років (чоловіків до 73 років). 

Література 
1. Кісамбунг А.Р. та ін. Жінки: Основа продовольчої безпеки. Доповідь ІФПРІ 

про продовольчу політику Електронний ресурс. — Режим доступу –
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Ю. Г. Левченко, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Харчова промисловість — одна з провідних гaлyзeй прoмислoвoсті Укрaїни, 
підприємства якої зaбeзпечyють понад 8% BBП крaїни. Кiлькicть зареєстрованих 
підприємств харчової промисловості на 1 січня 2017 року становить 5738 оди-
ниць, на яких зайнято бiльшe 360 тис. осіб [1].  

Зa дaними Дeржaвнoї cлyжби стaтиcтики Укрaїни oбcяг рeaлізoвaнoї продук-
ції підприємствами харчової промисловості у 2016 році склав 382,6 млрд. грн., 
що нa 13,4% бiльшe  порівняно з 2015 роком [1]. 

Bирoбництвo хaрчoвиx прoдуктiв, нaпoїв і тютюнoвиx вирoбiв зaймaє 
нaйбiльшу питoмy вaгy y зaгaльнoмy oбсязi рeaлiзовaнoї промислoвoї прoдyкцiї, 
яка y 2016 рoцi cтaнoвила 21,6%. 
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Cлiд зазначити, що 24% прoдукцiї підприємств хaрчoвoї прoмислoвoсті булo 
пoстaвленo нa зoвнiшнi pинки, щo стaнoвить пoнaд 91 млрд грн. 

Таблиця  
Експорт харчових продуктів за товарними групами з усіма країнами 

№ Найменування 
групи товару 

Роки Відхилення, вар-
тість Відхи-

лення, 
питоми 
ваги, % 

2015 2016 

вартість, 
тис. грн 

питома 
вага, % 

вартість, 
тис. грн 

питома 
вага, % 

абсол., 
тис. грн відн.,% 

1 М’ясо та їстівні 
субпродукти 

377915 0,99 387783 1,07 9868 2,61 0,08 

2 Молоко та моло-
чні продукти; 
яйця птиці; нату-
ральний мед 

387151 1,01 330640 0,91 -56511 -14,60 -0,1 

3 Овочі та деякі 
їстівні коренеп-
лоди і бульби 

97326 0,25 152661 0,42 55335 56,86 0,17 

4 Їстівні плоди та 
горіхи 

154548 0,4 148321 0,41 -6227 -4,03 0,01 

5 Кава, чай, мате і 
прянощі 

10631 0,03 14089 0,04 3458 32,53 0,01 

6 Зернові культури 6064530 15,88 6075389 16,71 10859 0,18 0,83 

7 Борошно та кру-
пи; солод 

118136 0,31 138648 0,38 20512 17,36 0,07 

8 Насіння і плоди 
олійних рослин 

1477009 3,87 1535175 4,22 58166 3,94 0,35 

10 Соняшникова 
олія 

3305213 8,66 3963110 10,9 657897 19,90 2,24 

11 Цукор і конди-
терські вироби з 
цукру 

169747 0,44 352567 0,97 182820 107,70 0,53 

12 Какао та продук-
ти з нього 

187504 0,49 162212 0,45 -25292 -13,49 -0,04 

13 Готові продукти 
із зерна зернових 
культур, борош-
на, борошняні 
кондитерські ви-
роби 

268257 0,7 212459 0,58 -55798 -20,80 -0,12 

14 Продукти пере-
робки овочів, 
плодів, горіхів 

184152 0,48 140287 0,39 -43865 -23,82 -0,09 

15 Різні харчові про-
дукти 

117365 0,31 100205 0,28 -17160 -14,62 -0,03 

16 Алкогольні та 
безалкогольні 
напої і оцет 

184084 0,48 163871 0,45 -20213 -10,98 -0,03 

Складено автором за даними Державної фіскальної служби України [2]. 
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За даними таблиці можна зробити висновки, що найбільше Україна експортує 
зернові культури, їх питома вага у експорті за всіма товарними групами, які екс-
портуються у 2016 році становила 16,71%, друге місце посідає соняшникова олія — 
10,9% і трійку найбільш експортованих харчових продуктів закривають насіння і 
плоди олійних рослин з часткою — 4,22%.  

Виходячи з цих показників, ми можемо говорити про те, що вітчизняні підп-
риємства харчової промисловості використовують можливості експорту продук-
ції переробки і з високою доданою вартістю.  

Підприємства шyкaють нoвi ринки збуту, намагаються збільшити  експорт, 
oскільки в yмoваx oбмeжeнoгo бaнкiвськoгo фiнaнсyвaння, вiд oтримaння 
вирyчки y вaлютi зaлeжaть мoжливocтi рoзширeння тa oнoвлeння вирoбництвa. 

Вiдкриття єврoпeйськoгo ринкy нe дaлo мoжливoстi yкрaїнським eкспoртeрaм 
харчової продукції покрити втрaти вiд зaкриття рoсiйського ринкy. Пoстaвки ха-
рчової продукції в країни ЄС у  2016  році скоротилися приблизно на 17-20% [3].  

Продукція бaгaтьох пiдприємcтв щe нe вiдпoвiдає вимoгaм, якi висyвaють 
крaїни ЄС. Для oтримaння дoзвoлy нa пoстaвки дeякиx видiв прoдyкцiї щe нe 
прoвeдeнi вiдповiднi пeрeвiрки i нe дoсягнyтi мiждeржaвнi дoмoвлeнoстi. 

На нарощення експорту підприємствами харчової промисловості позитивно 
можуть вплинути наступні фактори: 
 наближення українського законодавства до законодавства ЄС у сферах тор-

говельного, митного та податкового законодавства (Митний кодекс ЄС, державні 
стандарти щодо товарів і послуг); 
 нaбрaння чиннoстi Угoди про пoглиблeнy та вcеoсяжнy зoнy вiльнoї 

тoргiвлi між Україною та ЄС (DCFTA); 
 інкорпорація угоди СOТ прo дeржавнi закупiвлi (Gоvеrnmеnt Prоcurеmеnt 

Аgrееmеnt, GPA), що зaбeзпeчyє доступ yкрaїнcьким пiдприємствaм до ринкiв 
дeржaвниx закyпiвель iншиx країн; 
 створення експортно-кредитного агентства; 
 пiдвищeння рiвня обiзнaнoсті вiтчизняних підприємств харчової промисло-

вості про eкспoртнi мoжливoстi. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ  В УМОВАХ 
ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРОСТОРОВОГО 
РОЗВИТКУ 
Т. В. Луцька, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Діяльність та розвиток підприємств харчової промисловості є одним з елемен-
тів складного глобального механізму функціонування ринкової економіки дер-
жави та світу, що, в свою чергу, залежать від великої кількості зовнішніх факто-
рів, які формують напрями та пріоритети стратегічного розвитку підприємств 
харчової промисловості та економіки в цілому. 

Так, в рамках концепції сталого розвитку економіки, підприємства приймали 
стратегію розвитку заради самого економічного розвитку, при цьому спосіб та 
наслідки використання ресурсів, в тому числі природніх (невідновлюваних), та 
соціальна складова як така не були пріоритетом та об’єктом першочергового 
управління. Як наслідок такої тенденції, прийнятої підприємствами по всьому 
світу після доповіді Г. Х. Брундтланд на комісії «Наше  спільне майбутнє» («Our 
common future»), 1987 р. була представлена нова концепція збалансованого роз-
витку як альтернатива розвитку, що базується на необмеженому економічному 
зростанні, вперше точно визначено поняття збалансованого розвитку, що тракту-
ється як «розвиток, за якого нинішні покоління задовольняють свої потреби, при 
цьому, не ставлячи під загрозу можливість задовольняти потреби майбутніх по-
колінь» [1].  

Більше того, 25 вересня 2015 року, лідери 193 країн світу взяли на себе зо-
бов’язання за виконання 17 цілей, які дозволять досягнути трьох важливих результа-
тів в найближчі 15 років: покінчити з крайньою бідністю, побороти нерівність та не-
справедливість, зайнятися викликами зміни клімату. Глобальні цілі сталого розвитку 
допоможуть у вирішенні цих завдань в усіх країнах, для всіх людей. 

Прийняття такої концепції розвитку для існуючих підприємств харчової про-
мисловості України можуть мати негативні наслідки: 
 скорочення або ліквідація виробництв з наявністю шкідливих або нераціо-

нальних бізнес-процесів з екологічної точки зору; 
 скорочення робочих місць; 
 зниження рентабельності виробництва при одночасній необхідності капіта-

ловкладень для підвищення або впровадження екологічної складової в свою під-
приємницьку діяльність; 
 обмеження або ускладнення співробітництва з країнами, що виконують зо-

бов’язання, прийняті в рамках збалансованого просторового розвитку 2015 року 
на всіх рівнях функціонування.  

Такі процеси є неминучими, але тільки в короткостроковому періоді за умови, 
якщо не враховувати зростаючого рівня витрат прямих і опосередкованих, що 
лягають на підприємства (на мікрорівні) та на державу (на макрорівні), виклика-
них забрудненням навколишнього середовища і не використовувати можливості, 
надані та закладені в поступовому впровадженні збалансованого просторового 
розвитку.  
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Тож, реалізація та виконання вищеозначених зобов’язань на рівні підприємств 
харчової промисловості формують можливості для їх розвитку, а саме: 
 формування вільних ніш для підприємств з виготовлення органічних про-

дуктів харчування; 
 створення нових ніш в підгалузях, обслуговуючих харчову промисловість; 
 поштовх до розвитку та застосуванню «зелених» технологій; 
 зменшення енергозалежності підприємств та країни в цілому на довгостро-

ковий період; 
 зменшення собівартості продукції за рахунок альтернативних джерел енер-

гії та впровадження «зелених», раціональних технологій. 
Реалізація концепції та дотримання зобов’язань забезпечення збалансованого 

просторового розвитку для підприємств харчової промисловості України є одним 
з шляхів для підвищення якості своєї продукції, інструментом для певної дивер-
сифікації та передумовою розвитку малого бізнесу та підприємництва в галузі, 
що неминуче призведе до підвищення конкурентоспроможності таких підпри-
ємств та гармонізації економіки в цілому. 

Література 
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ БУДІВНИЦТВА І 
АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Г. Р. Ашмаріна,  
О. В. Матиящук 
Національний університет харчових технологій 

Підприємства з виробництва продовольчих товарів сьогодні розглядаються не 
тільки як такі, що займають одне з основних місць в сфері створення матеріаль-
них благ, але і як елемент культури виробництва і споживання, поліпшення якос-
ті життя, а їх будівлі — витвори авторської архітектури. 

Серед найбільш актуальних принципів  формування архітектури харчових ви-
робництв, які на сьогоднішній день застосовуються при проектуванні сучасних 
підприємств, можна виділити: 
 перехід від великих підприємств і блокованих виробництв до невеликих 

меншої потужності (зміна форми власності на приватну); 
 впровадження суспільних функцій в об'ємно-планувальну структуру підп-

риємства під дією соціальних інновацій; 
 формування образів сучасних промислових будівель як витворів авторської 

архітектури. 
Дані принципи лягають в основу архітектурного проекту при вирішенні пи-

тань розміщення, формування генерального плану, забезпечення благоустрою, 
об'ємно-просторового і конструктивного рішення, функціонального наповнення 
будівлі тощо. 

Можна виділити такі основні причини, що впливають на зазначені принципи: 
 технології будівництва і виробництва на підприємстві; 
 регіональні особливості; 
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 соціальні інновації; 
 світовий досвід проектування. 
На сучасному етапі багато підприємств зазнали часткового або повного техноло-

гічного переозброєння, деякі були частково перебудовані. Поява нових виробництв 
викликає необхідність еволюції будівництва. Існуючі підприємства розміщуються в 
промислових і промислово-комунальних зонах. Таке розміщення, що з'явилося  ще в 
радянський період,  в багатьох випадках зберігається і донині. 

Розміщення підприємств харчової промисловості в містах завжди  було пов'я-
зано з необхідністю наявності розвиненої інженерної та енергетичної інфрастру-
ктури, віддаленості місць застосування праці від житлових районів (працівники 
найчастіше дістаються на виробництво пішки), потреби в кваліфікованих кадрах, 
що концентруються, в основному, в містах, залізничному транспорті, який для 
багатьох виробництв виконував і продовжує грати роль основного. 

Зазначені фактори, а також тенденція до укрупнення, властива радянському 
промисловому будівництву, привели до появи підприємств первинної обробки, 
розташованих поблизу від сировинної бази, вторинної — розміщених в містах. 

У випадку з заводами вторинної переробки, їх розміщення обумовлено необ-
хідністю наявності залізничних колій для відвантаження великих партій готової 
продукції, доступності автомобільних шляхів. 

Сьогодні, завдяки зростаючій ролі автомобільного транспорту, і тенденції бу-
дівництва невеликих приватних виробництв, що поєднують функції фермерсько-
го господарства та переробки, оптимальним стає розміщення заводів в безпосе-
редній близькості від сировинної бази (як правило, на відстані 1-5 км). 

З закордонним досвідом і появою на території України компаній з іноземним ка-
піталом в значній мірі пов'язані зміни в розробці організації генеральних планів та 
благоустрою території. Значна увага почала приділятися зонам відпочинку на тери-
торії виробництв, оформленню призаводських  територій, появі або значному роз-
ширенню майданчиків для паркування особистого автотранспорту робітників. 

Важливим принципом  сучасного формування благоустрою території підпри-
ємства харчової промисловості є її проникність, відсутність візуальних перешкод 
і огорож. Розробляється стратегія відкритості виробництва для відвідувачів. Це 
досягається за допомогою влаштування різних спеціальних зон демонстрації 
процесу виробництва. Такі зони можуть бути організовані як оглядові пішохідні 
майданчики, так і транспортні  спеціальні маршрути, майданчики симуляції уча-
сті у виробничому процесі. 

Розглядаючи питання, пов'язані з формуванням об'ємно-планувальних рішень 
підприємств харчової промисловості, необхідно вказати на обставини, що впли-
вають на них: зменшення маси конструкцій і вибір конструктивної схеми з опти-
мальною динамічною жорсткістю; перенос громіздкого і важкого устаткування 
на нижні поверхи, використання переважно наземного транспорту; обмеження 
щодо заповнення з штучних матеріалів. 

Існує принцип  формування нових і реконструкції існуючих промислових бу-
дівель — «принцип гнучкості планування». На сьогоднішній день термін експлу-
атаційної актуальності активних фондів промислових підприємств стрімко зни-
жується, обладнання з розвитком технологій змінює свої габаритні розміри, від-
повідно, будівля повинна бути гнучкою щодо зміни своїх розмірів. 

Такі будівлі можуть бути наступних типів:  
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а) будівлі у укрупненим кроком колон;  
б) будівлі з уніфікованим кроком колон (В Україні — 12-24-36 м, в Західній 

Європі — 10,5-15-30 м, в США — 13,5-30 м);  
в) оболонки. 
Зовнішній вигляд і технічна оснащеність заводу повинні свідчити про якість 

його продукції. Відповідність сучасним стандартам, архітектурно-художній ви-
гляд виробництва є свого роду рекламою, здатною в цілому підвищити довіру до 
виробника та збільшити попит на продукцію марки. 

АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ 
ХАРЧУВАННЯ У ДОМОГОСПОДАРСТВАХ 
УКРАЇНИ 
О. В. Михайленко, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Особливе місце у формуванні сучасного суспільства належить домогосподар-
ствам. Вони являють собою сукупність осіб, які спільно проживають в одному 
житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для 
життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують і витра-
чають кошти. Домогосподарства України щоквартально підлягають обстеженню 
в усіх регіонах країни. Воно репрезентує все населення, за винятком військовос-
лужбовців строкової служби, осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, 
осіб, які постійно проживають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похило-
го віку, маргінальних прошарків населення та мешканців територій, які не мо-
жуть бути обстежені у зв’язку з радіоактивним забрудненням (зони відчуження 
та обов’язкового відселення).  

У 2014 році початковий обсяг вибіркової сукупності обстеження становив      
13 029 домогосподарств (за виключенням домогосподарств, які проживають на 
тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя — 12 308 домогос-
подарств), а у 2015 році — 12 228 домогосподарств (за виключенням домогоспо-
дарств, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севас-
тополя та частини зони проведення антитерористичної операції). Протягом 2014 
року в обстеженні взяли участь 8 814 домогосподарств (77,7% відібраних адрес 
за винятком нежилих помешкань), а протягом 2015 року — 9 097 домогоспо-
дарств (77% відібраних адрес за винятком нежилих помешкань) [1, 3].  

Підсумки вибіркового обстеження поширюють із застосуванням процедури 
статистичного зважування на генеральну сукупність — усе населення країни. 

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що у 
2015 році обсяг споживання продуктів харчування за всіма позиціями (м’ясо і 
м’ясопродукти, молоко і молочні продукти, яйця, риба і рибопродукти, цукор, 
олія та інші рослинні жири, картопля, овочі та баштанні, фрукти, ягоди, горіхи, 
виноград, хліб і хлібні продукти) у кожній групі домогосподарств порівняно з 
2014 році має тенденцію до зниження. Це пов’язано із зменшенням купівельної 
спроможності населення. 

Найбільш помітне зменшення обсягів таких продуктів як фрукти, ягоди, горі-
хи, виноград на 16,2 % — в усіх домогосподарствах, 20,8 % — домогосподарства 
з однієї особи, 14,6 % — домогосподарства з двох осіб, 13,5% — домогосподарс-
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тва з трьох осіб, 20,6% — домогосподарства з чотирьох осіб, 11,1% — домогос-
подарства з п’яти і більше осіб. Споживання яєць фактично не зазнало змін, тіль-
ки у домогосподарств з чотирма та п’ятьма і більше осіб зменшилось відповідно 
на 5,6 % та 5,9 % [2]. 

Дослідження статистичних даних за 2015 рік стосовно споживання продуктів 
харчування у домогосподарствах залежно від їх чисельного складу вказують на 
існування значної, понад 60 %, різниці у споживанні основних продуктів харчу-
вання між першою групою домогосподарств (одноосібні домогосподарства) та 
п’ятою (п’ять і більше осіб), виключення становить яйця, картопля, фрукти, яго-
ди, горіхи, виноград. У порівнянні показників споживання продовольства між 
п’ятою групою і всіма домогосподарствами особливо небезпечним є обсяг спо-
живання тваринницької продукції. 

Отже, з аналізу обсягів споживання продуктів харчування можна зробити ви-
сновок, що в Україні наявні продовольчі проблеми. Це пов’язано, насамперед, з 
нестабільною ситуацією на сході країни та анексією Криму, що негативно відо-
бразилось на житті населення та на його спроможності забезпечити себе необ-
хідними продуктами харчування. Саме продовольчі проблеми негативно впли-
вають на демографічну ситуацію в країні, а саме: знижується народжуваність, 
зростає смертність, що не могло не позначитися, кількісно і якісно, на такому 
виробничому ресурсі як робоча сила. Негативно дана ситуація вплинула і на до-
могосподарства з великою кількістю членів (трьома, чотирма і більше осіб). 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
А. П. Михалевич 
Національний університет харчових технологій 

Молочна промисловість завжди займала провідне місце у харчовій промисло-
вості України. Вона є однією з пріоритетних та стратегічно важливих, завдяки 
якій можливо покращити економічну ситуацію в країні та зайняти провідне місце 
на світовому ринку. Доступність харчових продуктів, їх якість та екологічність 
впливають на рівень продовольчої безпеки держави, виступають індикаторами її 
соціальної стабільності.  

Протягом останніх декількох років простежується значне скорочення вироб-
ництва молока, що пов’язано з нестабільною ситуацією в країні, а також рядом 
негативних чинників. До них відносяться: зменшення поголів’я корів, підвищен-
ня цін, тимчасова окупація Кримського півострову, призупинення виробництва в 
зоні проведення АТО. Також проблемою є закриття російського ринку, на який 
припадало 85% молочного експорту України. Це породжує необхідність пошуку 
нових ринків збуту.  
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Основним ринком збуту вітчизняної молочної продукції є європейський ри-
нок. Українські компанії протягом останніх трьох років намагалися отримати 
сертифікати європейського зразка для здійснення поставок в Європу. Наразі, 16 
молокопереробних компаній пройшли сертифікацію і мають право на експорт 
своєї продукції до Європейського Союзу. До них належать: ТОВ «Люстдорф», 
ТОВ «Ласунка», ТОВ «Молочний дім», ПАТ «Житомирський маслозавод», філія 
ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ПрАТ «Лакталіс-
Миколаїв», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Дубномолоко», Недригайлівський сирцех 
філії «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось», філія «Роменський молочний 
комбінат» ПП «Рось», ТОВ «Капсуляр», ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ «Золотоні-
ський маслоробний комбінат», ТОВ «Клуб сиру», Вінницький молочний завод 
Roshen, філія «Менський сир» ПП КФ «Прометей» [1].  

Враховуючи ситуацію у молочній галузі, Департамент продовольства Мінаг-
рополітики спільно з фахівцями галузі та науковцями розпочали роботу щодо 
розвитку молочної галузі на середньостроковий період до 2022 року [2]. За ре-
зультатами зборів учасників круглого столу «Розвиток молочної галузі на період 
до 2022 року» передбачено створення підгруп, зокрема, з питань, пов’язаних з:  
 впровадженням ідентифікації поголів'я ВРХ в господарствах населення, а 

також забезпеченням надання ветеринарних послуг; 
 розширенням внутрішнього ринку;  
 маркуванням; 
 кормовиробництвом та дотаціями;  
 створенням умов для розвитку кооперативів. 
Особлива увага повинна бути приділена питанням модернізації виробництва, під-

вищенню технологій, створення умов для отримання якісної сировини, соціальній та 
економічній стабільності. Основні завдання в сфері виробництва молочних продук-
тів полягають у: підвищенні якості продукції; пошуку унікальних експортних пропо-
зицій; приведенні вимог виробництва українського молока до норм ЄС. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
РИНКУ ШОКОЛАДУ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Т. О. Нагавичко 
Національний університет харчових технологій 

Кондитерська промисловість завжди займала значну частку в структурі хар-
чової промисловості України. Однією із складових кондитерської промисловості 
являється сегмент шоколадної продукції. Лідируючі позиції в цьому сегменті вже 
багато років посідають такі компанії як: ПрАТ «Рошен», ПрАТ «АВК», ТОВ 
«Шоколадна компанія «МИР», ПрАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Виробниче 
об’єднання «Конті», ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». 
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За сучасних умов розвитку економіки України ринок шоколадної продукції 
стрімко скорочується. Таким чином, у 2013 році обсяги виробництва шоколаду та 
готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодже-
ного), в пакуваннях масою менше 2 кг становили 331 тис. т, у 2014 р. — 235 тис. 
т, у 2015 р. — 183 тис. т, а у 2016 році цей показних знизився до 171 тис. т, що на 
48 % менше, ніж у 2013 р. [2]. 

Така ситуація виникла за рахунок подій останніх років, а саме: військового 
конфлікту на сході України, анексії Кримського півострову. Це призвело до па-
діння купівельної спроможності населення, девальвації гривні, а також закриття 
традиційних ринків збуту в країнах-членах СНД через заборону транзиту Росією 
та накладення санкцій на її ринки збуту. Великі підприємства втратили свої ви-
робничі потужності на сході країни, що призвело до внутрішнього переформату-
вання не лише ринку шоколаду, а й кондитерської галузі в цілому [1]. 

Значно скоротилося виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, 
що містять какао, у пакуваннях масою менше 2 кг на одну особу. Так у 2014 році 
цей показник становив 5,5 кг на особу, у 2015 р. — 4,3 кг, у 2016 р. — 4.0 кг [2]. 
Споживачі неспроможні купувати шоколадну продукцію за цінами, які пропону-
ють підприємства, тому переорієнтовуються на більш дешеву, а суб’єкти госпо-
дарювання, в свою чергу, реагують на тенденції ринку — змінюють упаковку і 
рецептуру, розширюють асортимент за рахунок борошняних та цукристих виро-
бів або шукають нові ринки збуту.  

На думку голови Ради з питань експорту продовольства Богдана Шаповала 
кондитери, з одного боку, намагаються максимально здешевити свою продукцію, 
з іншого — придивляються до продукції високого цінового сегмента, на яку теж 
є попит, хоча і обмежений. На базі існуючих виробничих потужностей кондитер-
ським підприємствам резонно запустити виробництво органічного шоколаду. В 
Україні ця ніша зовсім не розвинена і має потенціал. Споживачі цієї продукції 
купують європейський шоколад, але внутрішній продукт може бути нітрохи не 
гіршим. За його оцінками, вартість українського органічного шоколаду може 
скласти 50-60 грн за плитку. Крім того, така продукція матиме великий експорт-
ний потенціал в Європі, в першу чергу, в Німеччині [3]. 

У пошуках нових ринків збуту українські товаровиробники змушені присто-
совуватись до тенденцій, які притаманні тим країнам, з якими планується спів-
праця. За останні роки посилились зовнішньоекономічні зв’язки з Казахстаном, 
Грузією, Білоруссю, Азербайджаном, Молдовою та іншими країнами. Ведеться 
активна робота у напрямку розширення діяльності на ринках Європейського Со-
юзу, країн Азії, особливо, Китаю, Тайланду, Південної Кореєї та В’єтнаму [3]. 

Отже, не зважаючи на значний обвал ринку шоколадної продукції, виробники 
намагаються не втрачати оптимізму та продовжують активно працювати на 
утримання своїх конкурентоспроможних позицій. За сучасних умов господарю-
вання товаровиробники змушені мислити глобально та концентрувати свою дія-
льність не лише в межах регіону чи країни, а й за її межами, тобто бути націле-
ними на світові масштаби, оскільки якість продукції та можливості дозволяють 
бути успішними далеко за межами своєї держави. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ 
ВИНОГРАДАРСТВА В УКРАЇНІ 
Ю. Ю. Ратушняк  
Національний університет харчових технологій 

Для теперішнього стану виноградарства як підгалузі, що переробляє продукцію 
рослинництва, характерним є явище дестабілізації через недосконалий механізм 
фінансового забезпечення, значний фізичний та моральний знос основних засо-
бів, задіяних в галузі, слабку державну підтримку. 

Скорочення площ виноградних насаджень, зміна природно-кліматичних умов 
та скорочення державного фінансування негативно позначились на динаміці ви-
робництва вітчизняними підприємствами винограду (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка виробництва винограду в Україні [1] 

Показники 2005 2010 2012 2013 20141 20151 20161 

Валовий збір, тис. т. 443,0 408,0 456,0 575,0 436,0 386,0 376,8 
Темп приросту, % -13,81 -7,9 11,76 26,1 -24,17 -11,47 -2,38 

За даними Державної служби статистики України 
¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та м.Севастополя; 
 
Згідно даних табл. 1 починаючи з 2014 року в Україні спостерігається скоро-

чення обсягу валового збору винограду. Це пов’язано, передусім, з  анексією 
Криму — основного регіону з вирощування винограду. В наступних роках збері-
гається тенденція зменшення обсягів збору винограду, хоча цей спад   за резуль-
татами 2016 року суттєво уповільнюється. 

Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку виноградарства залежить 
від можливостей доступу до фінансових ресурсів; створення організаційних 
структур для лобіювання інтересів підгалузі; отримання необхідної законодавчої, 
фінансової, інформаційної, методичної підтримки з боку державних органів. 

З огляду на те, що виноград є продуктом, що швидко псується, для збережен-
ня його споживчих властивостей важливим є правильне зберігання в спеціалізо-
ваних приміщеннях з дотриманням певної температури, вологості повітря та вмі-
сту в ньому кисню і вуглекислого газу. Для забезпечення таких умов необхідне 
кардинальне переоснащення існуючих сховищ або створення нових, більш інно-
ваційних камер для зберігання врожаю винограду. В даний час в Україні немає 
великої кількість сучасних спеціалізованих приміщень для зберігання урожаю 
винограду. Вартість будівництва такого приміщення з перерахованими вище 
умовами досягатиме  20-25 млн грн. При цьому, значна частина цієї суми, близь-
ко 70 %, піде на закупівлю і установку устаткування. Витрати на роботи з будів-
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ництва не повинні перевищувати 12-13%. 17-18% коштів передбачається витра-
тити на поповнення оборотних коштів і на закупівлю виноградників [2]. 

Джерелами фінансування такого роду проектів у виноградарстві можуть виступа-
ти: власні кошти; кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти 
позабюджетних фондів; кошти вітчизняних інвесторів; кошти іноземних інвесторів; 
банківські кредити; кредити на пільгових умовах; кошти інших джерел. 
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В сучасних умовах глобалізації економіки Україна опинилася в кризовій си-
туації. Через швидку вимушену зміну орієнтації експорту товарів АПК з країн 
СНД на країни Європейського Союзу, ми втратили переважну більшість ринків 
збуту на сході, не здобувши адекватного місця на ринках заходу. Спричинена 
криза посилилася зменшенням обсягів виробництва, недосконалістю системи 
управління зовнішньоекономічними відносинами та, найголовніше, зниженням 
якості вітчизняної продукції, що стало причиною її низької  конкурентоспромо-
жності. 

Україна є членом ООН та потенційним членом ЄС, тому участь у світовому 
господарстві є однією з основних умов взаємодії з країнами світу. Глобалізація 
передбачає уніфікацію економік країн та створення єдиної системи взаємодії на 
світовому ринку товарів та послуг. Для провідних країн світу така ситуація має 
позитивний характер, оскільки з`являються нові ринки для збуту власної продук-
ції за цінами, що передбачають вагомі вливання в бюджет при імпорті сировини 
за цінами нижче собівартості проданого ресурсу [1]. 

Для України такі процеси матимуть різко негативний вплив. Через недостат-
ньо розвинутий агропромисловий сектор, як один з основних секторів виробниц-
тва, якість більшості продукції не відповідає світовим стандартам, що є причи-
ною відмови країн Європейського Союзу експортувати продукти харчування та 
вводити їх на власні ринки. Якщо дана ситуація не зазнає позитивних змін, які 
можуть бути досягнуті лише введенням реформ, розроблених для покращення 
стану підприємств АПК, то економіка України може зазнати повного розпаду, а в 
подальшому і поглинання більш розвиненими країнами [2]. 

Основними проблемами розвитку підприємств АПК в Україні є наступні: 
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 розлад системи грошового обігу, що спричинив високий рівень інфляції, 
який, в свою чергу, став причиною збідніння населення, а, отже, і проблемою 
збуту продукції на внутрішньому ринку, зменшення доходів виробників сільсь-
когосподарської продукції та їх інвестиційних можливостей; 
 зростання розриву між цінами на промислову та сільськогосподарську про-

дукцію, що загальмувало темпи оновлення устаткування на підприємствах; 
 застарілі технології виробництва та обладнання, які не дозволяють вироб-

ляти продукцію високої якості відповідно до світових стандартів, не беручи до 
уваги відсутність можливості розробки інновацій у відповідних сферах; 
 неефективна державна політика ведення сільського господарства, що відк-

рила ринки для потоку дешевих імпортних товарів, тим самим позбавивши вітчи-
зняного виробника будь-яких переваг на внутрішньому ринку. 

Названі обставини визначають те місце, яке може зайняти і практично вже за-
ймає Україна в системі міжнародного поділу праці. Це місце периферійної краї-
ни, яка покликана своїми сировинними ресурсами, дешевою робочою силою й 
територією для розміщення екологічно шкідливих виробництв обслуговувати 
високорозвинуті країни «центру». Тому, якщо Україна має наміри залишитися 
суверенною незалежною країною, вона повинна терміново докорінно змінювати 
акценти в зовнішньоекономічній діяльності. Особливо це стосується напрямів 
розвитку міжнародних господарських відносин. 

На нашу думку, перш за все, державі необхідно стабілізувати стан національ-
ної валюти. Зменшення темпів інфляції покращить рівень життя українців, що 
дасть змогу оздоровити внутрішній ринок. Також є необхідність у заохоченні 
інвестиційної діяльності підприємств АПК. Наразі країна приймає неактивну 
учать у фінансуванні даного сектору, що негативно впливає на формування імі-
джу привабливої сфери як для іноземних, так і для вітчизняних інвестицій. 

По-друге, необхідність стабілізувати політичну ситуацію на сході є однією з 
пріоритетних умов покращення економіки. На даний момент ми не можемо ви-
користовувати потужності, що знаходяться на території проведення АТО. Вирі-
шення конфлікту на Донбасі дасть поштовх для виробництва матеріалів та вже 
готового устаткування для підприємств АПК за помірними цінами. Це дасть змо-
гу зекономити на оновленні технічної бази без втручання «допомоги» інших кра-
їн та МВФ. 

Наступним кроком є зміна державою орієнтиру на експорт вироблених това-
рів. Досягти швидкого прогресу та очікувати на істотні зміни при введенні дос-
конало пророблених реформ для українського АПК ми не зможемо одразу. Тому 
питання про відкритість європейських ринків для продажу української продукції 
залишається актуальним. Щоб посісти належне місце у системі світового госпо-
дарства нам вже не досить просто відповідати стандартам якості. Розробка влас-
них унікальних продуктів або аутентична презентація тих, що вже експортують-
ся,  є одними з найголовніших факторів успіху, яким на даний момент приділя-
ється мало уваги. Тому гостро постає питання використання інтелектуального 
капіталу, чий швидкий відтік ми спостерігаємо впродовж останніх років, та ре-
формування системи управління підприємствами АПК. На даний момент державі 
також варто звернути увагу на повернення репутації у країн сходу, які вже зна-
йомі з українською продукцією та були її експортерами. Повернення вітчизняних 
товарів на ринки даних країн необхідне для стабілізації економіки і скорочення 
розриву між експортом та імпортом. 
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Нестабільність та кризові явища в політиці і пов’язане з цим сповільнення ро-
звитку основних галузей економіки не могло не знайти своє відображення на ри-
нку рекламних послуг, в тому числі, на ринку Інтернет-реклами України. За да-
ними Інтернет Асоціації України (ІнАУ), незважаючи на номінальне зростання 
показника ємності ринку в розрахунку на гривню (рис. 1), про початок віднов-
лення та розвиток ринку можна говорити тільки, починаючи з минулого 2016 
року (рис. 2) [1]. 
 

Рис.1. Загальний обсяг ринку медійної  
Інтернет-реклами. 

Рис.2. Загальний обсяг ринку медійної 
Інтернет-реклами. 

Джерело: узагальнено на основі [1] 
 
Протягом першого півріччя 2017 р. позитивна тенденція збереглась — зрос-

тання склало 42% до аналогічного періоду 2016 року [1]. 
При цьому слід зауважити, що оцінка ємності ринку в різних джерелах різ-

ниться. Так, за оцінками фахівців Всеукраїнської рекламної коаліції ємність ме-
дійного ринку більша майже в 2 рази, порівняно з оцінками Інтернет Асоціації 
України [2]. 
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Рис.3. Ємність ринку медійної Інтернет-реклами за даними щорічних  

звітів Всеукраїнської рекламної коаліції, млрд. грн. 
Джерело: узагальнено на основі [2] 

 
Такі розбіжності можуть бути пов’язані з різницею у методології обрахунку, 

відсутністю єдиних метрик та, частково, наявністю тіньових доходів в галузі. 
Однак, слід зазначити, що тенденції до зростання та пожвавлення процесів збері-
гаються незалежно від підходу до оцінки — темпи зростання ринку реклами за-
галом та Інтернет-реклами, зокрема, випереджують темпи зростання економіки в 
цілому, що свідчить про потенціал галузі. 

Традиційно ринок Інтернет-реклами поділяється на такі категорії: пошукова 
реклама (платні результати видачі); банерна реклама, оголошення в соціальних 
медіа; спонсорство; мобільна реклама; цифрове відео (pre-roll, mid-roll, post-roll, 
pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause, in-page video (content-roll) та 
Youtube); інші форми Digital.  

На думку експертів, на фоні загального зростання основних категорій Інтер-
нет-реклами до кінця 2017 року найбільший приріст матиме пошукова реклама, 
реклама за допомогою інструментів цифрового відео та мобільна реклама (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Прогнозований приріс основних категорій Інтернет-реклами 
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Рис. 5. Рейтинг категорій бізнесу відносно рекламного Digital бюджету (вересень 2017 р.)  [3] 

Джерело: узагальнено на основі [2] 
 

Серед основних категорій бізнесу за витратами на рекламу в Мережі залиша-
ється е-комерція, ігри та розваги, сегмент FMCG, торгівля, електроніка та побу-
това техніка, послуги для населення. Тенденції ринку дозволяють зробити висно-
вок, що найближчим часом рівень  витрат на онлайн-комунікації зростатиме як у 
звичних з точки зору просування категорій бізнесу, так і в решті. При цьому про-
гнозується також подальше розширення інструментарію Інтернет-реклами.  
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1. Інтернет Асоціації України [Електронний ресурс]: портал об’єднання фахі-

вців Інтернет-галузі в Україні. — Режим доступу: http://inau.ua/news/obem-rynka-
medyynoy-ynternet-reklamy-vyros-na-42.  

2. Всеукраїнська рекламна коаліція [Електронний ресурс]: сайт Всеукраїнсь-
кої громадської організації фахівців галузі реклами. — Режим доступу: 
http://www.vrk.org.ua/adv/statistics.  

3. Factum Group Ukraine [Електронний ресурс]: сайт исследовательского хол-
динга. — Режим доступу: http://adverttrack.net/ 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-
ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Ж. К. Сіднєва, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Олійно-жирова галузь, яка випускає широкий асортимент продуктів харчу-
вання, являє собою одну з провідних галузей вітчизняного агропромислового 
комплексу (АПК). Її частка у структурі виробництва продуктів харчування ста-
новить майже 10%, у структурі реалізації — більше 22%. У загальному обсязі 
експорту продукції АПК олійно-жирова продукція складає більше 25%, а у про-
дукції харчової промисловості — понад 50%. Україна займає лідируючі позиції 
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на світовому ринку з виробництва соняшника та соняшникової олії, посідаючи 
перше місце з часткою 55% світового експорту соняшникової олії щорічно [1]. 

Незважаючи на світову фінансову нестабільність і економічну кризу галузь 
постійно розвивалась, вводились основні технології переробки, реконструюва-
лись діючі і вводились нові потужності з переробки олійних культур. Все це 
сприяло досягненню високої ефективності роботи підприємств олійно-жирової 
галузі, збільшенню обсягів виробництва і експорту продукції, зокрема, з високою 
доданою вартістю. Унікальність українського олійного ринку полягає в тому, що 
в ньому збалансовані інтереси сільськогосподарських виробників, переробних 
підприємств і кінцевого споживача. Продукція галузі користується зростаючим 
попитом на світовому ринку, що зумовлено все більшою переорієнтацією у стру-
ктурі харчування на олії і жири рослинного походження. 

В Україні зростає рівень споживання олії. Його обсяг у 2015 році складав 12,3 
кг на 1 особу, що в 1,3 рази більше рівня споживання 2000 року і в 1,5 рази вище 
мінімальних норм споживання олії [1]. 

Головною олійною культурою в Україні залишається соняшник, частка якого 
у загальному обсязі виробництва олійних у різні роки складала від 70 до 98 %, 
тому основними складовими олійно-жирового комплексу є вирощування і пере-
робка соняшнику. Крім соняшникової олії на вітчизняному ринку присутні також 
кукурудзяна, рапсова, соєва, оливкова, пальмова. Поки їх об’єм досить незнач-
ний (2 %, із них 1,8 — оливкова), але світова тенденція показує зростання вироб-
ництва та споживання цих видів олій. 

Виробничі потужності олійно-жирової галузі дозволяють переробити весь 
урожай олійних культур та збільшити експортний потенціал не тільки соняшни-
кової олії, але і ріпакової та соєвої, які користуються значним попитом на світо-
вому ринку і практично повністю експортуються з України. У 2016 р. в структурі 
загального виробництва всіх видів рослинної олії 96,3% займає виробництво со-
няшникової олії, 2,7% — соєвої олії, 1,0% — ріпакової. Основна продукція олій-
но-жирової галузі не вирізняється стабільною динамікою виробничого зростання. 
Після спаду виробництва соняшникової олії у 2015 р., обумовленого загострен-
ням економічного становища, має місце його зростання в 2016 році. Рекордний 
валовий збір насіння соняшнику у 2016 р. дозволив збільшити на 20% порівняно 
з 2015 р. виробництво нерафінованої олії і на 23% її експорт [2]. Рейтинг найбі-
льших виробників соняшникової олії знову очолила компанія «Кернел». 

В країні споживається 10% виробленої соняшникової олії, а решта поставля-
ється на експорт [2]. Оскільки Україна є одним з найбільших виробників соняш-
никової олії, то ринок соняшника і соняшникової олії є стратегічно важливим для 
України. Соняшникову олію Україна експортує до 95 країн світу і географія екс-
порту постійно розширюється. Основними споживачами соняшникової олії на 
світових ринках є країни ЄС, Китай, Індія. 

Україна також є лідером з виробництва соняшникового шроту (55 % світового 
виробництва), понад 90 % якого із країни експортується. Основними імпортера-
ми вітчизняного соняшникового шроту є європейські країни та Білорусь. Частка 
ЄС складає майже 60 % загального обсягу шроту, що експортується. 

Останнім часом намітилась тенденція збільшення експорту сої та соєвої олії, 
що обумовлено як нарощуванням її виробництва в Україні, так і сприятливою 
світовою кон’юнктурою та стабільним експортним попитом. Україна увійшла в 
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ТОП-10 світових експортерів сої. Основний обсяг експорту сої припадає на євро-
пейські країни. Слід відзначити, що останнім часом зростає переробний потенці-
ал і обсяги переробки сої в Україні, так за останні десять років експорт соєвої олії 
збільшився майже у 15 разів. Тим не менш, обсяги переробки сої всередині краї-
ни поки що не співставні з обсягом її експорту. За останні два роки експорт ріпа-
ку зменшився. Але, незважаючи на це, Україна займає третє місце у рейтингу 
світових експортерів ріпаку, після Канади і Австралії. Активне експортне зрос-
тання почалось з моменту розвитку біодизельної галузі в країнах ЄС.  Основними 
імпортерами ріпаку є країни ЄС. Така ж ситуація і з соєвою олією. 

Таким чином, розвиток олійно-жирової галузі має значні перспективи як з точки 
зору забезпечення внутрішніх потреб, так і можливостей розширення присутності на 
зовнішніх ринках, що підтверджують тенденції світового виробництва та споживання 
олійно-жирової продукції.  

Література 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим дос-

тупу : http://www.ukrstat.gov.ua 
2. Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром» [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://www.ukroilprom.org.ua 

СТАН РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  
О. М. Сірант 
Національний університет харчової промисловості 

Харчова  промисловість України є однією з небагатьох успішних і привабли-
вих галузей вітчизняної економіки. Частка виробленої продукції харчової проми-
словості у ВВП складає за підсумками 2014 р. 21,2%, за підсумками 2015 р.  — 
22,5% [3].  

Харчова продукція орієнтована на задоволення базових потреб громадян, 
менш схильна до ринкових коливань і  характеризується відносно стабільним 
попитом, але пропорційно залежить від рівня життя населення. У складі харчової 
промисловості кондитерська галузь, навпаки, більше орієнтована на задоволення 
додаткових потреб споживача, але, за оцінкою дослідників, показує низький рі-
вень вразливості до негативних спадів в економіці країни та світу в цілому. В 
умовах значного промислового спаду  і  глибокої  економічної кризи, спричине-
ної, здебільшого, політичними чинниками, аналіз основних тенденцій, факторів 
впливу й особливостей роботи небагатьох успішних галузей економіки є особли-
во актуальним, оскільки саме вони забезпечують наразі виживання країни. 

Ринок кондитерських виробів продовжує бути нестабільним вже третій рік пос-
піль. Основними факторами негативного впливу на кондитерський ринок стала 
девальвація гривні, падіння купівельної спроможності населення, військовий 
конфлікт на сході України, а також закриття одного з головних ринків збуту — 
Росії. Незважаючи на це, у 2014-2015 рр. позитивною є динаміка виробництва 
кондитерських, цукрових виробів, що не містять какао (на 0,5%). По всім іншим 
групам відбулося зниження обсягів виробництва: хлібу та виробів хлібобулочних 
нетривалого зберігання — на 9,3%, шоколаду та готової харчової продукції, що 
містить какао, — на 28,9%, печива солодкого та вафель — на 16,7%.  
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Схожа тенденція спостерігається у виробництві продукції на одну особу. Об-
сяги виготовлення хлібобулочних виробів та шоколаду скоротились на 9,2% та 
21,9 % відповідно [1, 2]. 

За підсумками 2015 року відзначалося значне скорочення виробництва шоко-
ладу і цукерок шоколадних — на 22,2% і 31,2% відповідно. Нормалізувалася си-
туація лише за такими  напрямками — виробництво карамелі (зростання на 
18,7%  за підсумками минулого року) та цукерок варених (на 2,6 %) [1, 4]. З 
огляду на такі споживчі настрої кондитерські компанії збільшили обсяги вироб-
ництва продукції середньої і низької цінових категорій. 

У 2016 році негативна тенденція скорочення обсягів виробництва триває, хоча і 
не настільки помітно, як в попередні періоди. За даними Державної служби статис-
тики в першому півріччі виробництво шоколадних виробів зменшилось на 9,1%, 
кондитерських виробів з цукру — на  4,1%, печива і вафель — на 3,7% [2, 4]. 

Отже, несприятлива економічна ситуація змушує українців економити на соло-
дощах. Попит на шоколадну продукцію почав скорочуватись з середини 2013 ро-
ку. За три роки ринок в натуральному вираженні впав на 40%, бо через зниження 
купівельної спроможності населення окремі категорії продукції стали недоступні 
багатьом споживачам. Наприклад, вони не готові віддати за коробку цукерок бі-
льше 70 грн., але повністю від кондитерської продукції не відмовляються, швидше, 
переорієнтовуються на більш дешеву продукцію. 

Таким чином, кризові події останніх років внесли значні зміни в розвиток га-
лузі і поставили нові виклики перед виробниками. Спостерігається загальне ско-
рочення обсягів виробництва, реалізації продукції, зниження купівельної спро-
можності населення, що призвело до переорієнтування споживачів на більш де-
шеву продукцію, таку як карамель і варені цукерки. Деякі великі підприємства 
галузі демонструють значне зростання прибутку в кризові 2014-2015 рр. Це дає 
підставу стверджувати, що, незважаючи на негативний вплив зовнішнього сере-
довища, підприємства галузі мають потенційні сприятливі перспективи розвитку 
завдяки ефективному менеджменту та іншим внутрішнім конкурентним перева-
гам. Також можна зробити припущення щодо високого потенціалу галузі, що 
підтверджують позитивні результати діяльності  економічних суб’єктів навіть в 
умовах значного економічного спаду. 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА В 
УКРАЇНІ 
С. Ю. Скоморохова 
Національний університет харчової промисловості 

Борошномельна промисловість є важливим соціально-орієнтованим суб’єктом 
системи економічних відносин і активним учасником формування харчового ри-
нку. Ефективна діяльність підприємств цієї галузі визначає їх положення на рин-
ку, економічну і соціальну стабільність суспільства та продовольчу безпеку дер-
жави [1].  

Переробка зернових — це складний механізм відносин між покупцями та 
продавцями. Його характеризують чотири основні змінні: попит, пропозиція, ці-
на та конкуренція. 

Незважаючи на урожай зернових, переробники відчувають труднощі з прид-
банням необхідних обсягів зерна. Основними причинами є:  
 проблема якості зернової продукції, яка впливає на внутрішнє споживання;  
 ціна, що знижує конкурентоспроможність українського борошна.  
Особливість борошномельної промисловості полягає в концентрації виробни-

чих потужностей на великих підприємствах і, одночасно, наявності великої кіль-
кості малих підприємств різних форм власності. Вітчизняне виробництво пшени-
чного борошна повністю забезпечує внутрішні потреби ринку. Реально існують 
проблеми зі зниженням купівельної спроможності внаслідок інфляції, нестачі 
оборотних коштів для закупівлі сировини, падіння рівня прибутковості перероб-
них підприємств та збитковості сільського господарства. Поширення цінової 
диспропорції між харчовою промисловістю та сільським господарством негатив-
но вплинули і на розвиток борошномельної промисловості [4]. 

За даними Державної служби статистики, щорічна потреба України в продо-
вольчому зерні, зокрема для виробництва хліба і хлібобулочних виробів, оціню-
ється від 5,7 до 7 млн.т. Традиційно використовується широкий спектр зернових 
культур. Головна роль у продовольчому споживанні, звичайно, належить пшени-
ці — 80 %,  жита і гречки складає приблизно 7 і 5% відповідно. На використання 
рису й  кукурудзи в середньому припадає приблизно 3%. Споживання інших зер-
нових і зернобобових культур на виробництво борошна і круп традиційно незна-
чне й разом складає близько 4% . 

В Україні борошно є сировиною для найбільш важливих продуктів харчуван-
ня, тому виробництво цього товару в країні вважається стратегічним. Розмір ри-
нку борошна в Україні визначається в основному потребами внутрішнього спо-
живання [4]. 

В Україні працює близько 600 борошномельних підприємств, але потужності 
більшості з них не використовуються в повній мірі. Особливо зараз, коли вироб-
ництво борошна поступово скорочується.  

Існує кілька причин зменшення внутрішнього виробництва. Головна — змен-
шення населення України. Через анексію Криму і озброєні зіткнення на Донбасі 
борошномели втратили ці ринки збуту. Чисельність населення України на 1 січня 
2015 року скоротилася до 42,9 млн. осіб, що на 6% менше показника на аналогіч-
ну дату минулого року (45,5 млн.) [1]. За даними Державної служби статистики, 
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за  2015 року Україна виробила 749 тис. т борошна, що на 15,7% менше обсягу, 
виробленого за аналогічний період минулого року. 

Якщо порівнювати показники помісячно, то в травні 2015 року борошна ви-
робили на 14,7% менше, ніж в останньому весняному місяці минулого року.  

Значно знизилася і купівельна спроможність населення, тоді як вартість сиро-
вини і виробничі витрати при виробництві борошна істотно зросли. За словами 
директора КП «Білоцерківхлібопродукт» Івана Шилова, в структурі собівартості 
виробництва борошна витрати на енергоресурси у минулому сезоні становили 
128,98 грн. на тонну, а в цьому — 151,49 грн. на тонну (+17,5%). Витрати на ма-
теріали зросли на 8% — до 60,39 грн. на тонну [1]. 

Динаміка виробництва борошна та хлібобулочних виробів в Україні, почина-
ючи із 2010 року, показує тенденцію до зниження — разом із зниженням чисель-
ності населення країни. Так, якщо у 2013 році було вироблено 2565 тис. тон бо-
рошна, то у 2014 році — 2358, а у 2015 — вже 2161 тис. тон відповідно. Таким 
чином, борошномельні підприємства виявилися затиснуті в лещата: внутрішній 
ринок звужується, а витрати збільшуються.  

Нерівнозначні обсяги виробництва борошна по регіонам України. Абсолют-
ним лідером з виробництва борошна у 2015 році стала Харківська область — там 
було вироблено 324,2 тис. тон борошна на 33 млинах. На другому місці — Він-
ницька (195,8 тис. тон, 78 млинів), на третьому — Дніпропетровська (165,5 тис. 
тон борошна, 55 млинів). Далі йдуть Київська, Черкаська, Херсонська та Полтав-
ська  області. 

Отже, Україна має достатній потенціал для заготівлі продовольчого зерна для 
виробництва борошна і круп. Найважливішими чинниками, які впливають на те-
риторіальне розміщення підприємств із виробництва борошна, є споживачі й си-
ровинні ресурси. Проте з кожним роком спостерігається тенденція до зменшення 
виробництва борошна. 

За цей час обсяги виробництва скоротились на 20%. Якщо на початку 2000-х 
вітчизняними підприємствами вироблялось 2,9 млн. тонн борошна, то зараз — 
2,25-2,3 млн. тонн. Це обумовлено низкою факторів, в першу чергу 40-
відсотковим скороченням обсягів виробництва хліба, хлібобулочних та конди-
терських виробів [4]. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ 
ЄС 
Т. В. Союк 
Національний університет харчових технологій 

В країнах яким не характерна автаркія важливу роль відіграє їхня зовнішньое-
кономічна діяльність, яка має вагомий вплив на структуру та динаміку націона-
льної економіки. Для виявлення проблем України в сфері міжнародної торгівлі 
варто проаналізувати її експортно-імпортну діяльність та її тенденції. 

Третина експорту українських товарів припадає на країні Європи. В 2016 році 
Україна експортувала харчової продукції на ринки країн ЄС на 13,5 млрд дола-
рів, що на 4% більше порівняно з 2015 роком. Найпопулярнішою продукцією для 
експорту в країни ЄС в першому кварталі стали мед, яблучний та виноградний 
соки, цукор, овес, ячмінна крупа, оброблені томати, кукурудза, борошно та куря-
тина. Серед всіх експортованих товарів найбільше було українського зерна 
(44,5%) та олії (28,9%) [1]. 

До топ-5 країн, які є найбільшими імпортерами українських харчових продук-
тів входять Польща, Італія, Німеччина, Іспанія та Угорщина. Україна в 2016 році 
збільшила експорт сільгосппродукції в ЄС до понад $4 мільярдів. ЄС поставив до 
України аграрної продукції на суму 1,9 млрд доларів, що на 14,4% більше, ніж у 
2015 році. 

Згідно з даними митниці за 2016 рік Україна імпортувала з ЄС товарів на 15 
млрд доларів, що на 10% більше порівнюючи з 2015 роком [3]. До трійки основ-
них продуктів, які імпортує Україна, входить насіння соняшнику, морожена, а також, 
свіжа або охолоджена риба і тютюнова сировина. Активно імпортується пальмова 
олія і фрукти, зокрема, банани й цитрусові, концентрати кави, чаю та замінники кави. 
Близько 45% імпорту припадає на країни ЄС (в основному Польща, Німеччина і 
Франція), ще 24% йде з Азії, 16% ― з Америки. Безпосередньо з ЄС Україна ім-
портує зернові культури, насіння олійних, какао-боби і шоколад, різні харчові 
продукти, спирт і алкогольні напої, відходи переробної промисловості та тютю-
нові вироби [4]. 

На даному етапі Україна імпортує продуктів з ЄС більше, ніж експортує, що є 
негативним показником. Негативне сальдо складає 1,5 млрд доларів. Проте, за 
оцінками наукових експертів в 2017 році обсяг експорту української харчової 
продукції до ЄС  може перевищити докризові роки і складатиме близько 5 млрд 
доларів [2]. У період з січня по вересень 2017 року оборот торгівлі сільськогос-
подарськими товарами між Україною та ЄС становив $5,8 млрд. доларів, що зна-
чно перевищує показники 2016 року. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ 
САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
Ю. Ю. Танинець  
Національний університет харчових технологій 

З моменту створення нашої держави садівнича галузь вважалась другорядною 
та неприбутковою і не привертала достатньої уваги підприємців нашої країни. У 
багатьох країнах світу садівництво — стратегічно значимий сектор економіки, 
що підтримується державою. В цій ситуації українські садоводи опинились у не-
рівних умовах із закордонними виробниками. Плодові та ягідні культури — ско-
роплідні, вони можуть давати досить високі врожаї. І щодо збуту — мають попит 
на зовнішніх ринках. Отже, для України, з її сприятливими природно-
кліматичними умовами, садівництво має всі можливості стати однією з найперс-
пективніших та прибуткових галузей. 

Більш жорсткі умови ведення бізнесу змушують виробників переходити на ін-
тенсивні моделі виробництва. Цього вдається досягти шляхом застосування су-
часних технологій вирощування, використання нових продуктивних сортів, збі-
льшення вкладень на догляд за рослинами. Дані заходи дозволять істотно підви-
щити середню врожайність підприємств садівничого цеху. Як бачимо з рис. 1 
показник валового збору плодових та ягідних коливається в межах 2000-2300 
тис. тонн в рік, що пояснюється як природними чинниками, так і зменшенням 
площ садів через анексію Криму. 

Покращення валового збору даних культур можна досягти завдяки збільшенню ро-
дючості садів, зростання якої можна забезпечити, використовуючи систему їх зрошу-
вання. На даний момент системами зрошення охоплено менш ніж третина площ пло-
дово-ягідних насаджень у плодоносному віці. Так, згідно з даними Держгеокадастру, в 
Україні станом на початок 2016-го року загальна площа зрошуваних земель під садами 
становить 35,5 тис. га. При цьому значна їх частина знаходиться на території анек-
сованого Криму. 

 
Рис 1. Валовий збір культур плодових та ягідних 

Джерело складено автором за даними [1] 
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Тому загальна площа зрошуваних земель під садами та ягідниками фактично 
складає 23,0 тис. га, що становить трохи більше 11% від усієї площі плодоягід-
них насаджень у плодоносному віці.  

На сьогоднішній день, у садівництві України є багато невирішених проблем і 
запитань, які потребують негайного вирішення та втручання держави у їх 
розв`язання.  

Відсутність інформаційних ресурсів, слабка маркетингова діяльність,  неефек-
тивна діяльність інформаційно-консультаційних служб, недостатня увага держа-
вних служб до стану та проблем садівництва та відсутність з їх боку підтримки, 
неврегульованість особливостей садівництва у земельному, податковому законо-
давстві, незначне оновлення основних засобів призвели до того, що садівництво 
України зупинило свій розвиток, тим самим знизило привабливість даної галузі 
для інвесторів, як українських, так і світових.  

Література 
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — 

Електронні дані. — Київ: Державна служба статистики України, 1998-2016. — 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
П. П. Тесля  
Національний університет харчових технологій 

Актуальність теми розвитку малого підприємництва обумовлена тією роллю, 
яку відіграє малий бізнес в усіх розвинутих країнах світу. Акцентування на мале 
підприємництво — це, насамперед, ознака прогресивної економіки країни, що 
базується на принципі «Think first small» («Спочатку думай про малих»). 

Малий бізнес в економіці України може виконувати різні функції, тому орга-
нам державного управління необхідно приділити особливу увагу питанням, по-
в'язаним з регулюванням його діяльності. Проте, в нашій країні існують навіть 
методологічні проблеми, пов’язані з ідентифікацією малого підприємництва. Так, 
на офіційному сайті Федерації професійних спілок України оприлюднено проект 
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, в якому зазначено, що малими є підприєм-
ства, показники яких на момент складання річної фінансової звітності відповіда-
ють щонайменше двом із наведених критеріїв 1: 
 баланс — до 4 млн євро; 
 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн  

євро; 
 середня кількість працівників до — 50 осіб. 
Основними проблемами розвитку малого підприємництва в Україні, на наш 

погляд, є наступні: 
 декларативний характер державної підтримки підприємництва; 
 організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо, на етапі 

реєстрації та початку діяльності; 
 недостатня кількість матеріальних та фінансових ресурсів; 
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 недосконалість систем обліку та процедури подання звітності, незнання цих 
самих процесів самими підприємцями тощо. 

Слід відзначити наявність дисбалансу між деякими показниками, які характе-
ризують розвиток малого підприємництва. Так, кількість робочих місць, яку на-
дає мале підприємництво в Україні сягає 35,2%, у той же час, малі підприємства 
формують лише 8,5% доданої вартості. Серед усіх підприємств за кількістю малі 
та середні складають 99,8%, проте, частка ВВП, генерованого малими та серед-
німи підприємствами, становить 15% [2]. 

Більшість економічно розвинутих країн, таких, як США та країни Євросоюзу, 
розуміють важливу роль розвитку малого підприємництва та всіма методами 
сприяють його якісному та швидкому розвитку. Для порівняння, в Німеччині за-
пущено 200 програм для підтримки малого бізнесу, які передбачають надання 
кредитів таким підприємствам на загальну суму від 15,5 млрд євро щорічно [2]. А 
у США сприяють розвитку малого підприємництва  зниженням податків та ще 
великою кількістю привілеїв. Відсоток за користування кредитними ресурсами в 
Німеччині чи США складає усього 2-4% річних, а для українських підприєм- 
ців — 25% річних. 

Попри всі труднощі на шляху розвитку малого бізнесу в Україні, слід відміти-
ти деякі позитивні зрушення, а саме, приєднання України до програм Євросоюзу 
з фінансування бізнесу COSME, яка надала Україні 117 млн євро на розвиток пі-
дприємницької діяльності. Також з  квітня 2017 року 250 осіб в нашій країні, які 
мають дохід не більше 10 млн євро в рік і ведуть підприємницьку діяльність не 
менше 3 років, мали змогу прийняти участь в програмі від Німецького банку роз-
витку (KfW) та Німецько-Українського фонду (НУФ). Ці підприємці отримали 
інвестиційні кредити під 17% терміном на 6 років. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
О. І. Тимченко 
Національний університет харчових технологій 

Активізація підприємництва та зростання масштабів і ефективності функціо-
нування підприємницького сектору є одним з головних чинників позитивних 
структурних змін та модернізації національного господарства, становлення нових 
ресурсів економічного пожвавлення, підвищення якості життя населення. Розви-
ток підприємництва також веде до інституційної перебудови суспільства на ос-
нові поширення економічної свободи та становлення «середнього класу» як підґ-
рунтя соціальної стабільності. 

В Україні впродовж усіх років економічних перетворень проводиться держав-
на політика, спрямована на стимулювання та підтримку малого підприємництва. 
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Аналіз розроблених і прийнятих за цей час програмних та нормативно-правових 
документів свідчить про значну увагу держави до розробки регуляторних актів 
щодо розвитку малого підприємництва [1]. Це також підтверджується світовим 
рейтингом України у проекті «Ведення бізнесу» (Doing Business), який дозволяє 
оцінити законодавство, пов’язане з регулюванням бізнесу, і його застосування в 
країні порівняно з показниками близько 190 країн світу. За світовим рейтингом 
легкості ведення бізнесу загальна позиція України (таблиця 1) стала змінюватися, 
коли країна взяла курс на євроінтеграцію і почала впроваджувати реформи, зок-
рема у 2015 р. було проведено дерегуляцію бізнесу, а саме Мінекономрозвитку 
скасувало 41% дозвільних документів, зняло 100 регуляторних бар’єрів та скоро-
тило термін реєстрації бізнесу до 2 днів [2]. Водночас доcить складно малому 
підприємству припинити свою діяльність в Україні (субіндекс «банкрутство»). 

За офіційними статистичними даними, в Україні у загальній кількості 
суб’єктів господарювання частка малих підприємств (без урахування діяльності 
банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Респуб-
ліки Крим та частини зони проведення антитерористичної операції) у 2014 р. 
становила 99,1 %. У 2015 р. їх кількість знизилася до 95,5% від загальної кількос-
ті підприємств, із них більше 80% — мікропідприємства. 

Таблиця 1 
Позиція України у світовому рейтингу «Doing Bussiness» 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Складність веден-
ня бізнесу, загаль-
на оцінка 

139 145 147 149 152 140 112 96 81 80 

за субіндексами: 
започаткування 
бізнесу 

109 128 136 118 116 50 69 76 20 20 

реєстрація власно-
сті 138 140 160 165 168 158 88 59 62 63 

сплата податків 177 180 181 181 183 168 157 108 83 84 
підключення до 
електропостачання x x x 169 170 170 182 185 140 130 

виконання зо-
бов’язань за конт-
рактом 

46 48 43 44 44 45 44 43 81 81 

Банкрутство 140 143 145 158 158 157 141 142 148 150 
отримання креди-
ту 68 28 30 21 23 24 14 17 19 20 

зовнішня торгівля 120 121 139 136 144 148 153 154 110 115 
дозвільна система 
у будівництві 174 179 181 182 182 186 68 70 137 140 

захист прав інвес-
торів 141 142 108 108 114 127 107 109 101 70 

Джерело: Офіційний сайт Всесвітнього банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business 

 
Попри значну кількість малих підприємств в Україні, інші показники, що ха-

рактеризують їх розвиток, досить низькі. Так, малими підприємствами в 2015 р. 
вироблено лише 22% у загальному обсязі реалізованої на внутрішньому ринку 
продукції (у європейських країнах цей показник становить біля 60%). За оцінка-
ми Асоціації роботодавців України, малі та середні підприємства країни вироб-



 

64 

ляють 15% ВВП (в Австрії — біля 45%, у Німеччині — 60%, у Польщі — 52%). 
Для малих підприємств гостро стоїть питання недостатності власних обігових 
коштів одночасно з високими, порівняно з іншими зарубіжними країнами, креди-
тними ставками в умовах нестійкості банківської системи [3]. Так, упродовж 
2012-2015 рр. облікова ставка НБУ зросла з 7,5% до 22%, середньозважена ставка 
за кредитами в національній валюті до 20,2% [4]. Про недостатність та високу 
вартість кредитних ресурсів свідчить опитування представників малого та середнього 
бізнесу, проведене CIPE-Україна у травні 2016 р., яке показало, що серед існуючих 
проблем на першому місці — доступ до фінансів (73% респондентів) [5].  

Згідно з дослідженням, яке репрезентувала Програма USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні», в Україні у 2016 р. половина з опитаних (2000 підп-
риємців) побоюється розвивати бізнес через політичну нестабільність, третина — 
через воєнні дії на сході, інфляцію та рівень податків [6]. Наведене свідчить про 
існування значних проблем у функціонуванні малого бізнесу в Україні, відсут-
ність або низьку якість сформованих інститутів, що не створює сприятливих 
умов для ведення бізнесу, особливо малого. Ймовірно саме тому серед 139 країн 
світу в рейтингу Forbes за комфортністю здійснення бізнесу (Best Countries for 
Business) на 2017 р. Україна зайняла 74 місце [7]. Узагальнені чинники негатив-
ного розвитку малого підприємництва свідчать про необхідність сприяння про-
цесам виходу на європейський рівень розвитку, поліпшенню бізнес-клімату, змі-
цненню позицій малого підприємництва в загальній структурі вітчизняної еко-
номіки, модернізації у сфері малого підприємництва, спрямованої на збільшення 
його внеску у соціально-економічний розвиток країни, підвищенню ефективності 
малого підприємництва, збільшення його складової в обсягах вітчизняного виро-
бництва, наповнення доходних частин державного та місцевих бюджетів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
В УКРАЇНІ 
А. В. Тригуб 
Національний університет харчових технологій 

Для збереження позитивних тенденцій у виробництві харчових продуктів під-
приємствам харчової та переробної галузі необхідно диверсифікувати виготов-
лення своєї продукції і ринки її збуту. Одним з напрямів диверсифікації є випуск 
продукції дитячого харчування. 

За офіційними даними Державної служби статистики в Україні обсяг виготов-
лення продуктів дитячого харчування щорічно зростає. У 2014 році в порівнянні 
з попереднім роком він збільшився на 24%. 

Слід відзначити, що внаслідок прийняття «Державної цільової соціальної про-
грами розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки» 
у 2012-2014 роках спостерігались високі темпи випуску цієї продукції. За цей 
період, зокрема, збільшилося виробництво сиру кисломолочного та виробів з 
нього для дитячого харчування в 3,2 рази, молока обробленого рідкого для дитя-
чого харчування на — 38,5 %, соків дитячих на — 98,8%. Поряд з цим, виготов-
лення вітчизняних продуктів дитячого харчування ще не досягло достатнього 
рівня. На сьогодні, внутрішній попит на продукти дитячого харчування більш 
ніж на 70% задовольняється за рахунок продукції вітчизняного виробництва. 

Аналіз ринку дитячого харчування в Україні за останні 10 років свідчить про 
значні зміни асортименту продуктів, що входять в раціон дітей: скорочено спо-
живання продуктів тваринного походження, овочів та фруктів, збільшилася пот-
реба у крупах, макаронних, кондитерських виробах та цукрі [1, с. 23-26].  

Така деформація раціонів харчування дітей всіх вікових груп призвела до 
зниження забезпеченості їх організму основними харчовими компонентами, що 
спричиняє відхилення у розвитку. Комплексна оцінка показників здоров’я дітей 
свідчить, що до групи практично здорових дітей входить близько 20% всіх дітей 
в Україні. 

Лідерами по виробництву харчової продукції залишаються спеціалізовані під-
приємства дитячого харчування. До головних учасників ринку належать: ТОВ 
«Фірма «Фавор» (м. Київ); ПАТ «АК «Комбінат «Придніпровський» (м. Дніпро-
петровськ); ТОВ «Люстдорф» (Вінницька обл.); ПАТ «Вімм-Біль-Данн Україна» 
(Київська обл.); ПАТ «Яготинський маслозавод» та «Яготинське для дітей» (Ки-
ївська обл.) і інші.  

Удосконалення технології продуктів дитячого харчування на сучасному етапі 
його розвитку відбувається за наступними напрямками: 

Забезпечення галузі сировиною з екологічно чистих зон. 
Швидке і якісне первинне оброблення сировини та її транспортування в охо-

лодженому стані до місця переробки. 
Теплова обробка сировини й сумішей заощадливих режимів для максималь-

ного збереження біологічно активних речовин. 
Конструювання збалансованих за хімічним складом продуктів комбінованого 

складу для дітей різного віку і стану здоров’я. 
Застосування нових видів хімічно інертних і зручних пакувальних матеріалів. 
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Збагачення продуктів дитячого харчування натуральними смаковими та аро-
матичними, вітамінними й барвними добавками. 

Виключення впливу зовнішніх шкідливих чинників на екологічно чисту сиро-
вину впродовж технологічного процесу її перероблення та під час зберігання і 
реалізації екологічно чистої продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ТА ТВАРИННИХ 
ЖИРІВ В УКРАЇНІ 
О. С. Ущаповська  
Національний університет харчових технологій 

Виробництво олії та тваринних жирів в Україні протягом останнього десяти-
річчя демонструє значні темпи свого зростання, доказом чого є щорічне збіль-
шення чистого доходу галузі в середньому на 10-30 млрд грн, зростання обсягів 
переробки насіння соняшнику на 3 млн тонн, модернізація та розширення вироб-
ничих потужностей [1]. 

У 2016 році частка соняшникової олії в Україні в структурі загального вироб-
ництва всіх видів рослинної олії займає 96,3%, соєвої олії — 2,7%, ріпакової — 
1%. Як бачимо з табл. 1, виробництво олії соняшникової рафінованої з кожним 
роком зростає (виключенням є 2015 рік через несприятливі погодні умови).  

Таблиця 1 
Виробництво основних видів продукції оліє-жирової підгалузі за 2011–2016 рр. [1] 

Вид продукції 2011 2012 2013 20141 20151 20161 

Олія соняшникова нерафінована 
та її фракції (крім хімічно моди-

фікованих), тис.т 
3177 3804 3403 4400 3716 4412 

Маргарин і жири харчові подібні, 
тис.т 359 328 283 271 192 187 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 
Одним із чинників позитивної динаміки є збільшення врожайності основної 

сировини — соняшникового насіння, що яскраво зображено на рис. 1. Підвищен-
ня врожайності соняшника стало можливим за рахунок дотримання агротехніч-
них норм процесу виробництва насіння соняшника, застосування високопродук-
тивних сортів і гібридів, внесення добрив та застосування хімічних засобів для 
боротьби з бур`янами, хворобами та шкідниками, дотримання оптимального 
співвідношення культур у сівозмінні. Збільшення попиту на соняшникову олію 
на світовому ринку було поштовхом до здійснення зазначених заходів українсь-
кими сільськогосподарськими виробниками. 
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Рис. 1. Динаміка основних показників, які характеризують  

вирощування соняшнику в Україні, 2000-2016 рр. 
 

Протилежна тенденція простежується в іншій групі продукції — виробництво 
маргарину та жирів з кожним роком зменшується. Основною причиною цьому є 
зменшення попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 

З огляду на результати дослідження можна сформулювати наступні тенденції 
у виробництві олії та тваринних жирів: 
 великий експортний потенціал — майже чверть усього обсягу експорту 

продукції АПК; 
 внутрішній ринок є достатньо насиченим, про що свідчить низький обсяг 

імпорту продукції до України (близько 5% від усього експорту АПК); 
 домінуюче місце займає виробництво олії із соняшника, але спостерігається 

збільшення частки олії із сої та ріпаку; 
 спостерігається стійка тенденція до зростання технічного використання 

продуктів переробки олійних культур. 
Література 

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. — 
Електронні дані. — Київ: Державна служба статистики України, 1998-2016. — 
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Науковий керівник — канд. екон. наук Т. П. Басюк  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СИРОВАРІННЯ В УКРАЇНІ 
А. С. Черній  
Національний університет харчових технологій 

Сир є одним із найбільш популярних молочних продуктів, які споживаються у 
всьому світі. Сир — цінний натуральний харчовий продукт, який отримується з мо-
лока методом ферментативного звертання, вилучення сирної маси та її подальшої 
обробки та дозрівання. Існує більше 4 тисяч видів даного продукту, його спожива-
ють у більшості країн світу. Більше всього сиру виготовляють та споживають у краї-
нах Європи, де віддавна склалась культура споживання цього продукту. 

Починаючи з 2014 року в українській галузі сироваріння молочної промисло-
вості відбулися масштабні зміни. Молочна промисловість досягла піку у 2014 
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році при виробництві майже 2 млн тонн, після чого останні 2 роки вона стагнува-
ла. В умовах геополітичної та економічної кризи довелося істотно скоротити ви-
робництво, значно зменшити експорт і навіть внутрішню реалізацію сиру. Падін-
ня виробництва обумовлено, перш за все, втратою основного ринку збуту в Росії, 
а також цей стан співпав зі світовою кризою молочного ринку і фактично у 2015-
2016 рр. спостерігались низькі ціни на молочні продукти у світі і досить млява 
торгівля [2]. 

За даними фіскальної служби України за 2016 рік найбільші об’єми експорту 
сиру здійснювались в Казахстан (53,62%), Молдавію (27,41%), Єгипет (7,5%), а в 
інші країни було експортовано всього 11,47% українського сиру. Україна актив-
но експортує сири в країни Сходу. Наприклад, у вересні 2015 року Китай дозво-
лив ввозити молочну продукцію, в тому числі й сири, 18-ти українським підпри-
ємствам.  

Зокрема, уже в січні-червні 2017 року експорт молочних продуктів з України 
склав 117,2 млн дол., що на 76,6% більше, ніж в аналогічному періоді минулого 
року, у натуральному вираженні експорт склав 63,2 тис. тонн. Зокрема експорт 
сиру у грошовому вираженні становив 14,3 млн дол. (12 % експортної виручки), а 
в натуральному — 4,12 тис. тонн (7 % експортованої продукції). 

П’ять найбільших експортерів сиру забезпечили 72% поставок в натурально-
му вираженні (близько 3 тис. тонн). Серед них: компанія «Комо-Експорт» забез-
печила 19% експорту цієї продукції, «Клуб Сиру» — 17%, «Лакталіс-Україна» — 
15%, «Бель Шостка Україна» — 13%, а «Мілкіленд-Україна» — 7% [3]. 

Стосовно імпорту Україна з 2014 року показує негативну динаміку. В 2015 
році було імпортовано 5,38 тис. тонн сиру, що у 2,2 рази менше, аніж у 2014 році, 
в грошовому еквіваленті імпорт скоротився до 25,47 млн дол. До того ж, протя-
гом 2016 року об’єм імпорту сирів склав 5,4 тис. тонн, що становило 22,5 млн 
дол. За 2016 рік головними імпортерами сиру стали: Польща (30,88%), Німеччи-
на (23,98%), Франція (14,10%) та інші країни (31,04%).  

В середньому українці споживають 3,5-4 кг твердих сирів в рік. Даний показ-
ник значно нижчий за європейські, де середнє споживання сиру в рік складає 20 
кг на людину. Найбільш популярні сорти сиру серед українців: «Російський» та 
«Голландський».  

Зростання цін на продукти спонукали населення знизити споживання твердих си-
рів, замість них зріс попит на плавлені сири. Для того щоб знизити ціни, виробники 
замінюють молочний жир — рослинним, згідно ДСТУ, такий сир має називатись 
«молоковмісний продукт, вироблений за технологією сиру» (сирна продукція). Про-
те, не всі виробники даної продукції вказують це на упакуванні, що впливає на очі-
кування та подальший попит споживачів до даного виду продукту. В основному в 
Україні виробляють сири середнього цінового сегменту, що обумовлено невідповід-
ною технологічною потужністю для виробництва елітних сирів.  

Найбільшими виробниками сиру в Україні є: 
ТОВ «ТЕРРА ФУД», що займає 16,7% ринку сиру України. Підприємство за 

рік реалізує близько 54 тис. тонн сиру, експорт якого здійснюється у 27 країн да-
лекого та близького зарубіжжя. ТОВ реалізує свою продукцію під марками: «Фе-
рма», «Тульчинка», «Золотий резерв» та інші. 

Група компаній «Алміра», до якої входять 7 молокопереробних заводів та 6 
торгівельних компаній. «Алміра» експортує молочну продукцію до США, Мек-
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сики, Японії, Алжиру, Сирії і т.д. Продукція реалізується під ТМ: «Гадячсир», 
«Любас», «Слов'янські сири», «Добрий Ян». 

ПАТ «Дубномолоко» (ТМ «КОМО»). Підприємство на рік виготовляє більше 
15 тис. тонн твердого сиру. Серед інших компаній їх виокремлює особливе пози-
ціонування бренду та виготовлення продукції за власними, ексклюзивними реце-
птами, наприклад: «Гранде», «Кантрі», «Тенеро», «Фамілія», «Горіховий» і т.п. 
Компанія активно експортує власну продукцію в країни ближнього зарубіжжя. 

Група компаній «Молочний Альянс» в рік виготовляє більше 21 тис. тонн сиру. 
«Молочний Альянс» випускає тверді сири під торговими марками: «Пирятинь», 
«Славія». В 2016 році компанія «Молочний Альянс» почала пробний експорт моло-
чної продукції в Болгарію, в тому числі сири вищезазначених торгових марок [1]. 

Аналіз ринку сиру в Україні показує, що країну може очікувати перевиробни-
цтво даного продукту, оскільки сир експортується в недостатньо великих 
об’ємах. Україна здатна збільшити власний експорт сиру, якщо зможе розвинути 
експорт на ринок Сходу, зокрема на єгипетський ринок, що є одним із найперс-
пективніших для українських сироварів. Єгипет залишає частину імпортованого 
сиру, а іншу реекспортує в інші країни. Тому вихід на ринок Єгипту може відк-
рити для українських виробників і інші африканські країни: Ефіопію, Сомалі, 
Судан. Арабський ринок здатний компенсувати українським сироварам до 50% 
втраченого російського ринку. 

На виробництво сиру впливає сильна конкуренція на зовнішніх ринках. За ко-
рдоном вже є свої виробники, до яких місцеве населення звикло, тому вітчизня-
ним виробникам буде важко зайняти чіткі позиції на ринку ЄС. 

Отже, варто відмітити, що в Україні з 2014 року спостерігається активне па-
діння виробництва сиру, його імпорту та експорту. Проте, українські виробники 
активно шукають нові ринки збуту, для яких перспективними є країни Сходу. На 
жаль більшість українських сортів сиру традиційних рецептур не користуються 
популярністю серед закордонних споживачів, тому виробникам варто перегляну-
ти асортиментні ряди та впроваджувати сири за власними рецептурами.  

Література 
1. Аналіз ринку сиру України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-syra.html 
2. В Україні впало виробництво молока, сиру, масла і кисломолочної продук-

ції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zik.ua/news/2017/02/02/v_ukraini_vpalo_vyrobnytstvo_moloka_syru_masla_i_kyslo
molochnoi_produktsii_1036769 

3. Рейтинг експортерів молочної продукції у I півріччі 2017 року [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://avm-ua.org/uk/post/rejting-eksporteriv-
molocnoi-produkcii-u-i-pivricci-2017-roku 

Науковий керівник — канд. екон. наук Н. Я. Слободян  

EКCПOРТНИЙ ПOТEНЦIAЛ XAРЧOВOЇ 
ПРOМИCЛOВOCТI УКРAЇНИ  
A. В. Шeбeтa  
Нaцioнaльний yнiвeрcитeт xaрчoвиx тexнoлoгiй 

Xaрчoвa прoмиcлoвicть Укрaїни є cтрaтeгiчнo вaжливим ceгмeнтoм 
нaцioнaльнoї eкoнoмiки, який зaбeзпeчyє прoдoвoльчy бeзпeкy крaїни тa фoрмyє 
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ринoк прoдoвoльчиx тoвaрiв, витрaти нa cпoживaння якиx cтaнoвить пoнaд 60% 
зaгaльниx грoшoвиx витрaт нaceлeння. Укрaїнa пociдaє пeршi мicця нa cвiтoвoмy 
ринкy з прoдaжy oлiйнo-жирoвoї прoдyкцiї тa твeрдиx вiдxoдiв нa бaзi її 
пeрeрoбки. Тoмy змiни ринкoвoї кoн'юнктyри мaють cyттєвий вплив нa 
внyтрiшнє вирoбництвo тa eкcпoртнy пoлiтикy дeржaви. 

Oдним з ocнoвниx зaвдaнь пiдприємcтв xaрчoвoї прoмиcлoвocтi є зaдoвoлeння 
пoпитy cпoживaчiв шляxoм прoпoзицiї якicниx прoдyктiв ширoкoгo acoртимeнтy. 
Вiдпoвiднo, прoдyкцiя пoвиннa вiдпoвiдaти мiжнaрoдним cтaндaртaм якocтi.  

Прoблeми рeaлiзaцiї eкcпoртнoгo пoтeнцiaлy виникaли нa рiзниx eтaпax 
eкoнoмiчнoгo рoзвиткy бaгaтьox крaїн cвiтy. Ocoбливoї aктyaльнocтi вoни нaбyли 
в крaїнax з трaнcфoрмaцiйнoю eкoнoмiкoю, дe рeaлiзaцiя влacнoї 
зoвнiшньoeкoнoмiчнoї пoлiтики cтaлa нaйвaжливiшoю yмoвoю eкoнoмiчнoгo i 
пoлiтичнoгo caмoвизнaчeння дeржaви тa вxoджeння її y cвiтoвy гocпoдaрcькy 
cиcтeмy нa прaвax рiвнoпрaвнoгo пaртнeрcтвa. Сьогодні aктивним мoтивaцiйним 
чинником рoзвиткy eкcпoртнoгo пoтeнцiaлy cтaли прoцecи пocилeння 
глoбaлiзaцiї, щo oxoпили мaйжe вci крaїни cвiтy. Для Укрaїни вaгoмicть рoзвиткy 
eкcпoртнoгo пoтeнцiaлy, oкрiм зaзнaчeнoгo, пoв’язaнa з ocoбливocтями 
пeрexiднoгo пeрioдy, кoли в yмoвax тривaлoгo eкoнoмiчнoгo cпaдy та зменшення 
пoпитy нa внyтрiшньoмy ринкy eкcпoрт вiдiгрaвaв рoль cтримyючoгo фaктoрy, 
зaпoбiгaючи кризoвoмy рoзвиткy пoдiй. 

Eкcпoртний пoтeнцiaл крaїни cклaдaєтьcя з eкcпoртниx пoтeнцiaлiв oкрeмиx 
гaлyзeй, насамперед, прoмиcлoвocтi як нaйвaжливiшoгo прoдyктy гoтoвиx вирoбiв. А 
eкcпoртний пoтeнцiaл гaлyзi — з eкcпoртниx пoтeнцiaлiв oкрeмиx пiдприємcтв. 
Eкcпoртний пoтeнцiaл oб’єктивнo пoв'язaний з кoнкyрeнтocпрoмoжнicтю прoдyкцiї, 
признaчeнoї для рeaлiзaцiї нa cвiтoвoмy ринкy. Bрaxoвyючи, щo нaцioнaльнa 
кoнкyрeнтocпрoмoжнicть мaє трирiвнeвy cтрyктyрy (крaїни, гaлyзi, oкрeмoгo 
пiдприємcтвa), мoжнa cтвeрджyвaти, щo icнyє тicний взaємoзв’язoк мiж 
пiдвищeнням кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi вiтчизнянoї прoдyкцiї нa cвiтoвoмy ринкy тa 
збiльшeнням eкcпoртнoгo пoтeнцiaлy нaцioнaльнoї eкoнoмiки. Звʼязoк мiж 
пoтeнцiaлoм eкoнoмiки як мoжливicтю вирoбляти тoвaри, щo кoриcтyєтьcя пoпитoм 
нa внyтрiшньoмy i зoвнiшньoмy ринкax, тa кoнкyрeнтocпрoмoжнicтю нaцioнaльнoї 
eкoнoмiки прocтeжyєтьcя y трактуваннях кaтeгoрiї кoнкyрeнтocпрoмoжнocтi 
бaгaтьox aвтoрiв. 

Cвiтoвa прoдoвoльчa кризa, зрocтaння cвiтoвиx цiн, дeвaльвaцiя гривнi пiдвищили 
кoнкyрeнтocпрoмoжнicть yкрaїнcькиx тoвaрiв. Члeнcтвo Укрaїни y Cвiтoвiй 
оргaнiзaцiї тoргiвлi мaє cвoї пoзитивнi нacлiдки тa вплив нa збiльшeння eкcпoртнoгo 
пoтeнцiaлy. Пicля вcтyпy Укрaїни дo COТ чacткa продукції харчової промиcловоcті y 
зaгaльнoмy eкcпoртi тoвaрiв збiльшилacь дo 17% зaмicть 9% дo вcтyпy. 

Аналіз cтaтиcтичних дaних показує, щo eкcпoрт зeрнoвиx y 2016 рoцi 
cтaбiльнo збiльшyєтьcя (y cтрyктyрi eкcпoртy з 20% дo 28%), eкcпoрт жирiв зa 
ocтaннi рoки показує позитивну тенденцію зa рaxyнoк coняшникoвoї oлiї. 

Чeрeз знижeння eкcпoртниx мит збiльшилиcя oбcяги прoдaжy зa кoрдoн 
нaciння coняшникy та oлiї. Eкcпoрт coї зрic y 6 рaзiв. Taкoж cпocтeрiгaємо 
змeншeння oбcягiв прoдaжy рaпcy чeрeз нoвi вимoги ЄC [1]. 

Найбільше вiтчизнянoї xaрчoвoї прoдyкцiї eкcпoртyється, нacaмпeрeд, до 
Єгипeту, Мaрoккo, Cayдiвcької Aрaвiї, Тyрeччини, кyди прoдaєтьcя зeрнo, 
coняшник тa oлiя. Дo Кaзaxcтaнy тa Бiлoрyci eкcпoртyютьcя тoвaри з бiльш 
виcoкoю дoдaнoю вaртicтю. 
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Сиcтeмa aнaлiзy нeбeзпeчниx чинникiв i критичниx тoчoк кeрyвaння (НACCР) 
є науково обґрунтованою та дoзвoляє гaрaнтyвaти вирoбництвo бeзпeчнoї 
прoдyкцiї шляxoм iдeнтифiкaцiї i кoнтрoлю нeбeзпeчниx чинникiв. Це єдина 
cиcтeма yпрaвлiння бeзпeчнicтю xaрчoвoї прoдyкцiї, щo показала cвoю 
eфeктивнicть i визнана мiжнaрoдними oргaнiзaцiями. Впрoвaджeння cиcтeми 
HACCР нa yкрaїнcькиx пiдприємcтвax, щo вирoбляють прoдyкцiю xaрчyвaння, є 
нeoбxiдним чинникoм для збeрeжeння тa пiдкрiплeння ділової рeпyтaцiї 
пiдприємcтвa, щo вiдпoвiдaльнo cтaвитьcя дo якocтi прoдyкцiї, якy випycкaє, тa 
тyрбyєтьcя прo здoрoв’я cпoживaчa [2]. Cиcтeмa cтaндaртy xaрчoвoї бeзпeки 
icнyє вжe дeкiлькa рoкiв i є чacтинoю кoрпoрaтивнoї пoлiтики бaгaтьox 
підприємств, якщo ocтaннi прaгнyть вiдпoвiдaти cтaндaртaм xaрчoвoї бeзпeки. 

Лiтeрaтyрa 
1. Oфiцiйний caйт Дeржaвнoї служби cтaтиcтики Укрaїни [Eлeктрoнний 
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дocтyпy http://agronews.ua/node/25535 
Науковий керівник — д-р екон. наук  А. О. Заїнчковський 

ВПЛИВ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА 
РОЗВИТОК ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ  
Т. В. Швед 
Національний університет харчових технологій 

Особливістю розвитку олійно-жирової галузі України в сучасних умовах є значне 
зростання обсягів валового збору і переробки соняшнику та скорочення виробництва 
та переробки ріпаку. Унікальною ознакою вітчизняного олійного ринку протягом 
останніх років є високі закупівельні ціни на насіння соняшнику (в межах 400 дол. 
США за тонну), незважаючи на зниження експортних цін на соняшникову олію, що 
зумовлено високим внутрішнім попитом на дане насіння. У 2016-2017 маркетинго-
вому році вартість реалізованого сільськогосподарськими підприємствами насіння 
соняшнику зросла на 12,6%. Середня вартість реалізованого насіння соняшнику 
склала 8,6 тис. грн за одну тонну проти 7,4 тис. грн за одну тонну у 2015-2016 марке-
тинговому році (зростання майже на 15%). За офіційними даними у 2016-2017 мар-
кетинговому році реалізовано сільськогосподарськими підприємствами 7,2 млн тонн 
насіння соняшнику проти 7,3 млн тонн за попередній період (скорочення у натура-
льному вираженні на 162 тис. тонн) і це при збільшенні валового збору насіння со-
няшнику на 2,5 млн тонн. Причинами такої невідповідності є те, що сільськогоспо-
дарські підприємства, посилаючись на скасування спрощеної системи оподаткуван-
ня, реалізовують насіння соняшнику переважно за готівку, що спотворює ситуацію 
на олійному ринку, призводить до його тінізації та обмежує обсяги переробки на 
давальницьких умовах [1]. 

Істотний вплив на формування ціни олії (насамперед, соняшникової) здійс-
нюють світові ціни на енергоносії. Так, за останні п’ять років ціни на нафту ско-
ротились у 2,3 рази, а ціни на олію у 1,5 рази, при цьому, зменшення обсягів ва-
лового збору олійних культур не спостерігалось (табл. 1).  
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Тaблиця 1 
Обсяги валового збору основних oлiйних культур в Укрaїнi у 2012-2016 рр., тис. т 

Насіння олій-
них культур 

Рoки 2016 до 
2012 2012 2013 2014 2015 2016 

Сoняшник 8387,1 10600,0 10133,8 10100,0 13604,5 +62,2% 
Сoя 1204,4 2353,0 2198,0 1760,0 4279,1 3,5 рази 

Рiпaк 2410,2 2762,5 3881,9 4400,0 1142,0 -52,6% 
Склaденo aвтoрoм нa oснoвi [1, 2, 3] 
 
Крім того, 2016-2017 маркетинговий рік характеризується зростанням обсягів 

експорту не лише насіння олійних культур, а і олійно-жирової продукції з висо-
кою доданою вартістю — рафінованої та фасованої олії, маргаринової продукції 
тощо. 

Важливими чинниками впливу на вітчизняний олійний ринок є кон’юнктура 
світового олійного ринку, зокрема, попит на олійну продукцію з боку Індії та Ки-
таю. У 2016-2017 маркетинговому році можливе відновлення попиту на вітчиз-
няну олійну продукцію з боку Туреччини внаслідок введення імпортного мита на 
деякі види сільськогосподарської продукції для Російської Федерації, зокрема, 
соняшникову олію та шрот. Турецький ринок для вітчизняних експортерів соня-
шникової олії та шроту є традиційним і стратегічно важливим, а перерозподіл 
ринку дозволить суттєво збільшити частку експорту вітчизняної соняшникової 
олії та соняшникового шроту до Туреччини. Пошук нових ринків збуту продукції 
олійно-жирової галузі на сьогодні є досить актуальним, оскільки урядом Індії 
прийнято рішення про зниження з квітня 2017 року імпортного мита на насіння 
соняшнику з 30% до 10%, що суттєво вплине на скорочення імпорту соняшнико-
вої олії, зокрема, з України, внаслідок збільшення обсягів переробки олійної си-
ровини в межах країни. При цьому варто враховувати, що Індія займає перше 
місце у експорті вітчизняної соняшникової олії (частка експорту нерафінованої 
соняшникової олії до Індії у 2016-2017 маркетинговому році склала 39,5%) [3]. 

Отже, головною умовою подальшого розвитку олійно-жирової галузі України 
є збереження експортного мита на насіння соняшнику та створення умов для ма-
ксимальної переробки насіння інших олійних культур, зокрема ріпаку та сої, на 
вітчизняних підприємствах олійно-жирової галузі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ РИНКУ ІГРИСТИХ ВИН 
О. Н. Шевченко 
Національний університет харчових технологій 

Виноробство України являє собою одну з провідних галузей харчової промис-
ловості, яка з давніх часів забезпечує населення цінними незамінними продукта-
ми харчування і відіграє важливу роль у формуванні щоденного раціону харчу-
вання населення. Проте виноробні підприємства також мають ряд проблем, які в 
короткостроковій перспективі можна вирішити завдяки пошуку дієвих способів 
стимулювання продажів, а в довгостроковій — послідовній державній політиці у 
сфері регулювання збуту.   

Одним з основних інструментів, який забезпечує обсяг реалізації продукції, є 
встановлення конкурентної ціни. Як відомо, виноробна продукція та слабоалко-
гольні напої підлягають оподаткуванню непрямими податками, які включаються 
до ціни реалізації. Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України що-
до забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який на-
брав чинності з 01.01.2017 року, внесено зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 
215 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), яким регулюються ставки акци-
зного податку [1].  

З 01.03.2017 почали діяти ставки акцизу на виноробну продукцію та слабоал-
когольні напої, збільшені на 12%. Якщо в 2016 році виноробні підприємства, а 
фактично — споживачі, за 1 л вина кріпленого та  вермуту сплачували 7,16 грн., 
то в 2017 році — 8,02 грн. акцизного збору. Обсяг даного непрямого податку збі-
льшився і для вина ігристого та газованого з 10,40 грн. до 11,65 грн. та пива з 
2,48 грн. до 2,78 грн. за 1 л.  

Варто зазначити, що акциз піднявся на групи десертних та ігристих вин, сто-
лова група вин не зазнала додаткового податкового навантаження. Згідно офіцій-
них даних Державної служби статистики України саме ця група вин демонструє 
тенденцію на збільшення обсягів виробництва [2]. 

Збільшення податкового тягаря, насамперед, пов’язано із необхідністю адап-
тації вітчизняного законодавства до європейського. Проте більшість експертів 
стверджують, що це не вирішить проблему. Хибною також є тенденція викорис-
тання деякими українськими виробниками європейських найменувань ігристих 
вин, що може негативно позначитись на іміджу України на світовій арені. Потрі-
бно відмовитися від позначення ігристого вина КЗШВ словом «шампанське», а 
«Закарпатський» не має бути коньяком. 

Проте, західні ринки хоч і є привабливими для вітчизняних виробників вина, 
проте, наразі,  малоперспективним, оскільки на європейському сегменті 
є перевиробництво власного продукту, що стало наслідком жорсткого захисту 
внутрішніх ринків. Окремі підприємства намагаються поставляти свою продук-
цію на ринки Великої Британії та Німеччини, але це поки що доволі обережні 
спроби. 

Більшість товаровиробників урізноманітнюють асортимент продукції з враху-
ванням потреб споживачів, змінюючи рецептуру виробів та впроваджуючи нові 



 

74 

бренди. Через відсутність власних виробничих потужностей деякі використову-
ють аутсорсинг. Особливо це стосується підприємств, які залишились на тимча-
сово окупованих територіях.  

Варто також відзначити потребу у реорганізації діючих підприємств. Як відо-
мо, Одеський завод шампанських вин, втративши 25 % ринку, в 2014 році пе-
рейшов під управління компанії «Винфорт». Ці втрати поступово компенсуються 
новоствореними підприємствами. Проте лідерами на ринку залишатимуться Ар-
темівський завод шампанських вин «Артемівськ Вайнері», Київський завод шам-
панських вин «Столичний», Харківський завод шампанських вин. Можемо спро-
гнозувати, що в перспективі до них може наблизитись Одеський завод шампан-
ських вин, який реалізує продукцію торгової марки Marengo, що виробляється на 
потужностях «Одесавинпрому». 

Можливі суттєві коливання ринку через «декомунізацію» вітчизняної виноро-
бної галузі. Зникнення з полиць назви «советское» призведе до скорочення обся-
гів виробництва тих підприємств, які спеціалізувались на виготовленні даного 
напою. Можна спрогнозувати, що цей процес може зачепити й інші відомі брен-
ди, наприклад, ігристе вино «Артемівське». 

Перспективним напрямом подолання ситуації, що склалась, є гарантування 
державою цільового використання спеціального фонду, який має бути сформова-
ний за рахунок надходження 1% від обсягів продажів підприємств виноробної 
галузі. За його рахунок можна фінансувати витрати на  насадження виноградни-
ків та хмелю, насадження садів, виготовлення та монтаж сучасного технологіч-
ного обладнання тощо. 
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СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
І. С. Щербатюк  
Національний університет харчових технологій 

Визнаною у всьому світі рушійною силою є сектор малого і середнього підп-
риємництва (МСП), що генерує національне багатство шляхом створення нових 
робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), а також сти-
мулювання розвитку конкурентоспроможності і інноваційного потенціалу еко-
номіки. 

В Україні станом на 2015 рік сектор малого і середнього підприємництва  
охоплював 99,9% від загальної кількості підприємств та фізичних осіб-
підприємців. Згідно даних Державної служби статистики України в секторі мало-
го і середнього підприємництва зареєстровано 1,97 млн підприємств. Одночасно, 
в країні налічувалось лише 423 великих підприємства, що в загальному співвід-
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ношенні становить 0,1%. Однак, ці компанії обіймають непропорційно значну 
частку економіки, що у багатьох випадках негативно впливає на здатність МСП 
функціонувати, розвиватися, виробляти товари та надавати послуги на конкурен-
тних засадах.  

За індексом HDI (Human Development Index), який розраховує ООН на основі 
ВВП на душу населення та стандартів життя, в кінці 2015 року Україна посіла 81-
ше місце в світі. Валовий внутрішній продукт скоротився до 90,6 млрд доларів 
(при 183 млрд доларів у 2013 році), а національний дохід на душу населення 
(GNI — Gross National Income per capita) становив 2,6 тисяч доларів (що практи-
чно дорівнює GNI Гондурасу — 2,3 тисяч доларів). Зростання ВВП за підсумка-
ми 2015 — 2016 років на 1,5 — 2,2%, економісти називають не макроекономіч-
ною стабілізацією, а консервацією кризи, розрухи та відсталості. 

Іноземні інвестори вклали в економіку України у 2016 році  4,406 мільярда 
доларів США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн. доларів, 
або на 17,1%, більше показника 2015 року, повідомляється на сайті Державної 
служби статистики України [3]. 

Внесок фізичних осіб-підприємців в структурі ВВП у 2016 році виглядає на-
ступним чином: в середньому підприємництві — 0,4%, в малому підприєм- 
ництві — 23,9%, в мікропідприємництві — 49,2%. 

«Низький попит» посів перше місце серед перешкод для зростання МСП  у 
2016 році. Він витіснив на друге місце «несприятливу політичну ситуацію», яка 
була головною перешкодою у 2015 році. Такі результати показали друге щорічне 
дослідження бізнес-середовища України «Щорічна оцінка ділового клімату», яке 
проводить Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Індекс ді-
лового клімату в Україні дорівнює «+0,06» за шкалою від -1 до +1. Він зріс на 5 
пунктів, порівняно з 2015 роком, коли його значення становило «+0,01». Основні 
складники індексу: очікування та оцінка підприємцями поточної ситуації, плани 
розвитку бізнесу на наступні 2 роки [1].  

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього пі-
дприємництва в Україні» (2012 р.) вносить зміни до Господарського кодексу 
України [2], згідно якого, в табл. 1 наведено визначення МСП, що в цілому від-
повідає законодавству ЄС, але не включає критерій «балансу підприємства». Згі-
дно даних таблиці, підприємства, які мають сукупний дохід більший за  50 млн. 
євро/рік, але менше 250 працівників, або навпаки, в Україні відносяться до кате-
горії середніх, хоча в  ЄС вважаються великими компаніями. 

Таблиця 1 
Визначення МСП в Україні 

 Мікропідприємство Мале Середнє Велике 
Кількість 
працівників 

       ≤ 10 осіб ≤ 50 осіб Компанії, що за 
своїми ознаками 
не можуть бути 
класифіковані як 
малі або великі 
підприємства 

≥ 250 осіб 

Річний дохід ≤ 2 млн. євро ≤ 10 млн. 
євро 

≥ 50 млн. 
євро 

 
У 2015 році сектор МСП налічував 15 510 середніх підприємств, 1,96 млн. 

суб’єктів малого підприємництва (327 814 малих підприємств та 1,6 млн. фізич-
них осіб-підприємців). Значна девальвація гривні у 2013-2015 рр. призвела до 
того, що частина суб’єктів господарювання, які традиційно сприймалися як ве-
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ликі, мали обсяг реалізації менший за граничне значення              50 млн. євро, 
тому були враховані статистично як середні підприємства. У табл. 2 можна поба-
чити суттєві зміни у кількості МСП впродовж останніх років. 

Таблиця 2 
Кількість суб’єктів господарювання з розподілом за їх розміром 

 Разом Зміна,% Великі Зміна,% Середні Зміна,% Мікро Зміна,% 
2010 2183928 - 586 - 21338 - 2093688 - 
2011 1701620 -22 659 12 21059 -1 1608819 -23 
2012 1600127 -6 698 6 20550 -2 1510776 -6 
2013 1722070 8 659 -6 19210 -7 1637180 8 
2014 1932161 12 497 -25 16618 -13 1859887 14 
2015 1974318 2 423 -15 15510 -7 1910830 3 

Джерело: складено автором на підставі даних Державної служби статистики України. 
 
Згідно даних табл. 2 в 2015 році кількість великих і середніх підприємств ско-

ротилася на 15% та 7% відповідно у порівнянні з 2014 р. Близько 2000 компаній 
оголосили про банкрутство та розпочали процес ліквідації в 2014 та 2015 рр. В 
той же час зросла кількість мікропідприємств.  

При здійсненні структурного аналізу сектору МСП в Україні простежується 
великий розрив між середніми показниками в групах суб’єктів підприємницької 
діяльності (мікро, малого, середнього бізнесу), при чому кількісні показники гур-
туються ближче до нижнього значення граничного критерію кожної групи. На-
приклад, в сукупності малих підприємств 83% належать до мікропідприємств, що 
робить дуже суттєвим розрив між середніми показниками малого і середнього 
підприємництва. 

Отже, законодавчі критерії визначення малого і середнього підприємництва в 
Україні мають більш технічне значення, аніж економічний зміст, і використову-
ються виключно для здійснення коректного порівняння стану розвитку МСП з 
країнами ЄС. 
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 
ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 
В. В. Ярошенко 
Національний університет харчових технологій 

Основною формою прояву економічних відносин України з іншими країнами 
світу є зовнішня торгівля, основою якої є експортно-імпортні операції. Вони зна-
чною мірою впливають на підвищення рівня життя населення, зміцнюють позиції 
держави на світовому ринку, а також прямо впливають на отримання державою 
та окремих підприємств прибутку. 
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На протязі останніх кількох років експорт України значно скоротився, знизи-
лися виробничі потужності, країна втратила ринки збуту. Згідно даних Держав-
ної служби статистики України у 2016 р. експорт українських товарів та послуг 
скоротився на 4,1% і становив 44,885 млрд дол. США, а  імпорт збільшився на 
3,7% і складає 44,548 млрд дол. США. Позитивне сальдо зовнішньоторговельно-
го балансу становило 337,3 млн дол. США [3]. 

За обсягами експорту наша країна поступається таким країнам як Фінляндія, 
Австрія, Угорщина, Румунія та іншім, але випереджує Грузію, Болгарію, Хорва-
тію, Грецію та інші. Структура експорту складалася  з поставок  металу, маши-
нобудівної продукції, мінералів та сільськогосподарської продукції. У 2016 р. в 
Російську Федерацію було експортовано металів та машинобудівної продукції 
більш, ніж на 2 млрд дол. США (24 та 23% від загального експорту в Росію), в 
Туреччину було поставлено металів на суму 1 млрд. 392 млн. дол. США (50% від 
загального експорту у країну) та більше, ніж  на півмільярда доларів США, сіль-
ськогосподарської продукції. Поряд з металургійною та машинобудівною проду-
кцією збільшується рівень експортування сільськогосподарської продукції у Ки-
тай, Єгипет, Італію та інші. 

Структура  імпорту має дуже схожий вигляд зі структурою експорту. З Росій-
ської Федерації  в Україну було імпортовано продукції на суму більше, ніж 7,5 
млрд. дол. США (19,97% від загального обсягу імпорту), з Німеччини на суму 
майже 4 млрд дол. США (10,6%), з Китаю на 3 млрд 770 млн дол. США (10,05%) 
та інші. Товарна структура імпорту: паливо з Російської Федерації на суму 3 
млрд 713 млн дол. США, хімічні продукти та машинобудівна продукція на суму 
майже 2 млрд дол США. З Німеччини було імпортовано паливо на суму 972 млн 
дол США. Із Китаю було ввезено машинобудівної продукції на 1 млрд 451 млн 
дол. США. 

На сучасному етапі розвитку України, найголовнішим є забезпечення енерго-
безпеки. У січні-лютому 2017 р. наша країна імпортувала 2464 тис. тонн 
кам’яного вугілля та антрациту на суму 357591 тис. дол. США (з РФ отримали  
69,1%, з США — 18,3%, з Казахстану — 5,7%,  з інших країн — 6,9%). Порів-
нюючи з аналогічним періодом 2016 року, імпорт вугілля зріс в 2,1 рази.  Білору-
сія та Російська Федерація є основними постачальниками в Україну дизпалива. 

Отже, проаналізувавши структуру експортно-імпортних операцій України, ми 
бачимо, що Російська Федерація залишається основним постачальником сирови-
ни  та продукції машинного будівництва. Однак, на 6-7% загальний обсяг експо-
рту та імпорту з Росії зменшується, що свідчить про поступовий перехід України 
на інші ринки збуту. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКО-
МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
Д. В. Ярошенко 
Національний університет харчових технологій 

Ефективність функціонування підприємств визначається через їх спромож-
ність адаптуватися до умов ринку потенційних товарів та послуг, зон господа-
рювання для забезпечення гнучкості діяльності підприємства; формування 
товарного асортименту підприємства, який забезпечує систематичні при-
бутки для розширеного відтворення; оптимального розподілу наявних в розпоря-
дженні підприємства та додатково залучених ресурсів між різними напрямами 
діяльності. 

Ринкові перетворення в галузях АПК обумовили необхідність враховувати ці 
особливості організації та закономірності їх функціонування, можливість перед-
бачити розвиток окремих технологічних і економічних процесів на основі наявних 
ресурсів, особливостей технологій, місця розташування, ринкової кон'юнк-
тури тощо з метою адекватної реакції і оцінки наслідків розвитку економічної 
системи в бажаному напрямку [2]. 

В зв'язку з цим виникає необхідність побудови окремих класів економіко-
математичних моделей явищ, процесів або механізмів функціонування господар-
ських структур і отримання на їх основі результативних показників з метою при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень. Аналіз існуючої практики оцінки 
досягнутих тим чи іншим підприємством результативних економічних показни-
ків (затрат праці, прибутку тощо) показує, що вони повинні врахувати об'єктивні 
регіональні відмінності умов сільськогосподарського виробництва (природно-
кліматичні умови, різні технології, якість ґрунтів тощо). 

Проблема оцінювання ефективності власної господарської діяльності, управлін-
ських рішень щодо рівня витрат виробничих і економічних ресурсів на одиницю ви-
робленої продукції в умовах ринкової економіки для підприємств АПК різних форм 
власності залишаються надзвичайно актуальною. При цьому особливий інтерес ви-
кликають умови сталої динаміки ефективності конкретних технологій, направлених 
на забезпечення продуктивності функціонування економічних систем різних рівнів. 
Це пов'язано з тим, що сам процес досягнення максимальної ефективності виробниц-
тва передбачає нестабільність діяльності підприємств АПК. 

Економіко-математичні моделі для його оцінки розрізняють по застосовува-
них методах, показниках, що використовуються в якості основних характеристик 
(обмежень) господарської діяльності підприємств, факторах, що відображають 
об'єктивні умови сільськогосподарського виробництва [1]. 

В залежності від методів, що застосовуються, моделі можуть бути дискре-
тними, кореляційно-регресійними і дискретно-безперервними. Якщо розглядати 
аграрне підприємство як складну соціально-економічну систему, рівень упоряд-
кованості та стійкості якої характеризується його структурою, то можна ствер-
джувати про існування не одного стану максимуму ефективності виробництва, а 
цілої множини, що дає можливість застосувати методи математичного моделю-
вання для оптимізації досліджуваних процесів в сфері прийняття управлінських 
рішень. 
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З цієї точки зору оптимізація проблеми організаційного розвитку підпри-
ємства набуває надзвичайної актуальності в контексті циклічного характеру 
функції його існування. Екстремумами такої функції виступає максимум ста-
ну деструктивних змін і стан максимальної ефективності аграрного вироб-
ництва. При цьому, потенціал підприємства може проявляти як позитивні  так 
і негативні прояви (результати) від реалізації підприємницьких процесів при 
сталих затратах ресурсів і технологій. На цій основі можна розрахувати прис-
корення (сповільнення) швидкості розвитку економіки підприємства: роз-
раховують величину загального потенціалу підприємства як різницю між 
позитивним екстремумом кожного циклу розвитку та трендом оптимальних 
станів (який при цьому вважається реалізованим); відповідно, при цьому 
величина ризиків господарювання — це різниця між трендом оптимальних ста-
нів підприємства та негативним екстремумом кожного циклу господарювання. 

Застосування економіко-математичних моделей для об'єктивної оцінки форму-
вання товарної стратегії підприємств різних форм власності в ринкових умовах 
дають не лише можливість зменшити ризик, запобігти банкрутству, але й до-
сягти максимальної ефективності сільськогосподарського виробництва на дов-
гострокову перспективу. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON 
UKRAINE'S ECONOMY  
S. Tytarenko 
National University of Food Technologies 

Globalization is a process of interaction and integration among the people, compa-
nies, and governments of different nations, a process driven by international trade and 
investment and aided by information technology. This process has effects on the envi-
ronment, on culture, on political systems, on economic development and prosperity, 
and on human physical well-being in societies around the world [1]. 

Positive impact of globalization cannot be overestimated as it multiplies the capa-
bilities of humanity, takes into account all aspects of the life and the conditions for 
harmonization in a broader way. Globalization of the world economy poses a serious 
basis for the solution of universal problems of mankind. 

The primary strategic objective of economic policy of Ukraine at the modern stage 
is to support stable rates of the economic growth. As world experience shows, the best 
way to achieve fast economic growth is the development of open market economy. One 
of main tendencies that characterizes modern development of world economy and fi-
nance is globalization. The process of forming global economy and financial globaliza-
tion cannot be avoided, but it is important to defend national interests, form the nation-
al model of development, that will give an opportunity to use the potential of Ukraine 
effectively [2, p. 36]. 



 

80 

According to the rating of international economic organizations, Ukraine is one of 
the last places in terms of competitiveness. The government's course on liberalizing 
external relations does not justify the hope and does not realize the competitive ad-
vantages of Ukraine. The expediency of liberalization of foreign economic relations 
was to be investigated at the first stages of opening the borders, since heterogeneous 
conditions and differences foresaw a significant difference between the economic sys-
tems of Ukraine and highly developed countries. 

The indices of development of the Ukrainian economy compared to the most trad-
ing partners show the irrelevance of the absolute opening of borders. According to the 
data of the World Bank, GNP per capita in Ukraine is one of the lowest in the world. 

Taking into account the real problems that we face with certain conditions that arise 
we choose our politicians who guide Ukraine's desire for integration to the European 
Community on the right path. In fact, by now we do not have the universally recog-
nized national leaders, a theory and, mainly, practice of market relations in the condi-
tions of severe competition dominating the international environment, our own skills of 
cultural, and ethic conduct of business and knowledge of corresponding rules of busi-
ness communication that help us understand essence of globalization deeply. 

There are both positive and negative sides. Positive sides are obvious: firstly, it is 
an opportunity to take an active part in discussing the ways of establishing international 
economic relations, and not to be aside as it is observed now. 

Secondly, the reduction of expenses will occur on the implementation of foreign 
economic operations which is very important, as a common increase of price competi-
tiveness of the Ukrainian producers is the pressing problem nowadays [3]. 

Our country will execute one of the main terms of deepening relationships with the 
European Union and will get opportunity to defend interests of Ukraine and its enter-
prises in accordance with international forms and procedures that depend on fluctua-
tions of political relationships with one or another country. 

Providing investment attractiveness of Ukraine for foreign investors due to adjust-
ment of the country to the regulatory standards generally accepted in the world is also 
one of the positive steps [4, p. 32]. Foreign investors do not trust political and econom-
ic instability in the country taking away the capital investments, which in its turn nega-
tively influences the productive development. 

In conclusion, Ukraine gradually integrated to the international financial markets 
and consequences of globalization. One of the most important future goals for Ukraine 
is strategic stimulation of the country's structural reforms aimed at ensuring competi-
tiveness in the open market environment. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ 
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
С. С. Вигорницька 
Національний університет харчових технологій 

Існують різні підходи щодо визначення поняття «фінансового потенціалу»  
підприємства. Його можна розглядати як сукупність фінансових ресурсів, як фі-
нансову платоспроможність та стійкість, як зростання обсягу капіталу та чистого 
прибутку тощо. Тобто, фінансовий потенціал — це сукупність різних процесів в 
межах підприємства, які пов’язані з використанням існуючих на ньому фінансо-
вих ресурсів з метою досягнення цілей підприємства, зокрема, забезпечення зро-
стання рентабельності та підвищення вартості [3, c. 128]. Оцінка потенціалу на-
буває актуальності, оскільки його параметри визначають можливі варіанти для 
подальшого ефективного та результативного розвитку підприємства. 

Багато методів оцінки фінансового потенціалу, які існують в науковій літера-
турі, обґрунтовані на основі коефіцієнтного підходу. Мета оцінки за такими ме-
тодами — класифікувати підприємства харчової та переробної галузей АПК за 
імовірністю їх банкрутства, з урахуванням різних зовнішніх та внутрішніх фак-
торів впливу. Але це не завжди відображає реальний фінансовий потенціал підп-
риємства [2, с. 78]. 

Одним з напрямів вдосконалення оцінки фінансового потенціалу підприємст-
ва є розробка такої методики, яка б об’єднувала в собі декілька підходів, а саме: 
метод коефіцієнтного аналізу, метод Space-аналізу та метод експертних оцінок. 
Порядок дій для реалізації оцінки за вказаною методикою:    визначення рівнів 
потенціалу підприємства та їх характеристик; оцінка за фінансовими показника-
ми; Space-аналіз; оцінка за критерієм «можливість залучення додаткового капіта-
лу»; оцінка за критерієм «наявність ефективної системи управління» [4]. 

Як результат, ця методика дасть змогу надати оцінку з різних сторін, адже во-
на вміщує як фінансову звітність діяльності підприємства, так і думку та виснов-
ки експертів, які мають багатий досвід, інформацію про виробничі, економічні та 
інші процеси на підприємстві [1, с. 101]. 

Одним з варіантів удосконалення також є застосування такої програми, як 
Microsoft Project (MS Project). Цей програмний продукт дозволяє створити план 
організації оцінки фінансового потенціалу на підприємстві через відповідні захо-
ди та етапи при врахуванні обмежених ресурсів та тривалості у часі. Проект 
створений в MS Project допоможе виділити цілі, головною з яких є оцінка фінан-
сового потенціалу підприємства, побудувати структуру роботи, розподілити ре-
сурси за завданнями та надати графік його виконання [5]. 

Також не слід забувати про приховані невикористані можливості, що можуть 
стати резервами для стабільної та ефективної роботи підприємства, адже вони 
спроможні реагувати на мінливе зовнішнє середовище та надати пріоритети для 
майбутнього розвитку підприємства.  

Отже, як результат використання цих методів є виявлення сильних та слабких 
сторін, що дасть можливість створити і використати конкурентні переваги, на 
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основі чого розробити план перспективного розвитку підприємства, який і є го-
ловною метою оцінки і використання фінансового потенціалу підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК 
СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ 
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В. В. Дубініна 
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Н. В. Микитенко, канд. екон. наук 
Київський національний торговельно-економічний  
університет 

Відчутний вплив процесів глобалізації, формування єдиного інформаційного 
простору та розгортання інформаційно-комунікаційної революції кардинально 
змінили всю систему продуктивних сил і пов’язаних з ними цінностей та перет-
ворили інформацію у потужний мобільний ресурс, володіння яким не просто до-
зволяє володіти світом, а й перетворювати останній відповідно до сучасних пот-
реб людства. Підвищення турбулентності і ускладнення умов функціонування 
сучасних підприємств харчової промисловості в Україні тільки посилюють зна-
чення інформації в контексті їх подальшого розвитку. Зокрема, протягом 2012-
2016 рр. в діяльності підприємств харчової промисловості мали місце ряд негати-
вних тенденцій. Так, впродовж досліджуваного періоду на 26% скоротилася чи-
сельність зайнятих працівників, що в абсолютному вимірі дорівнює 858,1 тис. 
осіб. У свою чергу, фінансовий результат до оподаткування підприємств харчо-
вої промисловості став від’ємним та склав –5 965,2 млн грн. Аналізуючи дані 
Державної служби статистики України, можна зробити висновок, що показник 
рентабельності (збитковості) зменшився майже втричі — з 6,4% у 2012 році до 
2,4% у 2016 році [1]. Представлені аналітичні дані засвідчують значний потенці-
ал для розвитку підприємств харчової галузі, одним з джерел якого є впрова-
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дження сучасних конкурентоспроможних інформаційних систем та ефективне 
управління інформаційними ресурсами.  

Найбільш важливими і унікальними характеристиками інформації як особливого 
організаційного ресурсу є її невичерпаність і нарощування цінності в процесі вико-
ристання і споживання. Тому з метою збору, впорядкування, сортування та посилен-
ня цінності й актуальності інформаційного ресурсу на підприємствах харчової галузі 
розроблюються інформаційні системи. Вони створюють великі ресурсні можливості 
підвищення ефективності управління шляхом розширення арсеналу методів опра-
цювання інформації, яка покладається в основу процесу прийняття управлінських 
рішень. Завдяки інформаційним системам змінюється сам характер управлінської 
праці, а керівництво підприємств отримує можливість скоротити час або навіть зві-
льнитися від повсякденної рутинної і монотонної управлінської роботи та сконцент-
руватися на професійно і стратегічно значимих обов’язках та творчих завданнях. 
Впровадження інформаційних систем сприяє підвищенню якості отриманої інфор-
мації, розширенню альтернативності варіантів управлінських рішень та оптимізації 
вибору остаточного рішення шляхом використання економіко-математичних методів 
обробки інформації, інтелектуальних систем, сучасних засобів електронної обчис-
лювальної техніки і зв’язку тощо. 

Важливо наголосити, що впровадження інформаційних систем відчутно зме-
ншує мобільність управлінської праці, адже у керівника підприємства відпадає 
необхідність відвідувати територіально віддалені підрозділи, адже керуючись 
інформаційною системою і при цьому не залишаючи стін кабінету, можна не 
просто приймати управлінські рішення по усіх організаційних питаннях, а й відс-
тежувати перебіг їх виконання у часі та просторі. 

Створення єдиної корпоративної інформаційної системи на підприємстві хар-
чової промисловості дає змогу розв’язати таку важливу управлінську проблему, 
як порушення злагодженості між окремими структурними одиницями (підрозді-
лами, філіями, відділеннями, керівним апаратом) шляхом забезпечення всеохоп-
люючого і налагодженого обміну інформацією між цими структурними утворен-
нями [2]. Разом з тим, інформаційні системи убезпечують підприємства харчової 
галузі від втрати контролю над інформацією та захищають від витоку важливих 
корпоративних даних на усіх етапах її обробки.  

В зв’язку зі зміною характеру ринку, зростанням очікувань і вибагливості спо-
живачів харчової продукції, на сьогодні набирають обертів процеси, пов’язані з 
посиленням вимог до якості, а також сертифікацією продукції. Це актуалізує за-
стосування обладнання з автоматизованим контролем якості на усіх стадіях тех-
нологічного процесу та впровадження відповідних інформаційних систем, зоріє-
нтованих на уніфікацію і стандартизацію якості. 

Крім того, стратегічний «приціл» будь-якої інформаційної системи полягає в 
тому, що вона неодмінно повинна бути економічною, аби переваги і користь від 
збирання, опрацювання і споживання інформації відчутно перевищували інвес-
тиції, вкладені у придбання та оснащення такого ресурсу, як інформаційні систе-
ми. Водночас з цим, за рахунок автоматизації процесів опрацювання і  регламен-
тації інформації та спрощення доступу співробітників до потрібної інформації на 
підприємствах харчової промисловості з’являється можливість зменшити праце-
місткість операцій, а також скоротити витрати на організацію роботи з інформа-
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цією та утримання персоналу в цілому, а відтак, вивільнити кошти на перспекти-
вний розвиток всього підприємства [3]. 

Сьогодні, коли відбувається трансформація індустріального етапу суспільного 
розвитку в інформаційний, саме інформація, інформаційні системи, а також 
знання та інтелект людини, а не її фізична сила і потужність машинної техніки, 
мають стати пріоритетним стратегічним ресурсом та найпотужнішим «двигу-
ном» розвитку підприємств харчової галузі. 
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Для ефективного управління сучасними суб’єктами господарювання, їх успі-
шного функціонування та економічної стійкості використовують найважливіший 
стратегічний ресурс — майновий потенціал підприємства. 

Майновий потенціал підприємства  являє собою сукупність ресурсів, які контро-
люються підприємством в результаті минулих подій, функціонують у матеріальній, 
нематеріальній, фінансовій формах та, використовуючи які, підприємство очікує 
отримати економічні вигоди у майбутньому та результати господарської діяльності у 
формі чистого доходу, доданої вартості та чистого прибутку [1, с. 95]. 

Майновий потенціал підприємства характеризує можливість ефективно вико-
ристовувати майно, яке перебуває у користуванні підприємства, та, в свою чергу, 
при необхідності здійснювати залучення в процесі виробничо-господарської дія-
льності з метою забезпечення функціонування та розвитку підприємства на рин-
ку. Майновий потенціал характеризується величиною, складом та станом активів. 

Дослідження майнового потенціалу підприємства слід розпочинати з аналізу 
його структури, яка ґрунтується на системному підході. Він дає можливість відо-
бразити майновий потенціал як комплекс взаємопов’язаних підсистем, 
об’єднаних спільними цілями, розкрити його інтегровані властивості, внутрішні 
та зовнішні зв’язки. Майновий потенціал будь-якої господарюючої системи фор-
мується під впливом чотирьох груп факторів: пропозиції, попиту, ефективності 
та якості зовнішньої та внутрішньої економічної політики. Його основними еле-
ментами є: оборотні, необоротні активи та результати господарської діяльності 
[2, с. 249]. 
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Рис.1. Структура майнового потенціалу підприємства 

 
Формування максимального майнового потенціалу передбачає ефективне вико-

ристання ресурсів і забезпечення оптимального співвідношення витрат і доходів. 
Іншими словами, не тільки повне використання ресурсів і наявність попиту, а й до-
сягнення ефективності при створенні об’єктів діяльності підприємств [1, с. 149]. 

У формуванні майнового потенціалу важливу роль відіграє ефективна еконо-
мічна політика, яка, в свою чергу, є інструментом створення національного ба-
гатства на мікрорівні задля розвитку господарюючих систем та збільшення доб-
робуту країни в цілому. 

Майновий потенціал підприємства взаємопов’язаний з виробничим потенціа-
лом, який характеризує реальний обсяг випуску продукції при повному викорис-
танні ресурсів факторів виробництва. 

Для того щоб зрозуміти чи ефективно підприємство використовує свій майно-
вий потенціал, потрібно його оцінити. Оцінка використання майна найчастіше 
проходить в декілька етапів. 

На першому етапі визначають показники ефективності використання майна, 
які враховують специфіку його використання, стадію економічного циклу та по-
дальші перспективи розвитку [3, с. 309]. 

На другому етапі розраховуються показники оборотності оборотних активів 
та ефективність використання основних засобів. 

На третьому етапі за допомогою факторних моделей визначається вплив змін 
ефективності використання майна та його фінансовий стан. 

Четвертий етап передбачає аналіз результатів оцінки, розробку заходів щодо 
підвищення ефективності використання майна підприємства та прогнозну оцінку 
їх впливу на результативність його функціонування. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що 
майновий потенціал підприємства є важливою складовою сукупного потенціалу 
підприємства. Для формування максимального майнового потенціалу підприємс-
тва необхідно ефективно використовувати ресурси. Ефективність використання 
підприємством свого майнового потенціалу визначається після його оцінки, яка 
має відповідати вимогам періодичності, достовірності, ефективності та повноти. 
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УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК СПОСІБ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСІВ 
Т. С. Загородня  
Національний університет харчових технологій 

Слово «відходи» і його зміст краще переосмислити і перейти до його розуміння 
крізь призму циркулярної економіки. Збереження ресурсів і матеріалів, використан-
ня повторно відходів — так це і є циркулярна економіка. Недавно ми видобували, 
потім виготовляли, споживали і викидали. Сучасні потреби та ринок, вичерпність 
ресурсів потребує нового бачення та рішення щодо використання всіх можливостей, 
не виключаючи зі списку і потенціал використання відходів. 

У світі відбувається знесилення природних ресурсів, змінюється клімат, а на-
селення стає більше, що призводить до необхідні повної утилізації відходів. 

Безліч речей можна повторно застосувати або знайти альтернативи їх переро-
бки з метою подальшого використання — паперові коробки, побутову техніку, 
будівельні інструменти і т. д. Провідні компанії світу та ті, що займають активну 
«зелену позицію» щодо переробки сміття та збереження флори та фауни нашої 
планети, розпочали застосування принципів, методів та способів утилізації від-
ходів, які характерні циркулярній економіці, на виробництвах. Наприклад, 
Renault Group, яка збирає двигун, коробки передач і паливні насоси з усієї мережі 
Renault потім передає на виробництво, деталі очищують ультразвуком, розбира-
ють, і складають знову. Такі вироби мають однакову гарантію як нові, але мають 
нижчу ціну. 

Наведемо ще пару прикладів. Carlsberg Group розробляє зі своїми партнерами 
пляшку, яка буде біорозкладна та дерево-волокниста. Назва її — «Green Fiber 
Bottle». Включаючи і кришку, яка теж буде створена з еко матеріалів, така пляш-
ка буде раціональною, що забезпечить безпечний розпад упаковки. 

Фонд компанії Н&М планує щороку виплачувати 1 млн євро тим, хто ство-
рить проект, який допоможе впровадити виробництво замкнутого циклу у світі 
моди. 

Такі країни як Німеччина, Японія та країни ЄС зробили наголос на: повтор-
ному використанні відходів та екологічно ефективному використанні ресурсів; 
зменшенні небезпечних речовин в процесі виробництва, обігу та споживанні; еко 
дизайні. У Європі на теплових електростанціях від процесу згоряння вугілля, зо-
стається зола, яку використовують для будівництва доріг. Такий спосіб дає мож-
ливість зекономити від 30% коштів на 1 км дорожнього покриття. ЄС зацікавле-
ний питаннями ефективного використання ресурсів та правильним управлінням 
відходами і має вже пакет циркулярної економіки з планом дій до 2030 року. Чи 
достатньо цього, щоб змінити наші звички? Якщо одна людина змінить свою по-
ведінку щодо викидання сміття — це нічого не дасть. Зрозуміло, що Україні пот-
рібно змінювати систему. 

Важливо розуміти переваги циркулярної економіки, такі як значна економія 
матеріалів, правильне ресурсовикористання, стимулювання інновацій у цій сфері, 
звісно, задоволення потреб населення, які постійно збільшуються, зростання еко-
номіки країни. Таким чином, поступове переосмислення значення та активні 
спроби використання відходів в усьому світі переводять увагу із зеленої економі-
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ки на циркулярну, що розглядається з економічного боку як економія витрат та 
безвідходне виробництво. 

В України активно проводить свою діяльності компанія «Veolia» — міжнаро-
дна компанія, яка працює у сфері переробки відходів водопостачання і водовід-
ведення та енергопостачання, вже понад 160 років веде успішну діяльність і при-
сутня у 50 країнах світу. «Veolia» першою в Україні почала використовувати єв-
роконтейнери, застосувала якісну спеціалізовану техніку. Компанія планує роз-
ширювати свою присутність в Україні і запроваджувати нові проекти з водозабе-
зпечення, водовідведення та енергозабезпечення.  

Подальший розвиток напрямку роботи з відходами є великим кроком підходу 
держави до світових та європейських стандартів та її переходу до циркулярної 
економіки. Зауважимо, що в Україні господарська діяльність у сфері поводження 
з побутовими відходами ліцензуванню не підлягає, що засвідчує ЗУ «Про ліцен-
зування певних видів господарської діяльності» [1]. Згідно ст. 7 п. 14 цього зако-
ну урядом нашої держави виробництво небезпечних хімічних речовин (даний 
перелік прописаний та затверджений текстом постанови КМУ «Про затверджен-
ня Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особ-
ливо небезпечних хімічних речовин від 13.07.2016 р. №445» [2]) потребує ліцен-
зії, але не зобов’язує підприємства утилізувати відходи. Такий нюанс в законо-
давстві не створює умов та не підштовхує сучасних підприємців до переосмис-
лення на рівні бізнесу даного питання.  

Саме тому, більшість господарчих суб’єктів не замислюються над потенціа-
лом використання відходів як ресурсу та не розглядають можливостей здешев-
лення власних товарів за рахунок інструментів, що пропонує сучасна циркулярна 
економіки. 

Література 
1. Про ліцензування видів господарської діяльності:  закон України від 2 бе-

резня 2015 року № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. —  2015. —  
№ 23. — С. 1234. 

2. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин:  постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.07.2016 р. № 445 // Офіційний вісник України. —  
2016. — № 57. — С 49. 

Науковий керівник — О. В. Макаревич  

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ НА 
ОБ’ЄКТАХ АПК 
В. А. Заєць 
Національний університет харчових технологій 

В АПК України налічується понад 1,5 тис. діючих вибухо- і пожежонебезпеч-
них об’єктів, на яких зосереджено близько 13 млн. тонн твердих і рідких вибухо-  
і пожежонебезпечних речовин. Переважна їх кількість розташована в централь-
них, східних і південних областях країни, де сконцентровані хімічні, нафто- і га-
зопереробні, коксохімічні, металургійні і машинобудівні підприємства. 
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Згідно офіційних даних протягом 8 місяців 2017 року в Україні зареєстрова-
но 63377 пожеж. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року їх  кількість збі-
льшилась на 30,8 %, людей, загиблих унаслідок пожеж, — на 8,1 %, травмованих 
на пожежах — на 23,3 %; прямі матеріальні збитки — на 32,2 %, побічні — 
на 78,2 %; на 34,0 % збільшилась кількість знищених та пошкоджених будівель і 
споруд, на 18,4 % — знищеної та пошкодженої техніки, на 10,8 % — кількість 
загиблих голів худоби, на 28,3 % — знищено хліба на корені. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 5 млрд. 265 млн. 606 тис. грн. (з них 
прямі збитки становлять 1 млрд. 314 млн. 166 тис. грн., а побічні — 3 млрд. 951 
млн. 440 тис. грн). Унаслідок пожеж загинуло 1140 людей, у тому чис-
лі 37 дітей; 999 людей отримали травми, з них 91 дитина. 

Упродовж 8 місяців 2017 року в Україні щодня в середньому виникало 261 
пожежа, унаслідок яких гинуло 5 і отримували травми 4 людини, вогнем знищу-
валося або пошкоджувалося 73 будівлі та 12 одиниць техніки. Щоденні економі-
чні втрати від пожеж становлять 21 млн. 669 тис. грн. 

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльнос-
ті щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколиш-
нього природного середовища [1]. 

Пожежна безпека об’єктів АПК повинна забезпечуватися системами запобі-
гання пожежі і протипожежного захисту, у тому числі організаційно-технічними 
заходами. 

Системи пожежної безпеки повинні характеризуватися рівнем забезпечення 
пожежної безпеки людей і матеріальних цінностей, а також економічними крите-
ріями ефективності цих систем для матеріальних цінностей, з урахуванням усіх 
стадій (наукова розробка, проектування, будівництво, експлуатація) життєвого 
циклу об’єктів і виконувати одну з наступних задач: 
 виключати виникнення пожежі; 
 забезпечувати пожежну безпеку людей; 
 забезпечувати пожежну безпеку людей і матеріальних цінностей одночасно. 
Об’єкти АПК повинні мати системи пожежної безпеки, спрямовані на запобі-

гання впливу на людей небезпечних факторів пожежі, у тому числі їхніх вторин-
них проявів на необхідному рівні [1]. 

Об’єкти, пожежі на яких можуть привести до масового враження людей, що 
знаходяться на цих об’єктах і навколишній території, небезпечними і шкідливи-
ми виробничими факторами, а також небезпечними факторами пожежі і їх вто-
ринними проявами, повинні мати системи пожежної безпеки, що забезпечують 
мінімально можливу імовірність виникнення пожежі.   

На кожному об’єкті АПК повинно бути забезпечено своєчасне оповіщення 
людей, а також встановлена сигналізація, яка буде сповіщати про пожежу в її 
початковій стадії технічними чи організаційними засобами. 

В будинках і спорудах необхідно передбачити технічні засоби (сходові клітки, 
протипожежні стіни, зовнішні пожежні сходи, аварійні люки і т.п.), що мають 
стійкість при пожежі і вогнестійкість конструкцій не менш часу, необхідного для 
порятунку людей при пожежі і розрахунковому часі гасіння пожежі [2]. 

Необхідним завданням в процесі експлуатації будь-якого об’єкта є забезпе-
чення у разі пожежі повної евакуації усього персоналу. 

Евакуаційними виходами рахуються ті, які ведуть:  



 

91 

1. Із приміщень першого поверху безпосередньо назовні або у вестибюль, ко-
ридор чи сходову клітку. 

2. Із приміщень любого поверху, крім першого, в коридор, який веде на схо-
дову клітку, якщо вона має вихід безпосередньо назовні або через вестибюль, 
який відокремлений від прилеглих коридорів перегородками з дверима. 

3. Із приміщення в сусідні приміщення на тому ж поверсі, які забезпечені ви-
ходами.  

Не відносяться до евакуаційних шляхів ліфти та інші механічні пристрої для 
транспортування людей. 

Література 
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СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Т. М. Іванюта, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Головною умовою ефективного управління підприємством, а отже й досяг-
нення стану економічної безпеки, є ефективне інформаційно-аналітичне забезпе-
чення. Вільний доступ до потрібної інформації в будь-яку мить забезпечує необ-
хідну гнучкість в управлінні бізнесом. 

Методики аналізу інформаційного забезпечення та запропоновані авторами 
[1-3] показники для розрахунку якості інформаційного забезпечення важко оці-
нити на конкретному підприємстві, оскільки необхідні вихідні дані здебільшого 
носять суб’єктивний характер, або не піддаються чіткій аналітичній оцінці. 

Використання опитування провідних спеціалістів підприємств кондитерської, 
пиво безалкогольної та молокопереробної галузей дозволить, при врахуванні га-
лузевих особливостей та вимог збереження комерційної таємниці, знайти кількі-
сне вираження оцінки якості інформації та інформаційного забезпечення для 
конкретного підприємства.  

Показники якості інформації (репрезентативність, змістовність, повнота, точ-
ність, своєчасність, достовірність, актуальність, стійкість, доступність, вартість) 
[1] експертам запропоновано оцінити за їх значущістю, виходячи з того, що су-
марна їх вагомість дорівнює одиниці. Найбільшу вагу експерти на всіх підприєм-
ствах надали  показникам вартості, точності та достовірності, а найменшу вагу — 
показникам репрезентативності та повноти. 

Показники інформаційної безпеки (коефіцієнт захищеності інформації, коефі-
цієнт повноти інформації, ефективність інформаційного забезпечення діяльності 
підприємства,  рівень використання сучасних засобів зв’язку, коефіцієнт інфор-
маційної озброєності), запропоновані О.В. Скорук [3]. 

Враховуючи узагальнені дані опитування  щодо показників інформаційної без-
пеки, можна зробити висновки про важкість об’єктивної та достовірної оцінки будь-
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яких даних щодо інформаційного забезпечення, оскільки працівники можуть давати 
завідомо неправдиві відповіді або аналіз деяких аспектів інформаційного забезпе-
чення та інформаційної безпеки на підприємствах прискіпливо не здійснюється. 
Так, на всіх підприємствах експерти одностайно відзначили відсутність збитків че-
рез витікання інформації.   

Вимоги до організації інформаційного забезпечення виокремлені Птіциною 
[2] включають: компактність (мінімальність), варіантність, конфіденційність, 
стійкість, можливість використання для машинної обробки, всеосяжність (уні-
версальність, комплексність), ефективність, гнучкість, адресність. 

Оскільки показники інформаційного забезпечення оцінювались виходячи із мак-
симального (бажаного) рівня у 100%, неможливо уникнути суб’єктивного фактора, 
адже розуміння максимального рівня у кожного окремого працівника дуже індиві-
дуальне. І, враховуючи дані опитування, в основному працівники на всіх підприєм-
ствах високо оцінюють виконання вимог щодо інформаційного забезпечення, що, в 
свою чергу, може пояснюватись  неможливістю порівняння зі станом інформацій-
ного забезпечення провідних зарубіжних компаній, де на даний напрямок зверта-
ється значна увага, а напрацювання в цій сфері відносяться до особистих здобутків 
та комерційної таємниці. 

Встановлено, що аналіз інформаційного забезпечення науковцями зводиться 
до визначення показників якості інформації, інформаційного забезпечення та ін-
формаційної безпеки. 

Проведене дослідження інформаційного забезпечення, якості інформації та 
інформаційної безпеки на підприємствах за допомогою експертного опитування, 
виявило, що: неможливо уникнути суб’єктивного фактора, адже розуміння мак-
симального рівня у кожного фахівця дуже індивідуальне; деякі дані відносяться 
до комерційної таємниці і їх неможливо отримати для здійснення аналізу; нале-
жної уваги організації інформаційного забезпечення та його аналізу не приділя-
ється. Отже й неможливо об’єктивно оцінити стан інформаційного забезпечення і 
порівняти його по підприємствах. Використання існуючих методик для аналізу 
економічної безпеки та інформаційного забезпечення не дає об’єктивної оцінки 
їх стану та ускладнюється неможливістю отримання усіх необхідних даних. Це 
доводить, що на підприємствах харчової промисловості існує потреба в удоско-
наленні організації інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінсь-
ких рішень,  а також методичних підходів щодо його оцінки. 
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ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 
А. В. Курченко  
Національний університет харчових технологій 

Будь-яке підприємство не може ефективно здійснювати свою діяльність без 
працівників, від професіоналізму яких залежать кінцеві результати діяльності 
підприємства та його розвиток. Сукупність здібностей і можливостей людей, які 
беруть участь у створенні продукту підприємства, формують трудовий потенці-
ал, який відіграє важливу роль, оскільки від рівня його використання залежить 
ефективність господарювання та конкурентна перевага на ринку. 

Трудовий потенціал як ресурс відіграє провідне значення, оскільки від освіче-
ності, компетентності, кваліфікованості, навиків і досвіду людей залежить ефек-
тивне та раціональне використання інших ресурсів. Крім того, лише трудовий 
потенціал, виступаючи самостійний ресурсом з одного боку, є носієм іншого ре-
сурсу — інтелектуальних здібностей. Трудовий потенціал підприємства визнача-
ється як синтез інтелектуальних, психофізіологічних, особистісних здібностей 
працівників підприємства, які видозмінюються в процесі здійснення трудової 
діяльності, і використовуються або можуть бути використані підприємством для 
досягнення цілей його діяльності [1, с. 242]. 

Як складне структурне соціально-економічне утворення, трудовий потенціал 
підприємства містить такі складові:  

1) кадрова складова: професійні знання, уміння і навички, що обумовлюють 
професійну компетентність (кваліфікаційний потенціал); пізнавальні здібності 
(освітній потенціал) [2, с. 34]; 

2) професійна структура: детермінується змінами в характері та змісті праці 
під впливом НТП, що обумовлює появу нових і відмирання старих професій, 
ускладнення і підвищення функціонального змісту трудових операцій [2, с. 34]; 

3) кваліфікаційна структура: визначається якісними змінами в трудовому по-
тенціалі (зростання умінь, знань, навичок) і відображає зміни в його особистій 
складовій [2, с. 34]; 

4) організаційна складова: визначає ефективність функціонування трудового 
колективу як системи в цілому і кожного працівника окремо [2, с. 34]. 

Оцінювання трудового потенціалу є одним із першочергових завдань у на-
прямку підвищення загального потенціалу підприємства. Оцінка трудового поте-
нціалу являє собою процес діагностики та аналізу показників трудового потенці-
алу, визначення рівня його розвитку і виявлення причин його недостатньої ефек-
тивності з метою забезпечення реалізації цілей і завдань підприємства або під-
вищення його ефективності. Оцінка трудового потенціалу дозволяє: управляти 
ефективністю персоналу, оцінюючи відповідність трудового потенціалу праців-
ників вимогам, коригуючи дії співробітників; визначати програми навчання і ро-
звитку працівників; мотивувати і просувати по службі працівників, що володіють 
високим трудовим потенціалом і можливостями його розвитку [3, с. 216]. 

Для ефективного функціонування підприємства значну увагу варто приділити 
формуванню якісного складу персоналу, його розвитку і формуванню у праців-
ників зацікавленості в результатах праці [4, с. 375]. 
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Можна виділити основні засоби підвищення ефективності використання тру-
дового потенціалу підприємства, а саме: засоби, спрямовані на підвищення ефек-
тивної кадрової роботи: покращення укомплектованості штату та їх відповідності 
потребам, визначення основних напрямів підвищення кваліфікації персоналу пі-
дприємства, формування системного підходу та загальної стратегії розвитку тру-
дового потенціалу; застосування ефективної системи матеріального стимулюван-
ня; підвищення якості трудових ресурсів шляхом навчання та підвищення квалі-
фікації наявного персоналу, а також залучення нових висококваліфікованих спе-
ціалістів, забезпечення стабільності складу колективу; покращення показників 
організаційної та управлінської діяльності, а саме використання постійної систе-
ми планування, підвищення професійного рівня керівників та спеціалістів; забез-
печення необхідної інформаційної бази, технологій управління [5, с. 142]. 

Отже, трудовий потенціал має велике значення для успішного функціонуван-
ня підприємства і його необхідно правильно використовувати, підвищувати ква-
ліфікацію працівників, мотивувати їх і надавати їм можливість проявляти свої 
здібності та вміння, що призведе до ефективної діяльності підприємства. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
І. С. Марченко  
Національний університет харчових технологій 

Одним із основних інструментів стабільного функціонування підприємств у 
сучасних умовах, покращення фінансового стану та ефективності діяльності ви-
ступає процес формування та використання грошових потоків, оскільки вони є 
матеріальною основою виробництва й ефективного використання ресурсів.  

Окрім показників прибутковості, важливим індикатором ефективності діяль-
ності підприємства є додатковий рух грошових коштів, який засвідчує перевагу 
надходжень над витратами і платежами, а також здатність підприємства повно-
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цінно фінансувати інвестиційну діяльність. Тому формування дієвого механізму 
управління рухом грошових коштів — одне із важливих завдань фінансових 
служб підприємств України.  

Управління коштами розглядається як оперативне бюджетування платежів, 
погашення рахунків клієнтів, раціональне використання системи електронних 
переказів і кредитних карток [1, с. 480]. 

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансово-
господарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву 
сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, основними се-
ред яких необхідно вважати наступні: 

1) рух грошових коштів відбувається в результаті виконання певної угоди між 
двома суб’єктами господарювання, оформленої належним чином; 

2) грошові потоки, що генеруються суб’єктом господарювання, мають виклю-
чно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл, перероз-
поділ чи споживання фондів грошових коштів; 

3) грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації інших фінан-
сових відносин, що формують фінанси підприємства [2, с. 123-131]. 

Спроможність в організації ефективного фінансування та грошового обороту на 
підприємстві визначається сукупністю як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.  

До зовнішніх факторів можна віднести низький рівень виробництва та купіве-
льної спроможності, несприятливі умови кредитування, недосконалість податко-
вої політики.  

Внутрішніми факторами, що впливають на грошовий оборот підприємства є: 
висока частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції як результат 
недозавантаженості виробничих потужностей, енерго- та трудозатратність, низь-
ка якість вітчизняної продукції, «тінізація» частини господарського обороту, від-
сутність джерел довготермінового фінансування капіталовкладень [3, с. 106-110]. 

Ефективність управління грошовими потоками визначається синхронізацією 
надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства і 
включає такі складові [4, с. 97-100]: 
 визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для обслу-

говування поточної господарської діяльності; 
 оптимізація системи розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто обґрун-

тування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочок платежів; 
 згладжування коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з 

метою запобігання платіжної кризи в окремі періоди; 
 вибір напрямків використання тимчасово вільних грошових коштів з метою 

запобігання втрат від інфляції і упущеної вигоди;  
 прискорення оборотності грошових коштів за рахунок впровадження орга-

нізаційно-економічних заходів. 
Отже, негативні наслідки дефіцитного грошового потоку підприємства прояв-

ляються у зниженні ліквідності та рівня платоспроможності підприємства, що 
призводить до зростання кредиторської заборгованості, зниження показників 
ефективності використання капіталу підприємства.  

Таким чином, оптимізація грошових потоків виступає процесом вибору най-
кращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей 
здійснення його господарської діяльності. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ТА 
ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗЕЙ АПК 
О. К. Накемпій 
Національний університет харчових технологій 

Значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності суспільного 
виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, 
підвищення її безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань. 
Соціальне значення охорони праці проявляється в зростанні продуктивності пра-
ці, збереженні трудових ресурсів і збільшенні сукупного національного продук-
ту. Важливою соціальною задачею будь-якої сучасної розвинутої держави є пок-
ращення умов безпеки праці. Головною ціллю управління охорони праці є удо-
сконалення організації роботи по забезпеченню безпеки праці, зниженню травма-
тизму й аварійності шляхом вирішення комплексу задач для забезпечення безпе-
чних та нешкідливих умов праці, лікувально-профілактичному, санітарно-
побутовому обслуговуванню працівників. Для виявлення причин незадовільного 
стану безпеки на виробництві та заходів щодо поліпшення умов праці проводять 
аналіз стану охорони праці на підприємстві. Оцінку рівня стану охорони праці в 
підрозділах здійснює відділ охорони праці та спеціалізовані комісії. Охорона 
праці регулюється цілим комплексом законодавчих актів [1].  

Основними причинами виникнення нещасних випадків є: порушення трудової 
та виробничої дисципліни, вимог безпеки при експлуатації транспортних засобів 
та технологічного процесу; незадовільне утримання і недоліки в організації ро-
бочих місць; недостатня кількість засобів індивідуального захисту чи їх невико-
ристання; неякісне проведення навчання та інструктажів з охорони праці тощо. 
Оцінка стану охорони праці й ефективності заходів для її поліпшення є одним з 
основних завдань керування охороною праці. Важливим показником, при цьому, 
є рівень травматизму. Стан травматизму в агропромисловому комплексі предста-
влено в табл. 1 [2].  
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Таблиця 1  
Стан травматизму в АПК 

                                Роки 
Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість потерпілих, осіб 1102 1066 979 691 602 578 
у т.ч. з летальними наслід-
ками 

102 123 108 95 84 83 

 
Усі види діяльності впливають на рівень забезпечення охорони праці. Важли-

вим елементом діяльності в галузі охорони праці є її ефективність. На ефектив-
ність заходів щодо охорони праці впливає сукупність чотирьох груп показників: 
показники зміни стану умов праці, соціальні показники, економічні показники, 
соціально-економічні показники. При зміні стану умов праці за факторами потрі-
бно оцінювати різницю їхньої абсолютної величин до і після впровадження захо-
дів чи різницю досягнутих або прогнозованих результатів, а також зіставленням 
відносних показників, які характеризують ступінь відповідності тих чи інших 
факторів. Комплексна оцінка зміни умов праці розраховується з урахуванням 
приросту робочих місць, на яких умови праці приведені у відповідність до нор-
мативних вимог. До соціальних показників належать ті, які характеризують тру-
дову діяльність (фізіологічні, психологічні, генетичні тощо). До економічних по-
казників належать пільги і компенсації особам, зайнятим на роботах з важкими 
та шкідливими умовами праці, витрати на лікування професійних захворювань, 
травм, отриманих на виробництві, у результаті нещасних випадків на виробницт-
ві, пенсії інвалідам, витрати на перепідготовку кадрів через їхню плинність, ви-
кликану несприятливими умовами праці, зниження випуску продукції, обумов-
лене тимчасовою непрацездатністю працівників. Соціально-економічні показни-
ки мають економічний характер. Оцінка ефективності як планованих заходів, так 
і існуючих щодо охорони праці, передбачає об’єднання соціальних, соціально-
економічних, інженерних (технічних) і економічних показників, що характери-
зують виробниче середовище до і після здійснення заходів. Ці показники мають 
відносну самостійність і тому тільки в комплексі дозволяють досягнути ефектив-
ності. Економічний показник конкретизує об’єктивну оцінку ефективності захо-
дів, але для робіт в галузі охорони праці економічна ефективність є важливою, 
але не головною.  

Найважливішим показником при цьому є соціальний. Навіть якщо економіч-
ний ефект відсутній, то актуальність заходів в охороні праці визначається соціа-
льно-оздоровчою значимістю. При економічному обґрунтуванні заходів витрати 
на здійснення складаються як сукупні поточні витрати і капітальні інвестиції. 
Фінансування заходів щодо поліпшення охорони праці може здійснюватись на 
багатоцільовій і одноцільовій основі. Джерелами фінансування заходів можуть 
бути власні кошти підприємств, кредити, бюджетні кошти, благодійні внески і 
пожертвування [3]. 

Для більшої ефективності заходів щодо охорони праці на виробництві потрібно 
враховувати рівні травматизму, види причин, які призводять до настання нещасних 
випадків на виробництві та види подій, що спричиняють травмування і загибель 
працівників підприємств окремих видів економічної діяльності, ґрунтуючись на ма-
теріалах статистичного аналізу травматизму, для того, щоб коригувати напрями ви-
трат на профілактику нещасних випадків на виробництві. Також, зауважимо, що без-
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пека праці значною мірою залежить від забезпечення підприємств нормативно-
правовими актами з охорони праці, які повністю відповідають як вимогам чинного 
законодавства України, так і вимогам європейського законодавства, спрямованих на 
реалізацію права людини на безпечні та здорові умови праці. Тож вітчизняні підпри-
ємства повинні сьогодні приділяти більшу увагу аналізу причин виробничого трав-
матизму та докладати максимум зусиль до зменшення його рівня в Україні, таким 
чином, максимально реалізуючи свої можливості та досягаючи основних цілей, що 
призведе до підвищення добробуту країни загалом. 
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ПРОБЛЕМА ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
БУХГАЛТЕРІВ  
І. І. Погреда  
Л. М. Духновська, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

У зв’язку із політичними подіями, а саме забороною використання програм 
російського виробництва, в Україні з’явилася проблема відсутності програмного 
забезпечення для спеціалістів-бухгалтерів, адже Україна немає аналогічного які-
сного вітчизняного продукту, на який могла б перейти вся бухгалтерія підпри-
ємств [3].  

Щодо світових програм, альтернативою може слугувати програма SAP, яка є 
аналогом програми 1С. Дана програма є автоматизованою системою, що дозво-
ляє планувати ресурси великих підприємств, розраховує все до дрібниць, а також 
формує єдиний інформаційний простір [1].  Програма була створена  ще у 1972 
році і досить швидко стала користуватися успіхом і попитом у всесвітньо відо-
мих компаній, які були найбільш успішними. Компанія SAP спеціалізувалася на 
розробках автоматизованих систем, які дозволяли управляти процесами всереди-
ні підприємства, до них відноситься не тільки бухгалтерський облік, а також ви-
робничі процеси і торговельні операції, управління персоналом і складським 
оборотом. Висока якість продукту, постійні інновації, а також здатність передба-
чати бажання споживачів, дозволили компанії SAP вже з 2009 року стати одним з 
чотирьох світових лідерів по створенню програм, що використовуються на вели-
ких підприємствах. Єдиним суттєвим недоліком даного продукту є вартість, яка в 
3-10 разів дорожча від російського продукту. Зрозуміло,  що таку  суму зможе 
заплатити лише велика компанія, яких в Україні мало, в той час як малих та се-
редніх компаній близько 250 тис. [1]. 
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Запропонована для малого бізнесу програма Logo, що  коштує менше 60 тис дол., 
але її рівень розробки суттєво поступається програмі 1С на відміну  від ціни. 

Незадоволені забороною програми 1С більшість українських навчальних закладів, 
керівництво яких не в змозі економічно забезпечити навчання студентів європейською 
програмою. Студенти часто користувалися не ліцензованою програмою 1С для пок-
ращення рівня майстерності володіння програмою в домашніх умовах. 

Однією із альтернатив використання українського програмного продукту,  
який дещо подібний на програму 1С — програма, IT-Enterprise. Вона   орієнтова-
на на комплексну автоматизацію промислових підприємств, може використову-
ватися на промислових підприємствах машинобудування, приладобудування, 
хімічної, суднобудування, металургії, харчової, кабельної та гірничодобувної 
промисловості, включаючи впровадження контурів управління виробництвом, 
логістики, контролінгу, бюджетування тощо. Програма IT-Enterprise має ряд  на-
ступних переваг: високий рівень надійності та доступності сервісів, широкість 
використання [2]. Проте, підприємства не поспішають переходити на вітчизня-
ний продукт. Причинами цього виступають: значні витрати часу та грошей на 
вивчення  нової програми, недовіра щодо надійності програмного забезпечення. 

Отже, Україні терміново потрібно підключати до даної проблеми ІТ- спеціалі-
стів та створити якісний вітчизняний продукт, який буде відповідати всім потре-
бам бухгалтерської діяльності. 
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ua/archive /2017/61/2_12.pdf 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
В. В. Рябенко, канд екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Однією з базових характеристик підприємства незалежно від поставлених ці-
лей — забезпечення конкурентоспроможності, виживання, стабільності чи стій-
кого розвитку — є його потенціал. В Україні на сьогодні не приділяють належної 
уваги процесам формування потенціалу. Трансформація економічних відносин в 
країні, формування ринкової інфраструктури, кризові явища закономірно приз-
водять до втрати потенціалу підприємств. Саме це обумовлює необхідність дос-
лідження процесу формування потенціалу підприємств. 

Стратегія управління підприємством повинна базуватись на ресурсному за-
безпеченні з урахуванням потенційних можливостей, які існують у зовнішньому 
середовищі. Процес формування стратегічного потенціалу підприємства повинен 



 

100 

здійснюватись на основі компетенцій підприємства, які є похідними від специфі-
чних знань організації. На основі ключових компетенцій формуються конкурент-
ні переваги і визначається стратегічний потенціал підприємства, який врахову-
ється при виборі стратегії розвитку з декількох альтернативних варіантів. 

Стратегічний потенціал підприємства характеризується трьома часовими ас-
пектами свого прояву: минуле, теперішнє та майбутнє. Тому при його оцінці 
обов’язково необхідно враховувати фактор часу. Це обумовлює виділення проце-
сів формування, використання та розвитку стратегічного потенціалу підприємст-
ва. Процес формування потенціалу підприємства відображає минулі та теперішні 
дії, які орієнтовані на майбутнє. Процес використання потенціалу підприємства 
відображає теперішній (сучасний) стан потенціалу підприємства. Процес розвит-
ку потенціалу підприємства орієнтований на майбутні можливості підприємства 
та альтернативні напрямки їх досягнення. В тріаді понять «формування — вико-
ристання — розвиток» формування є найбільш містким, що передає всю сукуп-
ність дій, пов’язаних із забезпеченням високої результативності підприємства. 

Процес формування дозволяє поєднати всі три часові відрізки. Сучасний стан 
потенціалу підприємства визначається минулими діями щодо забезпечення наяв-
ності, відповідного стану та ступеня використання ресурсів та можливостей. 
Процес формування потенціалу розпочинається із створенням підприємства і не 
припиняється протягом всього часу його існування. 

Управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства повинне 
спрямовуватися на формування ресурсного потенціалу, компетенцій та можливо-
стей розвитку. Володіння стратегічними ресурсами дозволяє підприємству ви-
значити характер їхнього використання у взаєминах із зовнішнім середовищем. 
Маючи у своєму розпорядженні певний комплекс стратегічних ресурсів, підпри-
ємство має можливість опосередковано впливати на зовнішнє середовище, коор-
динуючи процес реалізації власної стратегії відповідно до змін, що відбуваються, 
створюючи тим самим умови для досягнення стратегічних цілей. Процес форму-
вання компетенцій підприємства має стратегічний характер, оскільки може бути 
реалізований тільки в довгостроковій перспективі із застосуванням стратегічних 
інструментів управління. Формування компетенцій передбачає розробку на рівні 
підприємства системи постійного навчання, удосконалення знань і навичок, інте-
лектуалізації й осучаснення процесу виробництва на основі оригінальних ідей та 
новітніх технологій, налагодження відносин як всередині підприємства між 
окремими працівники, так і із зовнішніми контрагентами та контактними аудито-
ріями. Можливості, пропонуємо розглядати, як позитивні тенденції та явища зо-
внішнього середовища, які можуть привести, після їх виявлення і використання, 
до підвищення результативності та конкурентоспроможності діяльності підпри-
ємства. Головне завдання підприємства полягає у своєчасній ідентифікації наяв-
них можливостей та їх використанні у власній господарській діяльності. 

Процес формування стратегічного потенціалу підприємства повинен склада-
тися із наступних етапів: 

1. Встановлення цілей формування стратегічного потенціалу підприємства, 
виходячи із цілей, які встановленні для підприємства з врахуванням їх ієрархії. 

2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. 
3. Виявлення факторів впливу на процес формування стратегічного потенціа-

лу підприємства з подальшим їх розподілом на сприятливі (з метою їх викорис-
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тання та розвитку) та несприятливі (з метою їх уникнення, нівелювання та міні-
мізації впливу). 

4. Структуризація стратегічного потенціалу підприємства у функціональному, 
компонентному та видовому напрямках. 

5. Розробка концепції формування стратегічного потенціалу підприємства як 
набору загальних напрямків. 

6. Декомпозиція і деталізація концепції формування стратегічного потенціалу 
підприємства шляхом визначення взаємопов’язаних укрупнених блоків задач з 
врахуванням проведеної структуризації, які потрібно вирішити для формування 
окремих локальних потенціалів. 

7. Подальша деталізація блоків задач шляхом визначення конкретних завдань 
і дій, які потрібно виконати. 

8. Розробка організаційного механізму формування стратегічного потенціалу 
підприємства як сукупності підрозділів, зв’язків між ними, розподілу обов’язків, 
повноважень та відповідальності за виконання встановлених завдань і дій.  

9. Розподіл та закріплення виявлених задач, завдань і дій за конкретними під-
розділами підприємства і виконавцями. 

10. Розробка механізму інтеграції зусиль окремих підрозділів та виконавців з 
метою створення системної сукупності ресурсів, можливостей і компетенцій та 
забезпечення ефекту синергії при формуванні стратегічного потенціалу підпри-
ємства. 

11. Виконання запланованих заходів щодо формування стратегічного потенці-
алу підприємства. 

12. Оцінка результативності формування стратегічного потенціалу підприємс-
тва, яка дозволить встановити ступінь досягнення цілей визначених на першому 
етапі, розробити заходи корегування у випадку виявлення відхилень від заплано-
ваних параметрів або появи нової інформації, а також, використати отриману 
аналітичну інформацію в подальших процесах формування стратегічного потен-
ціалу підприємства. 

Таким чином, формування збалансованого, оптимального за величиною, від-
повідного цілям розвитку стратегічного потенціалу підприємства дозволить віт-
чизняним підприємствам не тільки протистояти кризовим явищам, які характерні 
на сучасному етапі, а й забезпечити сталий розвиток суб’єктів господарювання. 
Механізм використання сформованого стратегічного потенціалу підприємства 
передбачає трансформацію всіх видів ресурсів, якими воно володіє за допомогою 
наявних компетенцій та у відповідності з можливостями, які існують в зовніш-
ньому середовищі задля забезпечення високої результативності функціонування і 
розвитку. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
В. В. Самінін 
Національний університет харчової промисловості 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефек-
тивності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впро-
вадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господа-
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рювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації 
підприємництва, ініціативи і т.д. 

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації бухгалтерсько-
го обліку на підприємстві, обліку готової продукції.   

Готова продукція, в першу чергу, є активом, що може бути виражений у 
вигляді продукції, напівфабрикату, виробу, роботи тощо. Виробництво гото-
вої продукції має бути завершеним, укомплектованим, відповідати технічним 
умовам, затвердженим стандартам та мати документ, що засвідчує її якість. 
Готова продукція, як правило, здається на склад під звіт матеріально-
відповідальній особі, за винятком великогабаритних виробів та продукції, що 
не може бути здана на склад з технічних причин. 

Сировина, матеріали або інші елементи виробничого процесу, які знахо-
дяться на певних стадіях технологічного процесу утворюють, в свою чергу, 
незавершене виробництво. 

Готова продукція, як правило, класифікується: 
 за формою (матеріальна, результати виконаних робіт, результати нада-

них послуг); 
 за ступенем готовності (готова продукція, незавершене виробництво); 
 за технологічною складністю (проста, складна). 
Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється на-

кладними відомостями, приймально-здавальними документами, актами 
приймання, в яких вказується дата, найменування продукції, шифр цеху і 
складу, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. 
Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірю-
ється, підраховується і при необхідності зважується. Накладна виписується 
цехом у двох примірниках. На обох примірниках мають бути два підписи: 
начальника цеху готової продукції та начальника складу готової продукції. 
Начальник складу або ж відповідальна особа має заповнити картку складсь-
кого обліку, на підставі одного із примірників, який залишається на складі. 
Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або 
відпуску зі складу. 

У ній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що надійшла 
на склад, та разом з матеріальним звітом, передають до бухгалтерії. 

Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за місця-
ми її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і 
вартісних показниках. 

Для обліку готової продукції існує активний рахунок № 26 — «Готова 
продукція». Цей рахунок надає інформацію про наявність продукції та її рух. 

Фактичну собівартість готової продукції визначають в кінці місяця за да-
ними аналітичного обліку витрат. 

Для того щоб визначити вартісну оцінку готової продукції існують насту-
пні методи, такі як: 
 метод за фінансовою калькуляцією; 
 за фактичною виробничою собівартістю; 
 за нормативною собівартістю або кошторисною вартістю. 
Однією з найважливіших проблем обліку та реалізації готової продукції є 

розбіжність в оцінці готової продукції. Задля вирішення цього питання необ-
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хідно правильно визначати відхилення між фактичною та умовною вартістю 
продукції після формування калькуляції.  

В аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за облікови-
ми цінами. Отже, оцінка продукції за обліковими цінами дає можливість постій-
ного поточного обліку незалежно від калькуляції фактичної собівартості. Такі 
ціни є основою бухгалтерського обліку готової продукції на складах оперативно-
бухгалтерським методом. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 
Н. В. Чикаленко  
Національний університет харчових технологій 

Над вирішенням проблеми ощадливого використання ресурсів працюють як 
науковці, практики-економісти, так і пересічні громадяни.  Відомо, що обсяг 
природних ресурсів не зростає пропорційно росту населення планети. З розвит-
ком економіки країни, що розвивається, збільшують масштаби використання ре-
сурсів, однак, не завжди шляхом використання альтернативних їх видів та ресур-
созберігаючих технологій. Науковці зазначають, що таке відношення до викори-
стання ресурсів призведе до необхідності вдвічі більшої їх кількості у 2030 році 
для підтримки життя людства, а у 2050 р. їх необхідно буде в еквіваленті, що у 
2,8 раз більше [4]. 

Для запобігання катастрофічній ситуації вченими пропонується перехід до зе-
леної економіки, що потребує інвестицій в розмірі 2% світового ВВП (приблизно 
1,3 млрд. дол) протягом 2012-2050 років [5]. Однак, реалізація концепції зеленої 
економіки можлива лише за всебічної підтримки держави, що полягає у підтрим-
ці впровадження проектів використання альтернативних видів енергії. Пріорите-
тними напрямками діяльності в «зеленій» економіці є «зелена» енергетика, «зе-
лена»  продукція, «зелений» транспорт тощо [1]. 

Прикладом успішного впровадження проекту «зеленої» енергетики є компанія 
«LEGO», яка розробила вітряну турбіну і, завдяки їй, досягла стовідсоткового 
використання енергії з відновлюваних ресурсів. Для реалізації цього проекту бу-
ло витрачено 6 млрд дол. Термін реалізації становив 4 роки. На презентації у тра-
вні 2017 р. компанія «LEGO»  склала найбільший в історії вітряк з цеглинок 
«LEGO» (ця подія було занесена до Книги рекордів Гінесса) та заохотила дітей з 
усього світу запропонувати свої рішення щодо відновлювання енергії [2]. 
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Що стосується перспектив України щодо розвитку свого «зеленого» бізнесу, 
то вітчизняний ринок вважається найпривабливішим європейським ринком, що 
розвивається, саме в сфері відновлюваної енергетики. Такі висновки зроблено за 
підсумками роботи 9-го Міжнародного форуму та виставки сталої енергетики 
Східної Європи SEF-2017 Kyiv (sefkyiv.com), який відбувся 9-11 жовтня у Києві. 

Зокрема, згідно Енергетичної стратегії України до 2035 р. значну роль у роз-
витку енергетичної галузі має зіграти саме відновлювальна енергетика [3]. Було 
розглянуто основні відновлювані джерела енергії: 
 стимулювання будівництва СЕС та ВЕС, сприяння створенню системи про-

гнозування генерації електроенергії; 
 збільшення використання гео- та гідротермальної енергії при генерації теп-

лоенергії; 
 збільшення використання біомаси у генерації електро- та теплоенергії; 
 створення умов для формування системи з логістичного забезпечення та 

інфраструктури для збирання біологічної сировини та подальшого її транспорту-
вання; 
 вивчення можливості та, за доцільністю, впровадження використання сис-

тем акумулювання для балансування енергетичної системи, у тому числі з метою 
нівелювання нерівномірної роботи генеруючих потужностей ВДЕ; 
 удосконалення механізму стимулювання виробництва енергетичного устат-

кування в Україні. 
Так, Україна має значні резерви для просування саме відновлювальної еконо-

міки, адже зараз на вироблену енергію звичайним способом тарифи постійно збі-
льшуються, а от тарифи на електроенергію, вироблено з альтернативних джерел, 
як показує практика, зменшуються.  Це пов’язано зі створенням нових сонячних 
модулів. Як зазначалося на форумі, в 2017 році ефективність сонячних батарей та 
пластин складає 19,2%, у 2021 р. вона досягне 21%. Вдосконалення конструкції 
модулів, використання нових матеріалів та компонентів відкривають нові мож-
ливості для інвесторів у сонячну енергетику [6]. 

Отже, «зелена» економіка ґрунтується на альтернативних джерелах енергії і 
палива, технології екологічно чистого виробництва, чистих технологіях у веденні 
сільського господарства, «зеленому» будівництві, а також програмах очищення 
повітря, води і ґрунту від забруднень, переробки та утилізації відходів і т.д. Бага-
то вчених досліджують цю тему, розробляють нові концепції. Саме «зелена» 
економіка повинна стати джерелом розвитку економіки України. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
О. І. Шаповаленко, д-р техн. наук 
О. О. Євтушенко, канд. техн. наук 
А. О. Петренко 
Національний університет харчових технологій 

Україна входить в десятку найбільших світових виробників зерна і є одним з 
лідерів експорту цієї сільськогосподарської продукції. Новий зерновий сезон 
тільки підтверджує попередні досягнення вітчизняних аграріїв. Попередні про-
гнози Міністерства сільського господарства США (USDA, серпень 2016 року) 
знайшли відображення в тому, що Україна зберегла першу сходинку світового 
рейтингу виробників насіння соняшнику і експортерів соняшникової олії. При 
цьому частка вітчизняних аграріїв в світовому виробництві насіння соняшнику 
досягає майже 31%, а в експорті соняшникової олії — 56%. До того ж, в новому 
зерновому сезоні Україна займає четверте місце світових експортерів кукурудзи, 
ячменю та жита, п’яте — по сорго і вівсу, шосте — з експорту пшениці.  

За підсумками зернового сезону 2016 року було експортовано понад 36 млн. 
тонн зерна. Очікується, що до 2030 року експортний фонд зерна в Україні може 
перевищити 50 млн. тонн. Доходи від зовнішнього продажу цієї культури зараз є 
одними з найбільших серед українського експорту [1]. 

Ситуація на світових ринках зерна постійно змінюється. Вітчизняним вироб-
никам злакових вигідніше займатись експортом зерна, ніж борошна.  Прибуток 
експортера з 1 тонни пшениці в 2016 році склав приблизно 7-8 у.о. в порівнянні з 
3-4 у.о. при експорті 1 тонни борошна.  Проте, експорт продукції з більшою до-
даною вартістю створює додаткові робочі місця, є стимулюючим фактором для 
розвитку переробної галузі, сприяє залученню інвестицій, підвищує добробут 
країни тощо.   

Україна має потужну сировинну базу, яка щорічно забезпечує виробництво 
понад 60 млн. тонн зерна, та розвинуту мережу переробних підприємств із суку-
пною потужністю переробки у 6-7 млн. тонн зерна на рік. Однак, доволі трива-
лий період часу основна робота галузі була зосереджена виключно на забезпе-
ченні попиту з боку внутрішнього ринку.  

В Україні є також певні логістичні проблеми. Зараз у світі активно використо-
вуються відвантаження балком (навалом, мішки в біг-бегах, лайнер-бігах) в трюм 
судна. Наприклад, позаторік в Туреччині «балком» було поставлено близько 3,8 
млн. тон, тоді як з України всього-на-всього 10 тис. тонн. 

Українським виробникам потрібно підвищувати якість своєї продукції, впро-
ваджувати новітні технології виробництва, розширювати асортимент продукції 
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та адаптувати її згідно вимог країни імпортера. Це стосується фасування, упаков-
ки, маркування продукції [2]. 

Однією  з передумов ефективного експорту зерна є  контроль продукції, який 
передбачає визначення фізичних та хімічних показників якості сировини. Врахо-
вуючи це, нами були проведені дослідження по визначенню фізичних та хімічних 
властивостей експортно-привабливих зернових культур. 

Для проведення досліджень були обрані такі культури: соя (ДСТУ 4964:2008), 
насіння соняшнику (ДСТУ 4694:2006), зерно кукурудзи (ДСТУ 4525:2006) та на-
сіння льону олійного (ДСТУ 4967:2008).  

Визначення фізичних властивостей зернової сировини було проведено за та-
кими основними показниками: об’ємна маса за ГОСТ 54895-2012, щільність — 
ГОСТ 30046-2016, крупність — ГОСТ 30483-2006.  

Масову частку вологи визначали за ГОСТ 13496.3-92. Масову частку сирої 
золи визначали за ДСТУ 4252:2003. Масову частку сирого жиру — ДСТУ ISO 
7302:2003. Сирий протеїн визначений біуретовим методом.  

Показники фізичних властивостей зернової сировини наведені в табл. 1. 
Таблиця 1 
Фізичні властивості зернової сировини 

№ 
пор. 

Назва 
сировини Об’ємна маса, кг/м3 Маса 1000 зерен  

та насінин, г 
Щільність, 

кг/м3 
Крупність зерна 
 та насіння, % 

1 Кукурудза 710 252 1,15 88,3 Сх. Ø7мм 
2 Соя 685 128 1,1 53,0 Сх. Ø3мм 
3 Соняшник 440 66,7 0,5 86,0 Сх. Ø6мм 
4 Льон 640 7,99 0,5 97,8 Сх. Ø2мм 

 
Аналізуючи результати, наведені в табл. 1, можемо відзначити, що вся сиро-

вина має якість притаманну тій або іншій зерновій (олійній) культурі. Об’ємна 
маса зерна характеризує виповненість і технологічну якість зерна. З проведених 
досліджень видно, що об’ємна маса зерна та насіння коливається в межах 440 — 
710 кг/м3. Щодо показників щільності та крупності зерна, то отримані результати 
знаходяться на рівні менше 50% діапазону середньостатистичних даних. 

Показники хімічного складу зернових олійних культур наведені в табл. 2. 
Таблиця 2 

Хімічні показники якості сировини 
Назва  

культури 
Вологість, % Сирий  

протеїн, % 
Сирий  
жир, % 

Сира  
клітковина, % 

Сира зола, 
% 

БЕР, % 

Соя 12,0 39,5 17,30 5,3 5,20 20,70 
Соняшник 7,5 19,7 44,86 9,1 3,41 15,43 
Льон 7,1 20,1 35,20 26,4 3,95 7,25 
Кукурудза 13,7 11,2 4,30 10,3 1,25 59,25 

 
Аналіз результатів досліджень, наведених в табл. 2, свідчить про те, що зразки 

зернових культур відповідають за показниками якості вимогам нормативних до-
кументів. Найбільший вміст сирого протеїну на рівні 39,5%  визначено в сої, що 
перевищує відповідний показник для кукурудзи на 28,3%. Льон та соняшник пе-
реважають за вмістом сирого жиру, відповідно, насіння сої в 2 та 3 рази, а куку-
рудзу — в 9 та 10 разів. 

Висновки. Зернові культури за результатами аналізу фізичних властивостей 
мають перспективу щодо експорту в інші країни, для їх переміщення може бути 
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чітко визначена необхідна кількість транспортних засобів, а також необхідні ро-
зміри полотен решітних в сепараторах для їх очищення. 

На основі проведених досліджень хімічних властивостей встановлено, що 
олійні зернові культури мають не однакове співвідношення основних показників 
хімічного складу, тому необхідні різні підходи до контролю показників їх якості 
в процесі зберігання. Отримані результати дають можливість у подальшому роз-
рахувати рецепти комбікормів для сільськогосподарських тварин та птиці, а та-
кож створити попередні суміші з оптимізованим хімічним складом, що у підсум-
ку надасть можливість підвищити пропозицію продукції зернопереробних підп-
риємств з більшою доданою вартістю та розвинути ринок продуктів переробки в 
сучасних ринкових умовах. 
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С. О Четверікова 
ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 

В харчовому виробництві значна частка витрат енергоносіїв припадає на про-
цеси сушіння. Під час сушіння відбуваються наступні фізичні явища: передача 
теплоти від теплоносія до матеріалу; рух вологи з центральних шарів матеріалу 
до поверхневих; випаровування вологи з поверхні матеріалу та дифузія її в на-
вколишнє середовище. 

Відмінності форм зв’язку вологи обумовлюють відмінності механізмів розри-
ву цього зв’язку. На відміну від вільної вологи, яка відділяється самостійно (в 
результаті самопресування), для видалення капілярної вологи потрібно забезпе-
чити дію тиску або здійснити обробку (наприклад термічну). Гідратаційну вологу 
практично важко відділити, але під дією деяких технологічних факторів (тиску, 
температури) вона може переходити у вільну або капілярну. 

Деякі харчові маси (казеїн, сирне зерно) мають пористу структуру та володі-
ють пружними властивостями [1, с. 481]. При дії навантаження на шар такої маси 
її частинки деформуються і частка об’єму пор в загальному об’ємі матеріалу (по-
ристість) зменшується. При припиненні дії навантаження частинки частково від-
новлюють свою попередню форму, їх пористість зростає. В результаті цього по-
ри, релаксуючи, заповнюються оточуючим середовищем.  
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Цей ефект можна використати при сушінні. Наприклад, створивши умови, при 
яких матеріал піддаватиметься тимчасовому навантаженню, після зняття якого 
пори будуть заповнюватися теплоносієм. Таким чином, матеріал буде нагрівати-
ся одночасно ззовні та із середини. 

У такий спосіб, зокрема, можна зменшити енергоємність процесу сушіння казеїну.  
Найбільш поширеним обладнанням для виробництва казеїну є шнекові преси для 

відділення сироватки ПШ-150, ПШ-300 і сушарки в киплячому шарі ВС-150, ВС-
300. Використання цього обладнання забезпечує високу якість продукту, але, в той 
же час, вимагає великих енергетичних витрат. На виході із преса вологість продукту 
становить 60% і температура близько 15-20˚С за рахунок охолодження казеїну про-
мивною водою. При таких параметрах казеїн подають в сушарку. Повітря, поступа-
ючи через перфороване дно при температурі 120 ˚С, створює киплячий шар продук-
ту і одночасно забирає вологу з казеїну. На виході з сушарки температура повітря 
становить близько 50˚С, тобто воно має ще істотний енергетичний потенціал. 

Пропонується герметизувати з'єднання шнекового преса з завантажувальним 
механізмом сушарки і направляти частину відпрацьованого теплоносія в заван-
тажувальний механізм. На виході із преса пори будуть заповняться теплим повіт-
рям. За рахунок цього зерна казеїну нагріватимуться як із зовні, так і зсередини, 
що інтенсифікує процес сушіння казеїну і зменшує енергоємність процесу. 

У зв'язку з цим, досліджені компресійні властивості казеїнових згустків, зок-
рема, встановлено величину відносної деформації шару казеїну при дії тиску 
(рис. 1). Також встановлено, що після припинення дії тиску деформований шар 
казеїну відновлює свою початкову висоту більш, ніж на 80%. На основі отрима-
них даних визначено кількість повітря, що заповнює пори.  
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Рис. 1. Криві деформації та відновлення шару технічного казеїну 

при тиску 3 кПа. 
 

Таким чином, встановлено, що компресійні властивості казеїну дозволяють, з 
метою зниження енергоємності його сушіння, застосовувати ефект нагрівання 
шляхом потрапляння теплоносія в пори продукту. 

Література 
1. Шинкарик М.М. Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ 
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ 
АПК 
Є. С. Юхименко 
Національний університет харчових технологій 

У наш час проблема з'ясування реальної потреби в оборотних активах підпри-
ємств АПК для доцільного використання наявних ресурсів і забезпечення безпе-
ребійного функціонування виробництва дуже актуальна. Потреба в оборотних 
активах, які необхідні підприємствам АПК для забезпечення нормальної госпо-
дарської діяльності, визначається шляхом нормування. У світовій та вітчизняній 
практиці є багато різних підходів до нормування обігових активів, які мають від-
мінності у методах розрахунків та ступенях деталізації [1, с. 23-31]. 

Провівши аналіз планування оборотних активів підприємствами АПК, можна 
виділити три основні методи.  

Перший метод — економічний метод планування, який полягає у коригуванні 
сукупної потреби в оборотних активах на темп зростання обсягів виробництва 
продукції та зміну рівня їхньої оборотності. Даним методом користуються най-
частіше, хоча він і не дає точних розрахунків. 

Другим методом є контрольний метод, який є різновидом економічного. За 
цим методом норматив поточного року ділять на дві частини. Перша частина — 
нормативи оборотних активів за статтями, розмір яких прямо залежить від обсягу 
витрат на виробництво. Друга — ті статті нормованих оборотних активів, розмір 
яких не залежать від витрат на виробництво (МШП, запасні частини для устатку-
вання). Для визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік виробни-
чий норматив збільшується відповідно до темпів зростання виробничої програми 
у плановому періоді. Невиробничий норматив оборотних коштів збільшується на 
50 % від зростання виробничої програми. Отримана загальна сума нормативів 
зменшується на суму коштів, що вивільняються у результаті планового приско-
рення обертання оборотних коштів. 

Третій метод — метод прямого розрахунку. За цим методом передбачаються 
розробки обґрунтованих норм і нормативів з урахуванням факторів, пов’язаних з 
особливостями постачання, виробництва та реалізації. Даний метод дає можли-
вість здійснити розрахунки сукупних та індивідуальних нормативів. До індивіду-
альних належать: у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, у готовій 
продукції. Сукупний норматив визначається як сума індивідуальних нормативів. 
Виробничі запаси створюються на підприємствах АПК для забезпечення безпе-
рервного процесу виробництва й реалізації продукції [2, с. 68-70]. 

Ураховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що сучасні умови функ-
ціонування підприємств АПК перетворюють процес оцінки ефективності вико-
ристання оборотних активів на самостійну складову аналітичної роботи, резуль-
тати якої можна використовувати як інформаційну базу при ухваленні стратегіч-
них управлінських рішень, так і при формуванні механізму управління фінансо-
вим станом підприємства, посиленні його конкурентних позицій на ринках збуту. 

Отже, заходи з підвищення стійкості фінансової системи, підтримки ліквідності, 
відновлення довіри до банківської системи стануть запорукою відновлення дії меха-
нізму перерозподілу тимчасово вільних коштів в економіці на користь фінансування 
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інвестиційних проектів, проектів із розширення та активізації виробництва, а також 
забезпечення процесів детінізації  економіки і фінансової стабілізації. 
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1. Марцин В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльно-
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підприємств / П.Г Клівець // Академвидав. — 2007. — С.68-70. 
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САЙТ-ВІЗИТІВКА: ПРОСТИЙ І 
ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ 
КЛІЄНТІВ 
І. М. Авраменко 
Л. В. Чорноус  
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні мережа Інтернет глибоко проникла в життя людей, де вони отриму-
ють необхідну інформацію, а також обмінюються нею, здійснюють покупки і 
використовують «всесвітню паутину» як засіб маркетингових комунікацій. Часто 
такі маркетингові засоби є досить дорогими і тому недоступними малому та се-
редньому бізнесу. Одним із способів вирішення проблеми та розвитку власного 
бізнесу для таких підприємств є створення власного сайту-візитівки, що, в першу 
чергу, слугуватиме інструментом для залучення клієнтів.  

Сайт-візитка — це веб-сайт, що складається з невеликої кількості (від 2 до 10) 
сторінок, із простою структурою і системою керування. На даному сайті, як і на 
звичайній візитній картці, коротко представлена інформація про компанію: її на-
зва, сфера діяльності, контактні дані, прайс-лист і т. д. Також на даному сайті 
можуть публікуватися різноманітні новини та промоакції, за якими часто слід-
кують споживачі-новатори та ті, що полюбляють знижки та подарунки [3].  

Найчастіше даний веб-сайт створюється спеціальними агенціями, а не силами 
компанії і при замовленні, зазвичай, обираються такі розділи: «Головна сторін-
ка», «Про компанію», «Товари та послуги», «Прайс-лист», «Перелік видів това-
рів/послуг», «Новини/блог», «Контакти/зворотній зв’язок» [5]. 

Дослідження показало, що сайт-візитівка може мати як переваги так і недолі-
ки. Серед переваг даного інструменту для залучення клієнтів виділяють: невели-
ка вартість; швидкість розробки (зазвичай до двох тижнів); швидкість наповнен-
ня необхідною інформацією; невелика, але швидка, віддача; при ефективній SEO 
оптимізації легше підняти на перші позиції в пошукових результатах, ніж повно-
масштабний сайт [2, 5].  

Серед значної кількості переваг даного сайту можна виділити і недоліки. По-
перше, сайт-візитівка підходить не для всіх компаній. Зазвичай, його обирають: 
невеликі магазини, приватні підприємці (адвокати, лікарі, репетитори, фотогра-
фи, відеооператори), невеликі туристичні агентства, весільні салони, шлюбні 
агентства, приватні клініки [3]. Також недоліком є неможливість викладення ін-
формації у великому обсязі, тому користувачам часто не вистачає інформації на 
даних сайтах для повного розуміння того, що себою представляє компанія. Оскі-
льки веб-сайт містить невелику кількість сторінок, то кожна сторінка має бути 
настільки грамотно виконаною, щоб мала ефективність в декілька разів більшу, 
ніж повномасштабного сайту.  

Незважаючи на присутність недоліків даного інструменту, він є досить прос-
тим та ефективним в залученні нових клієнтів і застосовується великою кількіс-
тю компаній. Але недостатньо просто створити декілька сторінок і очікувати по-
пулярності у споживачів. Існують правила, які допоможуть забезпечити ефекти-
вність сайту-візитки: проста навігація; естетичний зовнішній вигляд; наявність 
всієї необхідної інформації; простота в управлінні.  



 

114 

Проста навігація означає, що чим швидше користувач матиме змогу знайти на 
сайті необхідну інформацію — тим краще. Головне завдання — інформативність. 

Естетичний зовнішній вигляд є важливим, адже сайт-візитка є «обличчям» 
компанії і тому, перше що побачить споживач, то це зовнішній вигляд веб-сайту, 
який повинен бути добре продуманим.   

Також на сайті має бути розміщена по максимуму необхідна інформація, адже 
користувач відвідує сайт саме задля її отримання. Іноді на такому сайті розміщується 
і додаткова важлива інформація, наприклад, досягнення компанії, перемоги в різних 
конкурсах, новини в пресі, що може стати додатковим засобом просування.  

Простота управління передбачає, що сайт має бути зручним в користуванні як 
для користувача, так і для адміністратора. Адже якщо сайт буде простим в 
управлінні, то для його обслуговування в компанію не доведеться винаймати 
окремої людини — ці обов’язки можна передоручити головному маркетологу або 
людині, яка займається зв’язками з громадськістю [1]. 

Отже, для компаній, що шукають простий та ефективний спосіб для залучен-
ня нових клієнтів без докладання особливих зусиль, створення сайту-візитівки є 
одним із кращих варіантів. Особливо це стосується компаній малого та середньо-
го бізнесу, які не мають значних фінансових ресурсів на рекламу, PR-акції та ін-
ші засоби маркетингових комунікацій. Грамотно створений  сайт-візитівка стане 
не тільки візитною карткою компанії, а й інструментом маркетингових комуніка-
цій, цілодобовою службою підтримки, обличчям компанії в Інтернеті, джерелом 
необхідної інформації. Оскільки після відвідування сайту-візитки в споживача 
складається певне враження про компанію, то необхідно докласти максимальних 
зусиль, щоб воно було позитивним. Головним завданням такого веб-сайту вважа-
ється презентація  компанії, послуги чи товару в мережі Інтернет. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 
В. О. Антоненко 
Національний університет харчових технологій 

Ринкові умови господарювання надають значні потенційні можливості для 
розвитку підприємств як суб’єктів підприємництва, передбачаючи, водночас, їх 
повну відповідальність за результати власної діяльності. Відтак, непересічного 
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значення для них набуває стратегічне планування, оскільки стратегія призначена 
забезпечувати ринкову стійкість підприємства в умовах мінливого зовнішнього 
середовища. Однією з альтернативних стратегічних орієнтацій підприємства є 
диверсифікація з огляду на її можливості забезпечення конкурентної позиції під-
приємства на цільовому ринку. 

Диверсифікація діяльності як форма організації продуктивних сил привертає 
увагу науковців і практичних працівників у зв'язку з демонополізацією українсь-
кої економіки, розширенням конкуренції. Диверсифікація — це стратегія, яку 
вибирають підприємства, що прагнуть вижити на ринку, підвищити ефективність 
та знизити ризик за рахунок освоєння нових напрямків діяльності. 

Мотивація диверсифікації діяльності різних підприємств залежить, насампе-
ред, від їх економічного стану. Найбільш актуальною мотивацією підприємств 
щодо розширення власної діяльності є прагнення підвищити ефективність госпо-
дарської діяльності. 

Безпосередній вибір методу здійснення розширення діяльності підприємства 
залежить від ряду чинників, з-поміж яких найбільш суттєвими є наявність фінан-
сових ресурсів, позитивного іміджу підприємства серед суб’єктів ринку, а також 
стратегічні горизонти диверсифікації (отримання результатів розширення у най-
ближчій чи віддаленій перспективі). 

Займатися диверсифікацією підприємства змушує цілий ряд причин, серед 
яких одними з головних є прагнення зменшити або розподілити ризик, а також 
прагнення піти зі стагнуючих ринків і отримати фінансові вигоди від роботи в 
нових галузях. Останні два чинники — є головними причинами диверсифікації 
українських підприємств. 

Варіантів диверсифікації може бути безліч, але можна виділити основні з них [1]: 
 асортиментна, коли в основному на наявному устаткуванні починає випус-

катися продукт або надається послуга з дещо (чи навіть дуже) різними властиво-
стями чи ринковими позиціями; 
 ланцюгова, коли в структуру компанії чи холдингу включається, з одного 

боку, постачальники сировини, а з іншого — транспортні та збутові структури аж 
до роздрібних; 
 конгломератна, коли зароблені на початковому бізнесі гроші інвестуються 

у щось принципово інше. 
Виробництвом нових товарів намагаються досягнути одразу ряд цілей: роз-

ширити збут та збільшити прибуток; зменшити залежність підприємства від реа-
лізації будь-якого одного товару або асортиментної групи; ефективніше викорис-
товувати існуючу систему товароруху; підвищити ступінь утилізації відходів іс-
нуючого виробництва, а також створити або підтримати образ інноватора. 

Проведений аналіз методичних підходів до оцінки диверсифікації діяльності 
підприємства показав, що диверсифікація виробництва повинна базуватися на: 
оцінці ресурсного (виробничого, фінансового, трудового, інвестиційного, інно-
ваційного) потенціалу підприємства; постійному аналізі поточної ситуації; стра-
тегічній оцінці господарського портфеля з планування найбільш рентабельних 
видів продукції; оцінці привабливості галузі, представленої в господарському 
портфелі; оцінці конкурентних позицій і ранжируванні різних господарських 
підрозділів за результатами їх діяльності; оцінці відповідності кожного виду дія-
льності напряму розвитку стратегії; використанні результатів аналізу діяльності 
для розробки майбутніх стратегій на підприємстві й оцінки ризиків. 
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Проблема підвищення конкурентоспроможності реального сектору економіки, 
зокрема харчової промисловості як однієї з пріоритетних галузей, набуває особ-
ливої актуальності з набуттям чинності Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Конкурентоспроможність реального сектору є однією з передумов успішного 
подолання кризи і відновлення повноцінного функціонування фінансового сек-
тору економіки, зокрема, ринку фінансових послуг.  

Зростання активів фінансового сектору свідчить про збільшення абсолютних 
обсягів чистих заощаджень, трансформованих через нього у продуктивний капі-
тал. Відповідно до концепції Й. Шумпетера, фінансовий сектор  є важливою умо-
вою економічного розвитку, покликаний забезпечити фінансування нових комбі-
націй факторів [2, c.130-131]. Тому дослідження взаємодії фінансового і реально-
го секторів та окремих напрямків діяльності фінансового сектору непрямим чи-
ном, але пов’язане із загальними питаннями конкурентоспроможності. 

Отже, основними представниками ринку фінансових послуг в Україні є банки 
і страхові компанії. Дослідження питання їх взаємодії протягом останніх років 
виявило наявність певних диспропорцій. Так, якщо всі без виключення страхові 
компанії згідно законодавства зобов’язані формувати резерви, частина з яких має 
бути розміщеною на банківських депозитах, то для банків ніяких спеціальних 
вимог законодавством не висувається, тому значна кількість банківських установ 
взагалі не користується страховими послугами.  

Дослідження наявності і обсягів страхових операцій у діючих українських ба-
нків (86 банків станом на 1й квартал 2017 р.)  показало, що протягом останніх 9 
років (2007-2016) постійно користувалися страховими послугами лише 14 банків, 
а 31 банк взагалі не користувався страховими продуктами. 41 банківська устано-
ва час від часу укладала страхові угоди і відображала суми, витрачені на страху-
вання, у фінансовій звітності. Кількісна і якісна оцінка ступеня залучення банків 
до використання страхових продуктів показала, що наявність і розмір витрат на 
страхування не залежить від розміру банку, обсягів його активів, фінансового 
результату. Помітно суттєве скорочення або відсутність витрат на страхування в 
кризовий період 2008-2009 рр. у більшості банків. Також спостерігається наро-
щення обсягів страхових операцій у більшості банків, починаючи з 2012 року. 
Зазначимо, що кризовий період 2014-2015 рр.  меншому ступені торкнувся взає-
модії банків і страховиків, ніж фінансова криза 2008 року. 
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В табл. 1 наведена динаміка загальних витрат на страхування вибірки банків 
України, які протягом останніх 9 років постійно користувалися послугами стра-
хових компаній. 

Таблиця 1 
Загальні витрати на страхування банків України, тис.грн. 
Банки/ Роки 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «ОТП Банк» 1670 1561 1870 1663 1786 

ПАТ «Державний Ощадний банк України» 9465 13710 36473 32490 47293 

ПАТ «Перший інвестиційний банк» 1069 611 862 862 1318 
ПАТ «Промінвестбанк» 31162 67746 109616 178199 222520 
ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» 17647 14283 14125 39068 32445 
ПАТ «Укрсиббанк» 2575 4207 6105 0 0 
ПАТ «Укрсоцбанк» 9253 8135 7894 10902 10090 
ПАТ «Акцент-Банк» 2918 2877 2734 2937 2272 
ПАТ «Айбокс-Банк» (Агрокомбанкя) 3939 4812 4403 234 83 
ПАТ «Апекс-Банк» 1301 63 93 151 207 
ПАТ АКБ «Аркада» 2047 1583 1558 1660 1769 
ПАТ «Банк Кредит Днiпро» 26483 25856 6844 80 0 

ПАТ «Банк Січ» 0 8785 8289 6658 10018 

ПАТ «ВЕРНУМ Банк» 18 304 152 525 701 
Джерело: розраховано авторами на основі фінансової звітності банків [1] 
 
За даними табл. 1 можна підсумувати, що максимальні витрати і найбільше 

зростання спостерігається у ПАТ «Промінвестбанку». Серед великих банків зна-
чна позитивна динаміка також спостерігається у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» 
та ПАТ «Державний Ощадний банк». Інші великі банки не мають суттєвої пози-
тивної динаміки, крім того їх витрати на страхування у відносному значенні сут-
тєво нижчі за банків-лідерів. Помітно скорочення витрат або припинення страху-
вання лише у 4-х банків в 2015 році, що свідчить про незначний вплив кризи на 
політику страхування банків.  

Зазначимо, що наведені витрати в загальних витратах банків посідають дуже 
невелику частку — менше 1%, а в адміністративних витратах — в середньому 
4%. Це дає підстави для висновку, що банківські установи користуються страхо-
вими продуктами на дуже низькому рівні порівняно з обсягами депозитів, які 
розміщують страхові компанії в банківських установах. Вважаємо, що подібна 
диспропорція не сприяє розвитку страхового ринку і змушує страхові компанії 
активізувати свою увагу на реальному секторі і фізичних особах. 

Подяка. Результати дослідження отримано в рамках держбюджетної теми ка-
федри фінансів НУХТ «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентосп-
роможності страхового ринку України в контексті європейської інтеграції» 
(нoмер державнoї реєстрації 0117U001246, наказ МОНУ № 198 від 10.02.2017, 
термін викoнання 2017–2019 рр.  
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Необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості в умовах глобалізації економіки потребує додаткового вивчення 
науково-методичних проблем розподілу продукції. Аналізуючи канали розподілу 
щодо можливості розроблення підходів до їхнього формування та розвитку, роз-
глянемо конкурентний та кооперативний підходи:  

1) конкурентна стратегія управління каналів розподілу описана в межах теорії 
трансакційних витрат, згідно з якою виробник буде прагнути знизити силу впли-
ву посередника за допомогою закупівлі невеликих обсягів продукції у великої 
кількості постачальників. Виробник уникає формування сильних і тісних взаємин 
з обмеженою кількістю постачальників, що може привести до високих витрат 
переорієнтації на інших партнерів;  

2) кооперативна стратегія управління каналами розподілу із партнерами тісно 
пов’язана з теорією маркетингу взаємин. Організація каналів розподілу між ви-
робником і посередником вимагає більш складної системи управління, передба-
чає розвиток співпраці між постачальником і покупцем;  

3) поступовий перехід/трансформацію взаємин посередника і виробника з 
конкурентних у усталений тип — кооперативні. З розширенням напрямів взаємо-
дії між посередником і виробником рівень взаємозалежності сторін зростає, що-
підвищує витрати переорієнтації на іншого учасника ринку.  

Таким чином, з виникненням додаткових форм каналів розподілу, відносини 
посередника і виробника стають більш стабільними і взаємозалежними.  У цій 
відповідності сила впливу виробника може знизитися, а сила впливу посеред- 
ника — підвищитися, оскільки, виробнику досить складно знайти заміну посере-
днику внаслідок виконання ним великої кількості додаткових функцій.  

У табл. 1 показано взаємозв’язок між розподілом сили впливу сторін у взає-
минах партнерів на прикладі формування взаємин «посередник — виробник» і, 
відповідно, вибору типу стратегії управління розподілом продукції. У цьому ви-
падку, сила впливу суб’єктів визначається часткою їх продажів (закупівель) у 
загальному обсязі продажів (закупівель) партнера.  
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Таблиця 1 
Матриця розподілення сили впливу учасників каналу розподілу  

задля вибору стратегії управління партнерськими відносинами * 
Учасники каналу 

розподілу 
один декілька багато 

партнери 
один 

па
рт

не
ри

 Кооперативна  
система 

Нерівномірне  
розподілення сил 

Нерівномірне розпо-
ділення сил 

декілька Нерівномірне розпо-
ділення сил 

Збалансована  
система 

Нерівномірне розпо-
ділення сил 

багато Нерівномірне розпо-
ділення сил 

Нерівномірне роз-
поділення сил 

Конкурентна  
система 

 
Так, при рівному числі учасників каналу розподілу можливі три варіанти роз-

витку подій:  
«Один виробник — один посередник» (кооперативна система розподілу). У 

подібній ситуації виробник часто виявляється залежним від посередника, особ-
ливо у разі наявності на ринку великої кількості альтернативних виробників; зна-
чна частина витрат на розробку і розвиток нових видів продукції здійснюється 
постачальником.  

«Кілька постачальників — кілька виробників» (збалансовані взаємини). Взає-
модія з декількома виробниками/посередниками в межах певної галузі означає 
формування взаємин із двома або більше учасниками ринку. У такій ситуації, 
виробник і посередник мають рівні можливості вибору партнера і захисту свого 
бізнесу. Виробники взаємодіють із декількома посередниками для того, щоб 
убезпечити себе від можливого скорочення збуту і уникнути інших негативних 
наслідків, які можуть виникнути при взаємодії лише з одним посередником. По-
середники, у свою чергу, за допомогою організації партнерських відносин із де-
кількома виробниками, прагнуть убезпечити свій бізнес від банкрутства у разі 
співпраці з єдиним виробником. 

«Безліч виробників — безліч посередників» (конкурентні взаємини). Вироб-
ники формують тимчасові канали розподілу із великою кількістю посередників, і 
навпаки. Обидві сторони за допомогою організації каналів розподілу пересліду-
ють власні економічні цілі і прагнуть до максимізації прибутку. Виробник фор-
мує взаємини з великою кількістю посередників, кожний із яких займає незначну 
частку у загальному обсязі його продажів.  

Що стосується інших форм каналів розподілу, то вони засновані на нерівному 
розподілі сили впливу між посередниками і виробниками. Якщо число посеред-
ників перевищує кількість виробників, останні прагнуть знизити ціну, паралель-
но підвищуючи вимоги до його якості і рівня обслуговування. Сила впливу виро-
бника підвищується у випадку, якщо витрати переорієнтації на іншого посеред-
ника низькі і виробник володіє повною інформацією про наявні альтернативні 
пропозиції на ринку. Сила впливу посередника збільшується при невеликій кіль-
кості альтернативних пропозицій у галузі, високому ступені диференціації його 
продукції, високих витратах переорієнтації виробника, а також якщо існує велика 
ймовірність інтеграції посередників. При цьому, у разі сильної залежності від 
партнера, суб’єкт каналу розподілу може використовувати одну з наступних 
стратегій управління взаєминами: 1) «адаптація» — прогнозувати майбутню по-
ведінку партнера-учасника каналу розподілу і перебудовуватися відповідно до 
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результатів прогнозу; 2) «контроль» — здійснювати ринковий контроль над пар-
тнерами- учасниками каналу розподілу, що допустиме лише у випадку, якщо фі-
рма володіє сильною позицією на ринку; 3) «контр-дії» — дана стратегія управ-
ління каналами розподілу передбачає зниження залежності від партнера. Це мо-
же бути досягнуто шляхом реорганізації каналу розподілу у трансакційній формі 
«на відстані витягнутої руки» або переорієнтації на інших посередників; 4) «від-
хід» — знайти нового партнера на ринку для спільного планування та реалізації 
стратегії управління каналами розподілу, що сприяє досягненню учасниками вза-
ємодії індивідуальних та спільних інтересів.  

Відтак ми розглянули  науково-методичні проблеми розподілу продукції в 
умовах застосування синергетично-інституціональної концепції управління пар-
тнерськими відносинами, охарактеризували принципи, зміст та тенденції викори-
стання партнерських відносин в каналах розподілу, критерії вибору рівня інтег-
рації та координації відносин між учасниками каналів розподілу. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР 
ЗМІЦНЕННЯ 
КОНКУРЕНТСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О. В. В’ялець, канд. екон. наук  
Інститут післядипломної освіти Національного  
університету харчових технологій 

Підприємства харчової промисловості України стають на шлях поступової 
економічної інтеграції до внутрішнього ринку ЄС в рамках набуття чинності 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це потребує здій-
снення послідовних кроків у напрямку усунення дискримінації споживачів, що, 
зокрема, полягає в неприйнятності продажу в одних країнах менш якісних проду-
ктів, ніж в інших, під тим самим брендом. В умовах динамічних змін, які останнім 
часом мають кризових характер, одним з головних факторів успіху підприємств 
харчової промисловості на внутрішньому і зовнішньому ринках стає гнучке реа-
гування на нові запити споживачів. Інструментом для вирішення такої проблеми 
є правильна політика щодо вибору напряму диференціації продукції, що допо-
може підприємству зміцнити свої конкурентні позиції на ринку.  

Оскільки питання диференціації продукції перебуває в полі зору мікроеконо-
мічної теорії, теорії організації виробництва, маркетингу, стратегічного управ-
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ління тощо, то існує досить багато трактувань економічної категорії «диференці-
ація продукції». Дослідження позиції різних науковців з зазначеного питання, 
дозволило виокремити декілька підходів до визначення сутності економічної ка-
тегорії «диференціація продукції», а саме: фінансовий, ціннісний, ресурсний та 
стратегічний. 

Кожен товар і продукція можуть бути в тій чи іншій мірі диференційовані, але 
не всі відмінні риси є важливими. Підприємство добирає напрями диференціації 
продукції, враховуючи такі критерії: 
 вагомість для покупців та здатність привернути увагу; 
 унікальність та неможливість швидкого копіювання конкурентами; 
 наявність суттєвих якісних та інших переваг порівняно з конкурентами; 
 доступність і відчутність для покупців; 
 прийнятність за ціною; 
 прибутковість для підприємства. 
На нашу думку, потенційна основа диференціації продукції — це фактори, що 

збільшують цінність продукції для покупців. З метою успішного застосування 
диференціації продукції підприємству необхідно детально вивчити запити та по-
ведінку майбутніх споживачів диференційованої продукції; на основі отриманої 
інформації створити бажану цінність. 

Вивчення [1, с. 41-89] дозволило згрупувати основні показники для вимірю-
вання ступеня диференціації продукції: 
 кількість торгових марок; 
 перехресна еластичність попиту; 
 індекс ентропії; 
 індекс спеціалізації; 
 витрати на рекламу. 
Проте перераховані показники оцінки ступеня диференціації продукції мають 

недоліки. Вважається, що показники кількості торгових марок та витрат на рек-
ламу відображають не так суб’єктивне ставлення покупця до продукції різних 
підприємств, як стратегічну поведінку продавців. Показник перехресної еластич-
ності попиту важкий для використання внаслідок складнощів, пов’язаних з його 
виміром, проте він є абсолютно коректним з точки зору економічної теорії. Тож, 
на нашу думку, оцінку ступеня диференціації продукції доцільно доповнити ви-
користанням матричного підходу та аналізом асортименту продукції за допомо-
гою ABC-аналізу та XYZ-аналізу. 

Всебічний аналіз дозволить відразу виділити пріоритетні та унікальні катего-
рії продукції, відсіяти невдалі пропозиції щодо її диференціації і зосередитися на 
найбільш перспективних, що сприятиме зміцненню конкурентоспроможності 
підприємства та досягненню його стратегічних цілей. 

Література 
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ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ЦІННОСТЕЙ  
У СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Т. І. Грищенко 
В. А. Стеценко канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день питання цінності товару для споживача включає в себе 
значну кількість елементів. Головними є: переваги, які отримає споживач при 
купівлі конкретного товару, його особливість та унікальність,  неочікуваність 
ефекту від здійсненої покупки та тривалість дії цього ефекту. Споживач відчує, 
що товар має цінність тоді, коли побачить в ньому щось таке, чого раніше не бу-
ло. Ця аксіома має місце не лише на ринку В2В, ринку послуг чи ринку промис-
лових товарів, а й — в харчовій промисловості. 

Вивченням, дослідженням та розробленням ідеального підходу до формуван-
ня цінності товару займалися різні особистості та компанії. Це є невід’ємною за-
дачею маркетингу. Серед науковців провідними є М. Портер, А. Томпсон, Б. Ан-
дерсен, М. Невеса, Ф. Колосова, М. Невес, Л. Кастро та інші.  

Концентруючи свою увагу на товарах харчової промисловості проаналізова-
но, що ринок складають на 60% компанії-виробники, які є корпораціями, що з 
відносно малою періодичністю постійно використовують новітні, інноваційні 
підходи та розробки не лише техніки, а й комунікацій в спілкуванні зі спожива-
чем задля створення для них власної, вибухової цінності товару. Інші 40% ком-
паній — це велика кількість компаній, які ще не вивчають та не впроваджують на 
високому рівні мережевий підхід до формування ланцюга цінності товарів [1]. 

Аналізуючи матеріали О. Мальцевої, необхідно виділити ті три питання, які, 
на її думку, є найважливішими як для нового підприємства, так і для світових 
компаній  [2]: 

Хто є вашим клієнтом (конкретний цільовий сегмент)? 
В чому є цінність вашої пропозиції для них в першу чергу? 
Чим дана пропозиція є унікальна? 
Досліджено, що лояльність великої кількості потенційних споживачів є бажа-

ною для всіх компаній, але саме ціль ведення бізнесу має мати конкретне тракту-
вання, завдання мають бути поставлені та направлені на обраний цільовий сег-
мент, всі дії, що передбачає компанія мають відповідати рівню, потребам саме 
даного клієнта.  

Сьогодні існує велика кількість способів привернути увагу споживача. Біль-
шість з них вже використовувалися. Кожне підприємство застосовує вже існую-
чий механізм створення цінності по-своєму і має різні результати, адже кожен 
споживач реагує на нову ідею, інновацію, розробку чи перевтілення по-різному. 
Саме тому в мережевому підході до формування ланцюга цінності товару сього-
дні приділяється глобальна увага маркетингу, політиці розподілу, просуванню, 
ATL-рекламі, логістиці [3].  

На ринку харчової промисловості глибина та ширина асортименту за кожною 
групою товарів не є уявленою споживачем. Більшість компаній не дають відпові-
ді на запитання: «А чому саме я?» Саме тому більшість з них не є впізнаваними, 
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а й в подальшому пріоритетними. Така компанія не існуватиме довго, якщо, зви-
чайно, їх не влаштовує отримування мінімальних прибутків від своєї діяльності.  

Боротьба за споживача повинна зароджуватися разом з ідеєю про створення 
підприємства, його принципами, задачами та метою. Світові компанії сьогодні 
використовують такі можливості, створюючи цінність для споживача: 
 знімають ринкові обмеження та говорять про те, що рамки лише для тих, 

хто щось боїться або чогось не знає; 
 результат та ефект, який очікує від здійснення покупки споживач, підпри-

ємство робить максимальним, повноцінним та емоційнозавершеним; 
Задачі та труднощі, з якими постійно зіштовхується клієнт, фірми вирішують 

інноваційними методами. 
Отже, процес формування ланцюга цінності товарів у харчовій промисловості з 

кожним роком стає все більше багатоаспектним, глибоко досліджуваним та важли-
вим, адже кожен елемент системи впливає на кінцевий результат. Детальний аналіз 
цільового сегменту, готовність до інноваційних підходів, креативність, висока квалі-
фікація персоналу, раціональність дій — запорука успіху підприємства.   

Література 
1. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и 

обезепечить его устойчивость / пер. с англ. / М. Портер. — М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2005. — 715 с. 

2. Мальцева О.Я. Как создать реальную ценность для клиента? [Електронний 
ресурс] / О.Я. Мальцева. — Режим доступу:  http://www.sbr.in.ua/?p=588. 

3. Омельченко О.С. Застосування концепції ланцюга цінності як складової си-
стеми управління витратами [Електронний ресурс] / О.С. Омельченко. — Режим 
доступу:  http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14440394107134.pdf. 
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ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 
О. В. Гудима 
Національний університет харчових технологій 

Проблема підвищення конкурентоспроможності є досить актуальною для віт-
чизняних виробників експортної продукції. Товари, які реалізуються переважно 
на внутрішньому ринку також залучаються до процесу міжнародної конкуренції, 
адже вони конкурують з імпортними товарами. Збереження позицій на внутріш-
ньому ринку є важливою передумовою високого рівня конкурентоспроможності 
на зовнішньому ринку. 

Причинами виходу підприємств на міжнародний ринок є можливість збіль-
шення масштабів виробництва, отримання доступу до ресурсів інших країн, гео-
графічна диверсифікація ринку. 

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності важливою задачею є вибір 
форми присутності на зовнішньому ринку. До моделей виходу на зовнішній ри-
нок відносяться експорт, спільна підприємницька діяльність та пряме інвесту-
вання. Способи виходу на ринок відрізняються в залежності від рівня ризику, 
величини затрат при входженні на ринок, дохідності.  
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На міжнародному ринку найбільшого значення набуває якість товару, його 
новизна, екологічність, наукомісткість при зберіганні прийнятної ціни. 

Сьогодні більшість країн світу забезпечують підвищення товарної конкурентосп-
роможності шляхом використання інновацій. Якість продукції значною мірою зале-
жить від технічного рівня виробництва, застосування прогресивних технологій. Під-
вищується роль ресурсоощадних технологій в забезпеченні ефективності виробницт-
ва на основі зниження матеріаломісткості та енергомісткості продукції. Також важ-
ливим фактором забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку є про-
дуктивність праці, яка впливає на рівень ціни та прибутковості [1]. 

Основним чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств харчової промисловості на міжнародному ринку є наявність умов для 
формування їх стійких конкурентних переваг у рейтингу світової конкурентосп-
роможності компаній.  

Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчової 
промисловості можливе, враховуючи такі фактори:  
 високу якість продукції, що є конкурентною на міжнародному ринку;  
 використання нових технологій;  
 інноваційний характер виробництва; 
 здійснення НДДКР; 
 швидкість створення та реалізації інновацій;  
 ступінь задоволення додаткових потреб конкретних споживачів; 
 удосконалення власного виробництва;  
 ефективне використання всіх видів ресурсів та їх оптимальне структурне 

співвідношення [2]. 
Індекс глобальної конкурентоспроможності є показником, що характеризує 

рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємств по країнах. У щоріч-
ному рейтингу конкурентоспроможності країн, що складається Всесвітнім еко-
номічним форумом, у 2016 році Україна опустилася на шість позицій і зайняла 85 
місце, розташувавшись між Намібією і Грецією. Беззмінними лідерами рейтингу 
залишаються Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди та Німеччина. Останні 
місця утримують Чад, Мавританія і Ємен. Серед країн СНД нашу країну по кон-
курентоспроможності обійшли Азербайджан, Казахстан, Грузія, Вірменія, Тад-
жикистан і Росія.  

Найбільшими проблемами в Україні, згідно з рейтингом, являються корупція, 
податкове регулювання, доступ до фінансування, неефективне державне управ-
ління, податкові ставки та інфляція [3]. 

Тому, до основних шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств харчової промисловості на міжнародному ринку можна віднести: 

1. Забезпечення високої якості продукції, яка є конкурентною на міжнародно-
му ринку аналогічної продукції. 

2. Використання високих технологій. 
3. Екологічна безпечність споживання. 
4. Широке впровадження інноваційних розробок. 
5. Трансформаційні зміни в управлінні. 
6. Ріст компетенції та інтелектуалізації персоналу. 
7. Створення умов для навчання та підвищення кваліфікації співробітників. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОДУКТОВИХ 
ЛАНЦЮГІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ  
ГАЛУЗЕЙ АПК 
Л. М. Закревська, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Сучасні інтеграційні та глобалізаційні виклики висувають нові вимоги до дія-
льності агропромислових формувань. Ефективність функціонування підприємств 
агробізнесу значною мірою залежить від побудови інтегрованої моделі взаємоу-
часті. Досвід європейських країн свідчить, що найбільш дієвим способом стиму-
лювання розвитку АПК є формування територіальних кластерів, які поєднують 
усі технологічні процеси, забезпечуючи проходження повного технологічного 
циклу: від виробництва кормів до переробки сільськогосподарської сировини і 
реалізації її через власну торгівельну мережу 1, с. 98.  

Деякі вітчизняні товаровиробники використали наявні фінансові та виробничі 
ресурси і сформували ефективні інтеграційні продуктові ланцюги. Яскравим 
прикладом успішного застосування даної моделі є діяльність ПАТ «Миронівсь-
кий хлібопродукт», який  об’єднує виробничі потужності всього технологічного 
ланцюга м’ясного виробництва — від вирощування та виготовлення кормів, ви-
робництва інкубаційних яєць, великої рогатої худоби та домашньої птиці до пе-
реробки і реалізації готової продукції. 

Інтеграційний продуктовий ланцюг включає в себе постачальників, виробників 
продукції харчової та переробної галузей АПК, гуртових і роздрібних підприємств, 
що функціонують як одна система. Один з учасників є домінантом у взаємовідноси-
нах — чинить значний вплив на діяльність всього інтеграційного утворення. Він мо-
же виступати в якості власника інших підприємств-учасників, укладати з ними дого-
вори або мати змішаний вплив через організації, які займаються обслуговуванням 
бізнесу. Домінувати у складі цієї системи може як постачальник, так і виробник. Іс-
нують ситуації, коли вирішальну роль у інтеграційному продуктовому ланцюгу на-
лежить саме гуртовому чи роздрібному підприємцю, від ефективної роботи якого 
залежить успіх усіх учасників інтеграційного утворення.  

Метою створення інтеграційних продуктових ланцюгів є виготовлення конку-
рентоспроможної продукції, розширення ринків збуту, економія витрат тощо. 
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Особливого значення вони набувають в ситуації, коли окремо кожен учасник не 
взмозі досягнути максимально можливого позитивного ефекту.  

Підприємства агропромислового комплексу, поєднуючи свої інтереси, можуть 
запропонувати споживачам продукцію, рівень якості якої буде в рази вищою, ніж 
у конкурентів. Для цього варто будувати взаємодію на наступних принципах: 
пов’язаність спільною метою та ресурсами, захист інтересів і ініціатив учасників, 
творча співпраця між керівництвом підприємств і їх працівниками. Забезпечуючи 
реалізацію даних принципів, отримають перевагу всі учасники інтеграційного 
процесу: споживачі — доступну якісну продукцію, виробники та посередники — 
додатковий прибуток. Зникає залежність від поставки добрив, насіння та інших 
необхідних компонентів. 

Особливе місце у  формуванні даного продуктового ланцюга належить засто-
сування принципів енерго- та теплоощадливості. Це дасть змогу не лише скоро-
тити енергетичну залежність від зовнішніх постачальників, але й впливати на 
рівень собівартості продукції. Так, ПАТ «Миронівський хлібопродукт» викорис-
товує курячий послід у якості сировини для біогазової станції на птахофабриці 
«Оріль-Лідер» (перша в Європі біогазова станція потужності 5 МВт й такого рів-
ня технологій, що працює на курячому посліді та відходах птахофабрики  (Дніп-
ропетровська обл.) 2. 

Таким чином, створення структур з інтеграційними продуктовими ланцюга-
ми, основу яких формуватимуть сільськогосподарські виробники, не лише спри-
ятиме розвитку агропромислового бізнесу, але й призведе до формування ринку з 
доступними конкурентоспроможними товарами. 
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ВИБІР МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ 
АСОРТИМЕНТОМ РОЗДРІБНОЇ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
Д. М. Зубченко 
Національний університет харчових технологій 

Успіх роздрібної торговельної мережі передусім залежить від асортименту, 
який повинен задовольняти потреби споживачів. Безсумнівно, велику роль відіг-
рає процес формування асортименту, але не менш важливо, як торговельна ме-
режа буде управляти цим асортиментом, щоб бути прибутковою, тому дана тема 
є актуальною. 

В роздрібній торговельній мережі асортимент має два завдання: заповнити всі 
полиці та задовольнити потреби споживачів. 

На сьогоднішній день у світі є величезний вибір марок, виробників товарів, 
тому полиці, зазвичай, заповнені, але не завжди товари задовольняють потреби 
споживачів. Тому необхідно притримуватися принципів управління асортимен-
том, які допоможуть мережі залишатися в пріоритеті серед клієнтів. 

Маркетолог Ісаєв В. запропонував декілька основних принципів управління 
асортиментом, перший з яких — постійна орієнтація на покупців-клієнтів. Щоб 
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досягти високих показників з продажу, потрібно чітко знати потреби і побажання 
покупців.  

Також значну роль відіграє  розвиток.  Вимоги, які покупці пред'являють до 
якості і виду товарів, постійно змінюються і зростають. Саме тому асортимент 
повинен зазнавати змін і, навіть, передбачати потреби клієнта.  

Наступний принцип — професіоналізм. Тільки висококваліфікований фахі-
вець здатний ефективно управляти асортиментом і грамотно оцінювати його па-
раметри. Це повинен бути професіонал-аналітик з хорошими теоретичними 
знаннями, які він успішно застосовує на практиці. 

І заключний принцип — ефективність. Управління широким асортиментом зав-
жди направлено на підвищення прибутку. «Випадкових» асортиментних позицій 
бути не повинно — в ідеалі кожна товарна лінія повинна приносити дохід [1]. 

Варто відзначити, що не існує точної відповіді на питання управління асорти-
ментом. Кожна роздрібна торговельна мережа сама обирає систему управління 
асортиментом, враховуючи свої особливості. 

В основі рішень щодо управління асортиментом в роздрібній торговельній 
мережі лежать процеси елімінування та нововведень. 

Елімінування — зняття застарілого товару з ринку, є процесом менш дослідже-
ним і менш використовуваним у маркетинговій практиці, ніж планування товару. У 
плануванні продукції ініціативу виявляє підприємство, елімінування ж часто нав'язу-
ється ринком і є результатом його розвитку. Крім того, підприємству набагато важче 
прибрати товар з асортименту, аніж додати новий [2]. 

Безпосереднє зняття товару з ринку можна здійснити такими методами, як «зби-
рання врожаю» — поступове зниження витрат на збут і в такий спосіб зменшення 
обсягів продажу застарілого товару за можливого утримання попередньої ціни. 

Також існує метод «видоювання» — різке зниження витрат на маркетинг, щоб 
знизити загальні витрати і зберегти прибуток на кінцевих стадіях життєвого цик-
лу товару. 

Ще один метод концентрації зусиль — усі зусилля маркетингу зосереджують-
ся на найсильнішому і найпривабливішому сегменті ринку з одночасним виве-
денням із фази збуту всіх інших сегментів. 

Оновлення продукції здійснюють з використанням процесів диференціації та 
диверсифікації. Диференціація — це доповнення існуючих ліній (номенклатур-
них груп) товарів новими її видами. Диверсифікація — це доповнення виробни-
чої програми новими товарними лініями [2].  

Перед тим як звужувати або розширяти асортимент роздрібної торговельної 
мережі необхідно ретельно його проаналізувати. 

Існує достатня кількість методів, що дозволяють аналізувати асортимент. Ко-
жен з них виконує певні завдання в процесі управління діяльністю роздрібної 
торговельної мережі.  

Для аналізу асортименту використовують такі методи, як АВС — аналіз, який 
дозволяє встановити внесок товару в результат роботи торговельної мережі. 

XYZ — аналіз визначає стабільність продажів товару, а поєднання ABC — і 
XYZ — аналізів встановлює статус кожного товару в асортиментній матриці і 
закупівельну політику відносно кожного виду товару. 

Також проводяться аналіз за параметрами впливу, котрий визначає стан ново-
го товару в загальному асортименті, QRS — аналіз, який допомагає визначити 
необхідність вкладення обігових коштів у розвиток постачальника потрібного 
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мережі товару і використовується  метод оцінки товарних запасів за ФІФО і 
ЛІФО, що здійснює визначення розміру товарних запасів з метою оптимізації 
оподаткування [3].  

Отже, управління асортиментом займає дуже важливу роль в управлінні будь-
якою роздрібною торговельною мережею. Асортимент може розширюватися, 
звужуватися, обновлятися або лишатися незмінним. Немає стандартної, універ-
сальної системи управління асортиментом, адже необхідно враховувати особли-
вості підприємства. Але кожна роздрібна торговельна мережа, безсумнівно, по-
винна аналізувати та правильно керувати асортиментом, щоб полиці не пустува-
ли, а споживач завжди був задоволений.  
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ 
ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА В ПРОЦЕСІ 
ПОКУПКИ  
Л. В. Капінус, канд. екон. наук  
Національний університет харчових технологій 

Забезпечення споживчих потреб здійснюється шляхом купівлі товарів, швид-
кість вибору яких залежить від якості та кількості маркетингових засобів, що ви-
користовуються у місцях продажу. Проведені дослідження з нейромаркетингу в 
Інституті П. Планка (Німеччина) показали, що сигнали, які поступають від мозку 
споживача, дозволяють передбачити, яким буде свідоме прийняття рішення про 
покупку. Такі дослідження є важливими для підприємств, які намагаються ви-
вчити поведінку свого споживача та його реакцію на маркетингові подразники. 

Проблеми в області нейромаркетингу досліджували І. Бабанова, П. Глімчер, Р. 
Дулі, Д. Залтман, Н. Коро, М. Окландер, А. Трайндл, Н. Фігун та інші учені, але 
багато питань залишилися недостатньо вивченими і потребують подальших дос-
ліджень [1, 2, 3].  

Нейромаркетинг (грец. neuron — нерв і англ. market — ринок, збут) — ком-
плекс прийомів, методів та технологій, сформований на перетині  економічної 
теорії, нейробіології, психології та медицини, який аналізує неусвідомлені моти-
ви споживачів, визначає ефективність рекламних інструментів, проектує новий 
маркетинговий інструмент з врахуванням нейроданих, відслідковує тренди 
сприйняття товарів різними сегментами [1].     Е. Смідтс, автор терміну, вважає, 
що нейромаркетинг дозволяє «краще зрозуміти споживача і його реакцію на мар-
кетингові подразники шляхом прямої зміни процесів у мозку» і підвищити «ефе-
ктивність методів маркетингу, вивчаючи реакцію мозку». 

В нейромаркетингу використовують багато методів, що дозволяють виявити 
підсвідоме ставлення споживача до продукції. Найбільш поширені: спостере-



 

129 

ження за серцево-судинною системою людини (зміна частоти серцевих скоро-
чень, тиску і тонусу судин); зміна електричного опору шкіри (для виявлення під-
вищеного потовиділення); реєстрація скорочення м'язів обличчя; айтрекінг (ре-
єстрація направлення поглядів, розміру зіниць і тривалості затримання погляду), 
аналіз викликаних потенціалів (аналіз реакції мозку на подразники) [1, 2]. 

Методи доводять, що споживач більш охоче здійснює покупку в стані ней-
ронної активності, тому у нейромаркетингових комунікація використовують 5 
каналів: слух, зір, дотик, смак, нюх. Відповідно, в практиці виділяють різновиди 
нейромаркетингу: візуальний маркетинг, аромамаркетинг, звуковий маркетинг і 
трейд-маркетинг. М. Лінстром стверджує, що в битві за споживача переможе той, 
хто найефективніше використає усі п’ять відчуттів. 

З’ясовано, що колір використовується маркетологами для створення емоцій, 
почуттів, настрою. Якщо говорити про колористику як складову маркетингу, то 
варто зазначити, що саме ним користуються 93% підприємств та фірм. При ство-
ренні логотипу або реклами вибираються кольори залежно від того, що хочуть 
донести продавці потенційному покупцю: жовтий — привертає увагу, його за-
стосовують для реклами; синій або зелений — викликає у споживачів відчуття 
надійності, захищеності; пурпуровий — колір ніжності, жіночності, його часто 
використовують у дизайні косметики [2, 3]. 

Технології аромамаркетингу використовуються майже у всіх  магазинах, що 
сприяють створенню привабливої, затишної атмосфери для покупок. Наприклад, 
магазини випічок часто використовують ароматизатори для підсилення запаху 
свіжоспеченого хліба з метою посилення бажання покупців придбати товар. Час-
то запахи використовують у кав'ярнях, магазинах меблів, страхових компаніях. 

Не менш вагомий вплив на психологію людини здійснює музика, адже від її 
темпу та мелодійності залежить атмосфера місця продажу та швидкість прийнят-
тя рішень про покупку. Приємна на дотик упаковка, якість тканин одягу — це 
також способи впливу на споживача, що використовуються в трейд-маркетингу і 
забезпечують відвідуваність, лояльність та кількість покупок в місці продажу 
товарів. 

В результаті досліджень з’ясовано, що сучасні маркетологи мають у своєму 
арсеналі достатньо технік для покращення продажу того чи іншого товару. Саме 
за допомогою нейромаркетингу продавці часто можуть донести всі позитивні 
сторони товару без його презентації словами. Тому діяльність в області нейрома-
ркетингових комунікацій має значний потенціал до розвитку в Україні. 
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ГEНEТИЧНO МOДИФIКOВAНA 
ПРOДУКЦIЯ — ЦE ВИXIД ЧИ  
ГЛУXИЙ КУТ? 
С. Ю. Кoвтyн  
Нaцioнaльний yнiвeрситeт xaрчoвиx тexнoлoгiй 

У 2017 рoцi з пoчaткy кoмeрцiйнoгo викoристaння бioтexнoлoгiчниx 
сiльськoгoспoдaрськиx кyльтyр минyлo 21 рiк. Гeннo-мoдифiкoвaнi (ГМ) рoслини 
в кoмeрцiйниx мaсштaбax вирoщyють 28 крaїн свiтy нa плoщi близькo 190 млн гa. 
Щe пoнaд 30 крaїн дoзвoлили викoристoвyвaти ГМ-прoдyкцiю для xaрчoвиx 
цiлeй i як кoрм для твaрин. Зa oцiнкaми Мiжнaрoднoї слyжби пo сприянню 
aгрaрним бioтexнoлoгiй (ISAAA), eкoнoмiчнa вигoдa 18 млн фeрмeрiв вiд 
вирoщyвaння тaкиx кyльтyр зa 1996-2016 рoки склaлa бiльшe 150 млрд дoлaрiв. 

ГM мeтoдики пoлягaють y синтeтичнoмy змiнeннi гeнoмy рoслини (гeннiй 
мoдифiкaцiї) шляxoм ввeдeння циx гeнiв з ДНK oргaнiзмy iншoгo, нe рiдкo нe 
сxoжoгo видy, якi кoдyють oмрiянy xaрaктeрнy рисy чи oсoбливiсть. 

Дискyсiї прo зaстoсyвaння гeннo мoдифiкoвaниx oргaнiзмiв нe зaспoкoюються 
i в ЄС, i в Укрaїнi. Iснyють дeржaви, в якиx ГМ oргaнiзми дoзвoлeнi для 
рeaлiзaцiї. Тaкi як кyкyрyдзa з iншoю гeнeтичнoю стрyктyрoю, a щe бoрoшнo з 
цiєї злaкoвoї кyльтyри i крoxмaль. Oкрiм цьoгo, в крaїнax Єврoпeйськoгo Сoюзy 
нa тoргoвиx пoлицяx сyпeрмaркeтiв мoжна пoбaчити ГМ сoю тa її пoxiднi. 
Єврoпeйцi кyпyють сoєвy oлiю, вживaють сoєвий бiлoк. У Єврoпi зaкoннe 
рaпсoвe мaслo, якe тaкoж склaдaється з гeнeтичнo мoдифiкoвaниx oргaнiзмiв. 
Зaпрoвaджeння ГМ oргaнiзмiв y вирoбництвo i прoдaж в крaїнax Єврoпeйськoгo 
Сoюзy сyвoрo впoрядкoвaнo. Укрaїнськe зaкoнoдaвствo нaпрaвлeнe нa 
єврoпeйський приклaд yзaкoнeння гeннo мoдифiкoвaниx oргaнiзмiв.  

Aлe в тoй жe чaс Єврoпa вiднoситься дo тoвaрiв гeннoї iнжeнeрiї вкрaй 
oбeрeжнo: ЄС випyстив дирeктивy щoдo мaркyвaння прoдyктiв, a дyжe бaгaтo 
крaїн нaшoгo мaтeрикa oбмeжили зaкoнoдaвчo вмiст гeннo мoдифiкoвaниx 
oргaнiзмiв y прoдyктax xaрчyвaння. У бaгaтьox крaїнax Єврoпи дoзвoлeнa мeжa 
вмiстy ГМO кoливaється вiд 0,3% дo 2%. Oбoв`язкoвим для всix крaїн є тe, щo 
вирoбництвo дитячoгo xaрчyвaння з ГМO зaбoрoнeнo. 

Укрaїнa пoгoдилa пoлiтикy щoдo гeннo мoдифiкoвaниx oргaнiзмiв. З 2002 
рoкy вoнa приєднaлaсь дo Кaртaxeнськoгo прoтoкoлy, який oxoплює кoнтрoль зa 
ГМO.  

Oднoзнaчнo виникaє зaпитaння: чoмy вмiст гeннo мoдифiкoвaниx oргaнiзмiв в 
їжi oбмeжyють, однак, нe визнaють, щo їсти ГМO-їжy шкiдливo? Чи лякaтися 
нaм прoдyктiв з ГМO, пaгyбним впливoм якиx нaс лякaють дeякi нayкoвцi? Чи 
дoслyxaтись дo тиx, xтo ствeрджyє, щo випaдкiв oтрyєння чи нeдyг пiсля 
вживaння трaнсгeннoї їжi нe зaрeєстрoвaнo, вiдтaк нeмaє причин пeрeймaтись? 

Якщo ми дiйснo xoчeмo нaгoдyвaти свiт, нaм пoтрiбнo збiльшити 
врoжaйнiсть, a бeз нoвиx тexнoлoгiй цe неможливо. I oднa з тaкиx тexнoлoгiй — 
тexнoлoгiя гeннoї мoдифiкaцiї, якy вaртo рoзглядaти i викoристoвyвaти пoряд з 
iншими тexнoлoгiями, якщo, звичaйнo, y нaс дiйснo є бaжaння збiльшити 
вирoбництвo. Дo тoгo ж для Укрaїни iснyють i oб’єктивнi чинники, якi свідчать 
прo тe, щo бeз ГМ-тexнoлoгiй нам потрібні: пoсyxa i шкiдники. Сaмe зa 
дoпoмoгoю ГМ-тexнoлoгiй з цими явищaми мoжнa бoрoтися. 
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Щo стoсyється xимeрнoї нeбeзпeки ГМO, тo нaгaдaємo прo звiт Нaцioнaльниx 
aкaдeмiй нayк, тexнiки i мeдицини СШA «Гeнeтичнo скoнстрyйoвaнi рoслини: дoсвiд 
i пeрспeктиви» i прo пeтицiї пoнaд стo нoбeлiвськиx лayрeaтiв в пiдтримкy гeннo-
iнжeнeрниx рoслин. Вoни бyли oприлюднeнi в трaвнi i чeрвнi 2016 рoкy. Звiт 
Нaцioнaльниx aкaдeмiй нayк СШA є рeзyльтaтoм дoслiджeння, якe прoвoдили пoнaд 
50 нayкoвцiв. У ньoмy викoристoвyвaли 900 прoeктiв з вивчeння бioтexнoлoгiчниx 
кyльтyр вiд пoчaткy їx кoмeрцiйнoгo зaстoсyвaння в 1996 рoцi. У звiтi 
нaгoлoшyється, щo гeннo-iнжeнeрнi рoслини i рoслини, oтримaнi шляxoм 
трaдицiйнoї сeлeкцiї, нe мaють нiякoї, з тoчки зoрy мoжливиx ризикiв, рiзницi y 
випaдкy oxoрoни здoрoв’я людини тa нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa. 

Бaгaтo aгрaрiї нe вiрять, щo питaння рeєстрaцiї тa лeгaлiзaцiї ГМO мoжe бyти 
вирiшeнe в нaйближчoмy мaйбyтньoмy, oскiльки нинiшнiй пoлiтикyм дo цьoгo нe 
гoтoвий. Xoчa тiльки ринкoвi мexaнiзми i трeнди пoвиннi впливaти нa вибiр 
вирoбникa — викoристoвyвaти йoмy ГМO чи нi. I дeржaвa пoвиннa йoмy в цьoмy 
дoпoмaгaти, a нe пeрeшкoджaти. 

Дo тoгo ж yкрaїнськa прaктикa рeєстрaцiї ГМO yнiкaльнa. Рeєстрaцiя ГМ-
пoдiй прив'язaнa дo рeєстрaцiї ГМ-сoртiв i цим вiдрiзняється вiд прoцeдyр, якi 
прaцюють в iншиx крaїнax. Нa жaль, прoйти прoцeдyрy рeєстрaцiї в нaшиx 
рeaлiяx дуже тяжко. Сaмe тoмy i вiтчизнянi вчeнi, i зaрyбiжнi влaсники прaв, i 
aвтoри гeннo-iнжeнeрниx рoслин нe рeєстрyють свoї винaxoди. Щoб oтримaти 
рeєстрaцiйний дoкyмeнт, пoтрiбнo витрати багато часу та сил — прoцeдyрa y нaс 
нaстiльки зaбюрoкрaтизoвaнa, нeлoгiчнa i нeскiнчeннa, щo зaймaтися цим 
рoзрoбники прoстo нe xoчyть. 

Вaжливo пaм`ятaти, що, пeрш зa всe, впрoвaджeння ГМ рoслинництвa 
дoзвoлилo пoкрaщити ситyaцiю з прoдoвoльствoм тa якiстю їжi в крaїнax, якi 
стрaждaють вiд гoлoдy, a пiдтвeрджeнь нeгaтивнoгo впливy нa oргaнiзм дoсi 
нeмaє. I тoмy oсoбистo нa нaшy, дyмкy прoдyкцiя ГМO цe скoрiшe виxiд, aнiж 
глyxий кyт. 
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ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ У 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  ЯК НАПРЯМ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
А. С. Мурай  
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах успішне просування підприємства на ринку неможливе без 
ретельно продуманої маркетингової політики, важливою складовою якої є прове-
дення ефективної рекламної компанії.   
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Витрати брендів на рекламу починають наздоганяти за обсягом телевізійні. В 
2017 році вони становлять $36 млрд. Саме через такі швидкі темпи росту компа-
ніям слід приділяти особливу увагу просуванню, підвищенню пізнаваності брен-
ду, побудові довготермінових відносин з клієнтами, які призведуть до підвищен-
ня обсягів продажів [1]. 

Оскільки  середньостатистична людина проводить у мережі Інтернет близько 
двох годин на добу, переважно через мобільні пристрої (60% від загального ча-
су), порівняльний аналіз привабливості соціальних мереж для проведення рекла-
мної компанії є актуальним на сучасному етапі економічного розвитку націона-
льної економіки. Майже всі великі соціальні мережі сьогодні налаштовані на 
співпрацю з рекламодавцями, пропонують спеціальні пакети послуг та мають 
певні переваги над конкурентами. Найбільшими і найпопулярнішими сучасними 
мережами є Facebook, YouTube, Viber, WeChat, Whatsapp, Linkedln, Goodle+ 
Twitter, Snapchat та Instagram.  

Для українського бізнесу притаманні недовіра та не бажання вкладати кошти 
у рекламні компанії. Одна із причин такої поведінки компаній — відсутність 
кваліфікованого персоналу, а саме, маркетологів та SMM-менеджерів.  У зв’язку 
з цим, підприємства часто використовують лише одну соціальну мережу, нама-
гаючись максимально ефективно використати її функціонал. Компанії, які пра-
цюють у сфері B2C, використовують соціальні мережі для збільшення своїх ау-
диторій, підвищення рівня пізнаваності бренду та лідогенерації. Для проведення 
якісної рекламної компанії потрібно розробити ефективну стратегію та план дій. 
Основою ціллю є вибір соціальної мережі на початковому етапі за критеріями 
відповідності її потребам бізнесу та цільовій аудиторії. 

Серед етапів вибору платформи для просування, на нашу думку, слід виділити 
наступні:  

1) вибір цільової аудиторії (за демографічними, соціальними та економічними 
показниками); 

2) визначення популярності у цільової аудиторії наявних соціальних мереж; 
3) вибір формату та типу контенту; 
4) остаточне порівняння доступних соціальних мереж за перевагами та недо-

ліками. 
Основні результати дослідження наведені нижче. 
Facebook — це мережа, яку відвідує щоденно 1,1 млрд людей. Станом на по-

чаток 2017 року у ній зареєстровано 10 млн українців. Більше 60% користувачів 
старші 25 років. Сайт пропонує широкий функціонал — від збільшення трафіку 
на сайт до лідогенерації. Також можливе створення рекламних публікацій, які 
будуть замасковані під рекламу та будуть показані користувачам у тематичних 
групах, якими вони цікавляться. До недоліків можна віднести вартість рекламної 
компанії — вона трохи вища за конкурентів. 

YouTube — платформа, яка забирає більше всього часу у користувачів ( в се-
редньому 40 хвилин на добу). Аудиторія переглядає до 2 млн відеороликів на 
добу. Це свідчить про те, що можна зацікавити користувача на довгий час, існує 
більше можливостей для показу реклами. Базовий функціонал рекламних засобів 
на Facebook та Google+. До переваг можна віднести невелику вартість відео рек-
лами, тому що її можна зняти навіть на камеру звичайного смартфону.   
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Instagram за популярністю поступається лише Facebook, аудиторія приблизно 
800 млн користувачів на добу, середній вік 19-25 років, рівень залучення у 15 
разів вище, ніж у Facebook. Оскільки аудиторія молодша, то їй легше показати та 
зацікавити рекламним оголошенням. Основні медіа файли — це фото та відео, 
тому користувач сприймає красиву картинку, у першу чергу, а вже потім — ціка-
вий текст. Інструменти просування схожі з Facebook, тому що це одна компанія. 
Аби просувати бренд у Instagram, слід чітко розуміти особливості маркетингової 
компанії у даній мережі. У ній складніше зацікавити користувача, тому що пот-
рібний якісний контент, який буде інформативний та приємний оку. 

Також існує велика кількість інших соціальних мереж, таких як Googlе +, Viber, 
WeChat, Whatsapp, Linkedln, Skype та інші, які мають свої недоліки та переваги. 

Провівши дане дослідження, можна зробити висновок, що просування товару 
або бренду через соціальні мережі в даний час дуже актуальне, тому для підви-
щення ефективності роботи будь-якого підприємства слід звернути увагу на 
digital-сегмент ринку. Якщо підприємство мале і не змозі найняти інтернет-
маркетолога, то його власник може спробувати самостійно займатися просуван-
ням у Інтернеті. Найкраще, на наш погляд, комбінувати мережі.  Не існує ідеаль-
ної платформи для просування товару, все залежить від цільової аудиторії, особ-
ливостей товару, поведінки покупців та бажань рекламодавців.  
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ 
АЛЬЯНСИ ЯК КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 
Т. А. Нікітіна, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Як провідна сучасна форма концентрації капіталу, транснаціональні корпора-
ції (ТНК) здатні швидко та ефективно поєднувати фактори виробництва з усього 
світу та реалізувати свої переваги власності. Це робить транснаціональні корпо-
рації найефективнішим та впливовим суб’єктом світової економіки. Стратегія 
підвищення ефективності та максимізації прибутку лежить в основі оптимізації  
форм діяльності ТНК. Транснаціональні корпорації здійснюють інвестиційні та 
не інвестиційні форми транснаціоналізації що  зумовило розвиток транснаціона-
льних стратегічних альянсів у світовій економіці. 

Транснаціональні стратегічні альянси (ТСА) — це інтеграційна форма декількох 
транснаціональних корпорацій, що здійснюється на договірній основі без передачі 
прав власності задля досягнення спільних довгострокових  стратегічних цілей. 

Головною метою створення транснаціональних стратегічних альянсів є під-
вищення ефективності діяльності транснаціональних корпорацій, що входять в 
цей альянс, а також забезпечення взаємної узгодженості довгострокових страте-
гічних планів та основних цілей діяльності.  

Основними, факторами, новоствореними конкурентними перевагами, що 
сприяють до об’єднання компаній в ТСА є наступні: 
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 одержання вищої, ніж у ТНК, економії за рахунок масштабу виробництва; 
 проникнення на нові ринки, подолання інвестиційних та торгових бар’єрів 

(за рахунок усунення перепон, що пов’язані з різницею у національному патент-
ному законодавстві, подоланням протекціоністських бар’єрів, отриманням ліцен-
зій для продажу товару за кордоном та ін.); 
 отримання доступу до новітніх технологій та прискорення темпів впрова-

дження досягнень НТП, і, відповідно, випередження конкурентів при комерцій-
ному використанні результатів НТП; 
 зниження ризику за рахунок його розподілу (особливо розподіл між компанія-

ми ризику, що пов’язаний з розробкою та використанням новітніх технологій); 
 одержання доступу до матеріально-фінансових ресурсів компаній;  
 збільшення можливостей щодо мобільності виробничих ресурсів; 
 використання різних систем менеджменту; 
 підвищення ефективності маркетингової діяльності та ін.  
Саме за рахунок трансграничного використання, взаємовпливу та створення 

нових конкурентних переваг, ТСА отримують значні привілеї над іншими типа-
ми ТНК. Об’єднання транснаціональних корпорацій в стратегічні альянси є аль-
тернативою спільним підприємствам, і одержання учасниками ТСА нових кон-
курентних переваг, на відміну від здійснення прямих закордонних інвестицій, 
має менший ризик.  

Глобальні стратегічні альянси базуються на можливостях партнерів доповню-
вати один одного, як у наданні ресурсів, так і в інтелектуальному відношенні, що, 
в кінцевому результаті, дає можливість партнерам одержувати прибуток і розши-
рювати масштаби ділової активності [1, с. 339].  

За твердженням Соколенко С.І. [1, с. 339-340], більшість (84%) європейських 
стратегічних  альянсів виникали, головним чином, для того, щоб, об’єднавши 
виробничі або дистриб’юторські можливості, розширити обсяги операцій. Вони 
отримали назву — «масштабні альянси». Лише 16% альянсів ставили собі за мету 
домагатися швидкої участі у поділі світових ринків за рахунок  доповнення парт-
нерських можливостей, здібностей і ресурсів. Вони називаються «доповнюваль-
ними альянсами» і вони створюються, переважно, як міжконтинентальні альянси 
між фірмами США, Японії та EС. 

Більшість факторів, що стимулюють до створення ТСА, відносяться до сфери 
організації та використання науково-технічних досягнень. Це обумовлено тим, 
що в сучасній економіці основними конкурентними перевагами є ті, що пов’язані 
з інноваціями.  

Література 
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На сучасному ринку товарів і послуг присутня жорстока конкуренція, яка 
змушує підприємства до активного пошуку нових та дієвих способів залучення 
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споживачів. В результаті виникає нагальна необхідність у використанні новітніх, 
креативних та неординарних маркетингових ідей, на яких базується латеральний 
маркетинг. 

Дослідження показали, що латеральний маркетинг являє собою надзвичайно 
неординарний підхід до ведення бізнесу підприємствами, який полягає у ство-
ренні нових та креативних ідей, шляхом поєднання досі несумісних речей. Його 
суть виявляється в тому, що замість поглиблення певної ідеї, підприємці сполу-
чають різні ідеї в єдине ціле для створення нової неординарності, яка привабить 
мільйони споживачів. Цей вид маркетингу викликає необхідність креативно мис-
лити, що, в свою чергу, приносить неабияку результативність та прихильність 
покупців, кардинально змінюючи їх свідомість щодо сприйняття цих речей. За 
своєю суттю латеральний маркетинг є досить творчим та водночас інтуїтивним. 

Процес латерального мислення можна розподілити на три етапи, які поєдну-
ються своєю послідовністю та зв’язністю. На першому етапі необхідна концент-
рація на обраному об’єкті, як приклад візьмемо досить простий та, водночас, 
яскравий об’єкт, а саме квіти. Вони є надзвичайно красивими, ароматними, їх 
запах зваблює, та в їх характеристиках існує вагомий недолік — вони швидко 
в’януть і втрачають свою красу. Якщо мислити логічно, то зрозуміло, що вирі-
шення такої проблеми взагалі не існує, адже квіти живі і рано чи пізно вони втра-
тять свої сили та, на жаль, зав’януть, і цього неможливо уникнути.  

На другому етапі потрібно здійснити розрив у стандартах мислення щодо 
характеристик об’єкта. Тобто, потрібно відкинути всю стандартність ситуації і 
довести, що існує вирішення цієї проблеми, в результаті чого квіти не зів’януть, а 
будуть довго привабливими. Саме в цьому і полягає завдання латерального мар-
кетингу — поєднати несумісні для розуміння споживача речі.  

На третьому етапі відбувається встановлення міцного зв’язку, а саме ство-
рення нової ідеї, яка забезпечить вирішення проблеми. У випадку, що розгляда-
ється, — це використання для виробництва квітів штучних матеріалів, тобто, від-
бувається створення незвичайного продукту. Так, завдяки латеральному марке-
тингу вирішується проблема і з’являється новий та цікавий продукт на ринку, 
який задовольняє потреби споживачів. В свою чергу, замість штучних матеріалів 
можуть бути використані інші речі, наприклад, букет квітів можна сформувати із 
різноманітних цукерок, а саме чупа-чупсів. В результаті вийдуть неординарні та, 
водночас, смачні квіти. Таких матеріалів можна обрати безліч та поєднати їх, 
створивши певну новітність. 

Яскравим прикладом латерального маркетингу є випуск компанією Ferrero 
Rocher шоколадки, якою можна гратися — Кіндера Сюрприза, що завоював своїм 
оригінальним підходом численне коло споживачів [1].  

Існують приклади застосування сучасного латерального маркетингу в різних 
організаціях та підприємствах України. Наприклад, спортивні клуби створюють 
розважальні програми із святкування подій (дні народження, професійні свята 
тощо), у ресторанах наявна можливість замовлення їжі (з мобільного телефону 
або через Інтернет), кафе надаються додаткові послуги, наприклад, караоке чи 
Інтернету. 

На нашу думку, в сучасних умовах досить актуальним було б використання 
цифрових технологій для підвищення мотивації робітників. Ідея полягає у ство-
ренні програми для сканування обличчя людей з метою  визначення їх настрою. 
В результаті фізіогномічного аналізу пристрій включає музику, яка б відповідала 
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настрою людей або, навіть, поліпшувала його. В результаті використання запро-
понованого підходу ефективність і результативність працівників значно зросте.  

Незважаючи на можливі ризики, які виникають при застосуванні цього марке-
тингу, він показує досить вагомі результати.  

Отже, латеральний маркетинг є надзвичайно ефективним інструментом, який 
завдяки своїй оригінальності здобуває лідируючі сходинки на ринку. В свою чер-
гу, використання цього виду маркетингу має не лише якісні та, водночас, позити-
вні сторони, а також і негативні, а саме — високі ризики його застосування. Та 
все ж він є тим ключовим способом, який використовують, коли вже вичерпали 
себе всі інші можливості. 

В результаті проведених досліджень, було з’ясовано, що будь-які ідеї, часом 
самі несумісні, можна поєднати. Для цього застосовують інструменти латераль-
ного маркетингу. 
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Національний університет харчових технологій 

Актуальність досліджень поведінкової економіки обґрунтована світовим ви-
знанням вагомості отриманих результатів з даної проблематики, що підтвердже-
но трикратним нагородженням премією Альфреда Нобеля з економічних наук 
представників цієї школи протягом 2002-2017 рр. (у 2002 р. — Данієл Канеман, у 
2013 р. — Роберт Шіллер, у 2017 р. — Річард Талер) [1]. 

««Поведінкова економіка» мабуть звучить сухо, однак вона може змінити ва-
ше життя,» — такий заголовок подано авторитетним британським виданням Гар-
діан («The guardian») для висвітлення новини про нагородження Р. Талера [1].  

Поведінкова економіка — це сполучення наук психології та економіки. Пред-
ставники цієї школи стверджують, що люди поводять себе нераціонально, діють 
не в кращих для себе інтересах. Це обумовлено низьким самоконтролем та на-
данням переваги короткостроковим задоволенням порівняно з щасливим майбу-
тнім. Вчення поведінкової економіки спрямовано на формування навколишнього 
середовища, що спрямовує людей назустріч мудрим рішенням та здоровому спо-
собу життя. Іноді поштовх — це все, що потрібно для удосконалення [2]. 

Нобелівський лауреат з економіки Р. Талер розпочав свої дослідження з пошуків 
методів заохочення школярів США на користь здорової їжі у шкільному кафетерії. 
Проблема була вирішена шляхом зміни розташування корисної їжі на лінії очей. 
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Правило поведінкової економіки полягає у необхідності виконання дій, що набли-
жують людину до досягнення поставленої мети, у щоденні рутинні справи. 

До здобутків американського економіста відносять визначення таких катего-
рій як: «ефект власності» через надання людиною підвищеної цінності тим ре-
чам, якими вона вже володіє; «теорія ментальної бухгалтерії», згідно якої людина 
класифікує видатки на групи та контролює їх межу. 

До найбільш дієвих інструментів поведінкової економіки маркетологи відно-
сять [4]:  
 Купівля товарів/послуг під впливом базових емоцій людини — страху, ба-

жання і провини. Вчені пояснюють таку поведінку орієнтацією мозку людини на 
негативний результат більше, ніж на позитивний. Почуття страху щось втратити 
мотивує більше, ніж задоволення від придбання. Прикладом використання цього 
методу є відображення на сайті бронювання готелів (апартаментів тощо) інфор-
мації щодо кількості зайнятих і вільних номерів у обраному готелі. 
 Схильність обирати з трьох варіантів замість двох. 
 Почуття незавершеної дії. 
 Ефект очікування — споживачі бажають сильніше придбати товар, якщо 

довше чекають на нього. 
 Орієнтація на елементи соціального схвалення/вибору для масових товарів 

(«стадний» інстинкт). 
Результати аналізу сприйняття споживачами рекламних кампаній у соціальній 

мережі Facebook дозволив фахівцям встановити наступні дієві інструменти пове-
дінкової економіки [5]: 
 зростання популярності та прихильності споживачів до прямих трансляцій 

в соціальній мережі та кількості коментарів під час їх перегляду; 
 наслідування поведінки медійних особистостей (використання «лідерів» 

думки для реклами товарів/ послуг); 
 надання переваги використання мобільних пристроїв для відвідування соці-

альної мережі. 
Прикладне застосування результатів досліджень поведінкової економіки 

впроваджується урядом Великобританії, США та інших розвинутих країн світу. З 
2010 р. при британському уряді створено соціально орієнтовану команду BIT 
(Behavioural Insights Team), результати досліджень якої використовуються в дія-
льності поліції та при прийнятті вагомих урядових рішень, серед яких: 
обов’язкові відрахування на пенсію працюючих британців, сприяння переходу 
від тютюнових виробів на електронні сигарети тощо. Нині «поведінкові» еконо-
місти працюють з урядовими програмами в понад 50 країн світу. 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 
І. П. Ополонець  
Національний університет харчових технологій 

Оптимальним варіантом для досягнення стрімкого економічного зростання є 
розвиток відкритої ринкової економіки, однією з основних тенденцій якої є гло-
балізація. Глобалізація являє собою всеохоплюючий процес трансформації світо-
вого співтовариства у цілісну систему економічних, інформаційних, технологіч-
них взаємозв’язків і взаємозалежностей [1]. 

Вплив глобалізації на економіку достатньо складний та суперечливий. Можна 
виділити як свої вигоди, так і свої мінуси. Якщо аналізувати позитиви і негативи 
глобалізації, то Україна, в більшій мірі, не використовує позитивну сторону, на-
томість страждає від негативної. 

Позитивними наслідками глобалізації є отримання іноземних інвестицій, які 
сприяють розвитку вітчизняного виробництва, збільшенню зайнятості і податко-
вих надходжень. Однак, нині через політичну та економічну нестабільність краї-
ни обсяг іноземних інвестицій, починаючи із 2014 року, зменшується, а це, від-
повідно, має негативний вплив на розвиток промисловості. 

Одним з чинників залучення в Україну іноземних інвестицій є стимулювання 
діяльності транснаціональних корпорацій. За рахунок діяльності транснаціональ-
них корпорацій в Україні створюються додаткові робочі місця (відповідно змен-
шується рівень безробіття) та підвищується кваліфікація робітників, збільшують-
ся податкові надходження до бюджету країни, на національних ринках 
з’являється нова продукція, нові послуги, які краще задовольняють потреби на-
селення. Імпорт технологій транснаціональними корпораціями в Україну дозво-
ляє покращити якість продукції, підвищити її рівень конкурентоздатності на сві-
тових ринках і, як наслідок, сприяє зростанню експорту. Проте, поряд із цим має 
місце ряд недоліків.  

З метою отримання надприбутків транснаціональні корпорації інтенсивно ви-
користовують у своїй діяльності земельні ресурси, а внаслідок внесення в ґрунт 
великої кількості гербіцидів, пестицидів та інших хімічних речовин виснажують 
рекреаційні ресурси, вичерпують родючість землі. Також хижацько використо-
вують інші природні ресурси країни та забруднюють навколишнє середовище 
відходами.  

Транснаціональні корпорації, користуючись дешевою робочою силою та матеріа-
ло-сировинною базою України, знижують собівартість виробництва й охоплюють 
нові ринки збуту, експортують сировину за зниженими цінами. Цим самим підви-
щують свою конкурентоспроможність, монополізують ринок, придушують та зни-
щують національних виробників, які мають низьку конкурентоздатність.  

Варто зауважити, що на скорочення експорту основних товарних груп впли-
нув фактор не тільки падіння виробничого потенціалу українських підприємств, 
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а і втрата звичних ринків збуту продукції, серед яких вагому часту займав росій-
ський ринок. 

Транснаціональні компанії мають змогу впливати на уряд країни, диктуючи 
правила гри на ринку. В той же час держава стає фінансово залежною від страте-
гії діяльності транснаціональних компаній [2]. 

Відкритість національних ринків призводить до неконтрольованого припливу не-
кваліфікованої робочої сили з інших країн, що веде до зростання конкуренції на рин-
ку праці, зниження заробітної плати. В той же час велика кількість висококваліфіко-
ваних українських кадрів мігрує в інші країни заради власного збагачення. 

Україна інтегрована в глобальну економіку, тому відчуває на собі позитивні і 
негативні наслідки глобалізації. Вона має створювати власні транснаціональні 
структури, щоб стати повноцінним суб’єктом глобальної економічної діяльності. 
Теперішні реалії вимагають від України взаємодії з іноземними партнерами, пос-
тійного пошуку нових джерел економічного розвитку. У зв’язку з цим, Україна 
повинна інтегруватися до міжнародних економічних відносин і знайти можливо-
сті для максимізації позитивів глобалізації і мінімізації негативів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
О. П. Осадчук, канд. екон. наук  
Національний університет харчових технологій 

Важливу роль при виробництві якісної та безпечної молочної продукції вітчи-
зняного походження відіграє впровадження на підприємствах систем управління 
якістю, а також неухильне виконання вимог міжнародних стандартів, ДСТУ, за-
конодавчих актів, що стосуються питань якості та безпечності продуктів харчу-
вання. 

Особливо важливого значення та актуальності набувають питання формуван-
ня та впровадження систем управління якістю на підприємствах молочної проми-
словості України. Головною рушійною силою впровадження сучасних систем 
управління якістю на вітчизняних молокопереробних підприємствах є комплекс-
ність їхньої дії, що дозволяє одночасно підвищити рівень якості і безпечності 
готової продукції, оптимізувати витрати при переробці молока, зменшити собіва-
ртість молочної продукції, підвищити імідж підприємства, забезпечити довго-
строковий розвиток в умовах невизначеності. 

Вагомий внесок у дослідження питань, пов’язаних з особливостями управлін-
ня якістю на підприємствах молочної промисловості України, здійснили сучасні 
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науковці, зокрема, Д.Ф. Крисанов, Л.С. Школьник, В.М. Новиков, І.Г. Власенко, 
розглядаючи ключові аспекти щодо виробництва якісної та безпечної харчової 
продукції; Т.Л. Мостенська, М.М. Ільчук, П.Т. Саблук, Л.Г. Ліпич, І.В. Федулова, 
досліджуючи стан та проблеми розвитку молокопереробної галузі; Р.І. Буряк, 
А.М. Должанський, О.І. Момот, Ж.К. Сіднєва, С.М. Безродна, А.В. Вакуленко, 
Е.М. Векслер, узагальнюючи та розвиваючи теоретичні підходи щодо управління 
якістю. 

Розробка та впровадження ефективної системи управління якістю здійснюєть-
ся шляхом поетапної реалізації організаційно-економічних заходів щодо ство-
рення та реалізації системи управління якістю. Основними етапами формування 
системи якості можна визначити наступні:  1. аналіз факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища; 2. здійснення оцінки відповідності продукції вимогам 
споживачів; 3. проведення комплексної оцінки виробничо-господарської діяль-
ності підприємства; 4. прийняття рішення щодо розробки та впровадження сис-
теми управління якістю; 5. підготовка кваліфікованого персоналу з питань 
управління якістю для всіх підрозділів підприємства; 6. ідентифікація процесів, 
установлення взаємозв’язків між ними, документування системи управління які-
стю; 7. розробка системи моніторингу якості виробничої діяльності підприємства 
(виявлення невідповідностей, застосування коригуючи дії); 8. проведення внут-
рішніх аудитів та самооцінки діяльності підприємства, оцінка задоволеності 
споживачів; 9. сертифікація системи управління якістю.  

Виходячи із основних етапів створення системи управління якістю, заснованої 
на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000, можна відзначити, що процес 
впровадження є трудомістким і тривалим, а також вимагає комплексного та пое-
тапного застосування відповідних організаційно-економічних заходів. 

Найбільш поширеними для застосування на підприємствах молочної промисло-
вості є системи управління якістю, розроблені у відповідності з вимогами міжнарод-
них стандартів ISO 9001:2009, ISO 22000:2007 та ISO 14001:2006. Система управлін-
ня, створена відповідно до стандарту ISO 9001:2009, є універсальною, оскільки може 
бути впроваджена в будь-якій організації, незалежно від сфери її діяльності та розмі-
рів. Дана система використовується для координування та поліпшення діяльності 
організації у сфері якості за рахунок охоплення всіх стадій життєвого циклу продук-
ту. Система управління, що відповідає вимогам стандарту ISO 22000:2007, викорис-
товується для управління та здійснення скоординованої діяльності організації щодо 
забезпечення безпеки харчової продукції, ґрунтується на основі визначення критич-
них точок контролю на всіх стадіях життєвого циклу продукту, особливо під час ви-
робничого процесу. Система управління, створена згідно стандарту ISO14001:2006, 
впроваджується з метою зменшення промислового впливу організації на стан навко-
лишнього природного середовища. 
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ІНДЕКС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 
В. А. Полева  
Національний університет харчових технологій 

Глобалізація є однією з найактуальніших проблем на сьогодні, оскільки гли-
боко впливає на стан і розвиток всієї світової економічної системи. В сучасних 
умовах спостерігається все більша залежність національної економіки від дії зов-
нішніх глобальних факторів, особливо в умовах зменшення торгівельних бар'єрів 
і зростання доступу до світових ринків капіталу.  

Для оцінки рівня глобалізації країни та її інтеграції у світовий простір вико-
ристовується індекс глобалізації (KOF Index of Globalization), який обчислюється 
як сума таких складових: економічна глобалізація, соціальна глобалізація та по-
літична глобалізація з наступними ваговими коефіцієнтами 36%, 39%, 25% від-
повідно. Для усіх країн світу Швейцарським Інститутом KOF складається рей-
тинг по Індексу глобалізації, який вказує їх місце серед інших держав. Підсумко-
ве значення індексу коливається від 0 до 100 балів [1]. Чим вище значення індек-
су держави, тим більше вона залучена до світових економічних і політичних 
процесів. Найбільш глобалізованими державами на сучасному етапі є Нідерлан-
ди, Ірландія, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Данія, Швеція, які мають індекс глоба-
лізації приблизно 90,0. США знаходяться на 27 місці з індексом 79,7, Японія зна-
ходиться на 39 місці з індексом 72,2, Росія — на 48 місці з індексом 68,2,  
Китай — на 71 місці з індексом 62,0 [2].  

Згідно з індексом глобалізації Україна у 2006 р. була на 39 місці, у 2013 р. 
Україна посідала 47 місце серед 187 країн світу, а у 2017 р. посіла 45 місце з ін-
дексом 70,24 серед 193 країн світу. Складові рейтингу України становили: еко-
номічна інтеграція — 17; персональні міжнародні контакти — 49; розвиток гло-
бальних технологій — 53, участь у глобальних політичних процесах — 55 місце 
[2]. Так як для України індекс глобалізації за системою KOF склав 70,24%, то за 
оцінками експертів це означає, що наша країна має рівень залучення до глобаль-
ного середовища вище середнього. Таким чином, наша країна є достатньо відк-
ритою для глобальних впливів [2].  

Взаємозалежність національних економік внаслідок глобалізації світової еко-
номіки, крім позитивних наслідків, має і значні ризики, адже економічна нестій-
кість, кризові явища в одних країнах світу, можуть мати негативні глобальні 
впливи на слабкі економіки і збільшувати рівень їх нестабільності, що треба вра-
ховувати для визначення стратегії розвитку України. 

Зараз для України, за висновками експертів інформаційно-аналітичного Forex 
Club, існує велика кількість проблем та ризиків. Серед них — війна на Донбасі, 
залежність від фінансування МВФ, низькі темпи відновлення промисловості, 
проблема з корупцією, занепад сільськогосподарського сектора. Експерти спра-
ведливо вважають, що перспективи розвитку національної економіки України 
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більше залежать від якості проведених внутрішніх реформ, ніж від темпів зрос-
тання світової економіки [3]. У довгостроковій перспективі стимулами зростання 
економіки можуть бути агросектор, ринок землі та харчова промисловість. Укра-
їна має суттєвий експортний потенціал, в тому числі, в сфері оборонного вироб-
ництва. Довгострокове зростання реального ВВП може сягати 4-6%, однак для 
таких показників необхідні масштабні реформи. У цьому зв'язку Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі підготувало і презентувало економічну страте-
гію розвитку України, побудовану на принципах лібералізації та економічної 
свободи, реалізація якої дозволить досягнути двократного зростання ВВП за на-
ступні 15 років, виходячи із зростання 4,5% на рік. При цьому цільовими показ-
никами реалізації стратегії повинні стати: входження в топ-30 рейтингу Doing 
Business (зараз — 96 місце), підвищення на 50 пунктів в індексі сприйняття ко-
рупції (зараз ми — найкорумповніша країна в Європі), входження в топ-70 країн 
за індексом економічної свободи (зараз — 162 позиція із 178), а також досягнути за-
лучення 8 млрд дол. прямих іноземних інвестицій щорічно (тепер — 0,3 млрд дол.) 
[4]. Для цього потрібні серйозні інституціональні і структурні зміни, які зможуть 
збільшити конкурентоспроможність української економіки на світовому ринку. 
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Для забезпеченості ефективної діяльності підприємства політика управління 
товарним портфелем має бути узгодженою із  загальною стратегією розвитку 
підприємства. Але і проблеми узгодженості самого товарного портфелю та його 
складових мають вирішальне значення в сучасних умовах. 

Управлінська діяльність на підприємствах хлібопекарної та кондитерської 
промисловості має бути адаптивною, тобто такою, що передбачає своєчасне вра-
хування змін впливу факторів зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, 
фінансового стану й інших параметрів управління виробництвом та своєчасне 
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реагування на ці зміни. Вона має розробляти альтернативні напрямки управління 
товарною політикою, що визначають номенклатуру, асортимент, можливий обсяг 
продажу. При цьому обсяги продажу мають бути орієнтовані на тенденції розви-
тку ринку, структуру та обсяги споживання, споживацькі переваги, активність 
конкурентів та споживачів тощо. Саме в цих умовах особливої актуальності на-
буває управління товарними портфелем [1]. 

Одним із напрямків реалізації даного питання є розроблення моделі управлін-
ня товарним портфелем, яка б враховувала стан та тенденції розвитку галузі, 
особливості функціонування  підприємств в сучасних  умовах, структуру пропо-
зиції, рівень споживання продукції та була б основою для побудови стратегії 
управління товарною політикою підприємств на довгостроковий період.  

Дана модель дозволить підприємствам промисловості поетапно здійснювати 
формування товарного портфелю, його оцінку та розвиток, тобто управляти то-
варним портфелем. 

Модель управління товарним портфелем включає послідовність етапів: 
Інформаційний, в якому визначають об’єкт дослідження. Ним може бути: то-

варний портфель підприємства в цілому (аналіз проводиться за товарними кате-
горіями); товарна категорія у розрізі товарних груп; набір товарних груп; окрема 
товарна група у розрізі асортименту; номенклатура; тривалість періоду, за яким 
буде проводитися аналіз (тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік тощо).  

Аналітичний. Визначають стан та динаміку розвитку ринку, стан та розвиток 
об’єкту дослідження на ньому. Використовуючи динамічні ряди розраховують: 
рівень та динаміку ємності ринку, темп росту ринку; рівень, динаміку, темп росту 
та частку ринку об’єкту дослідження. Проводять детальний аналіз вищезазначе-
них показників за напрямками: розвиток ринку в цілому, розвиток об’єкту дослі-
дження на даному ринку. Прогнозують розвиток ринку та об’єкту дослідження 
на певний період. Визначають стан та динаміку розвитку об’єкту дослідження за 
фазами життєвого циклу товару. Аналіз проводиться за методом Поллі-Кука. Да-
ний метод ґрунтується на показниках зміни збуту товару за визначений період 
часу, при цьому порівнюється зміна збуту конкретного продукту із загальною 
зміною збуту всіх продуктів номенклатурної групи. Проводять дослідження рин-
ку, у т.ч. вивчають попит, пропозицію, діяльність конкурентів. Для цього корис-
туються наступними методами: фокусне групове інтерв’ю, глибинне інтерв’ю, 
дослідження цільової аудиторії, тест у торгівельному приміщенні (hall-test), тест 
у домашніх умовах (home-test, вивчення попиту), спостереження у торговому 
залі; аудит роздрібної торгівлі (Retail Audit), моніторинг цін та дистрибуції (Price 
& Distribution Check) (дослідження пропозиції на ринку та діяльності конкурен-
тів). Визначають позицію об’єкту дослідження по відношенню до конкурентів. 

Оцінка конкурентоспроможності та життєздатності продукції. На даному ета-
пі передбачено формування стратегічного товарного портфелю із врахуванням 
рівня конкурентоспроможності об’єкту дослідження та привабливості ринку, що 
«найбільш ефективно можна зробити за допомогою матриці «GE/McKinsey» — 
«привабливість ринку — конкурентна позиція». Дана матриця дозволяє оцінити 
привабливість ринку шляхом визначення можливостей та загроз, з якими може 
зіткнутися підприємство» [2].  

Оцінка ефективності функціонування продукції на ринку. Проведення оптимі-
зації товарного портфелю, асортименту є підґрунтям для прийняття стратегічно-
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го рішення щодо асортиментної політики підприємства. Аналіз проводиться за 
допомогою методу АВС-XYZ — аналізу і є сукупністю рекомендацій для реалі-
зації та набором об’єктивно прогнозованих напрямків управління об’єктом дос-
лідження. 

Комплексна оцінка товарного портфелю. На даному етапі здійснюється ран-
гова оцінка складових товарного портфелю та будується матриця комплексної 
оцінки товарного портфелю. 

Отримані  на попередніх етапах процесу управління товарним портфелем дані 
дозволяють вирішити проблему вибору узгодженої стратегії  (або набору страте-
гій) розвитку товарного портфелю підприємства. На вибір стратегії впливають 
наступні чинники: конкурентна позиція на ринку, позиція в товарному портфелі 
підприємства. Визначені товарні стратегії повинні відповідати стратегічним за-
дачам розвитку товарного портфелю та узгоджуватись із загально організацій-
ною стратегією. 
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Дослідження сучасних технологій просування товарів показали, що одним із 
інструментів, які широко застосовуються на ринку В2С є запахи. Аромамарке-
тинг ґрунтується на збуджені у людини нюхових рецепторів і використовується 
підприємцями задля впливу на вибір споживача та збільшення обсягів продажу 
певних товарів.  

Запах, який відчуває людина має сильний психологічний вплив на нервову 
систему. Він є рушієм прийняття споживачем рішень про купівлю, оскільки від-
чувши запах, організм передає сигнал у мозок, у ту частину, яка контролює емо-
ції, пам'ять та увагу. В результаті дослідження було виявлено, що приємні запахи 
спонукають людину перебувати у магазині на 15-20% більше часу [1]. 

Вивченням особливостей впливу аромамаркетингу на споживача займалися 
вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як А. Хірш, Р. Моркашанцев, І. Данченко,  В. 
Матюшкін та інші. Виявлено, що в існуючих наукових працях недостатньо повно 
здійснено систематизацію засобів аромамаркетингу. 

Вибір аромату є надзвичайно відповідальним і доволі складним аспектом ко-
мунікаційної політики: необхідно врахувати усі тонкощі цільової аудиторії, регі-
оні особливості, метод донесення аромату (через повітря або якісь предмет). Під 
час розробки запаху необхідно враховувати психологію сприйняття ароматів лю-
диною. Протягом існування та розвитку такого відносно нового інструменту ма-
ркетингу, було виявлено багато закономірностей та проаналізовано відповідні 
експериментальні дані, що дозволяє провести певну систематизацію знань про 
аромамаркетинг.  
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При систематизації засобів аромамаркетингу, в першу чергу необхідно звер-
нути увагу на склад запаху. Тобто, можна поділити усі пропозиції ринку арома-
маркетингу на «прості» та «складні». Нещодавне дослідження Е.Спангенберга 
щодо реакції покупців на «прості» та «складні» запахи виявило, що у магазині з 
«простим» ароматом апельсину було зроблено на 20% більше покупок у порівня-
ні з показниками в магазині зі «складним» запахом (апельсин з базиліком та зе-
леним чаєм). Вчений зі своїми студентами з’ясував, що на обробку «простого» 
аромату покупцям потрібно було менше часу, що спонукало робити покупки. Це 
пов’язано з особливостями сприйняття запахів у ході історичного розвитку [4]. 

Також важливим аспектом є безпосередньо місце, де планується вплив на ці-
льову аудиторію. В цьому контексті логічно було б систематизувати вплив запа-
ху за географічною ознакою: яка у цьому місці панує атмосфера, якою діяльність 
здебільшого там займаються. Для успішного ведення бізнесу безпрограшним ва-
ріантом буде розміщення запаху лимона у місці підписання ділової угоди. Книж-
кові магазини піднімають продажі запахом шоколаду, дорогі покупки у ювелір-
них магазинах підштовхує здійснювати аромат морського бризу, а кафе та фаст-
фуди застосовують запах їжі (піци, свіжої здоби), що збільшує замовлення клієн-
тів на 10-20% від запланованого. Іншою складовою географічної ознаки може 
слугувати відкриття маркетів з кафетеріями на заправках. У місцях відведених 
для харчування  поширювалися запахи піци та кави, які визивали у клієнтів по-
чуття голоду. По завершенню експерименту зафіксовано, що перебування клієн-
тів в магазинах стало на 11 хвилин більше, обіг товарів зріс на 6% [3]. 

Спеціалістами встановлено, що вдало втілений аромадизайн підвищує серед 
клієнтів довіру до компанії, а перебування у торговій точці стає більш тривалим. 
До того ж, саме запахи людина здатна запам’ятовувати довше всіх інших почут-
тів і це приносить компаніям постійних клієнтів. 

Науковцями доведено, що протягом дня людина по-різному реагує на одні і ті 
самі речі, відповідно, запахи не є виключенням. Згідно цих особливостей, актуа-
льним є систематизація впливу на споживача запахів за ознакою періоду доби. 
Наприклад, з ранку, коли людина сонна, можна застосувати бадьорячи аромати 
кави, шоколаду або цитрусових, які б дали змогу сконцентруватися. До того ж, 
згідно спостережень, цитрусові позитивно впливають на збільшення покупок при 
нормальній щільності потоку покупців.  Вечором приємний, розслаблюючий 
аромат м’яти або лаванди здатний привести людину у стан покою та зробити пе-
ребування у магазині тривалішим. 

Однією з головних особливостей впливу аромамаркетингу на споживача є 
специфікація сприйняття запаху жінками та чоловіками. Тому, аналізуючи певні 
реакції, необхідно враховувати гендерну ознаку. Це припущення було доведено 
вченими із федерального університету Ріо-де-Жанейро, де вдалось науково дове-
сти, що жінки і чоловіки сприймають запахи по-різному. Група бразильських 
вчених під керівництвом Р. Лента досліджували рецептори нюхової цибулини — 
першої частини головного мозку, куди надходить інформація із носа. Вони дове-
ли, що у жінок у середньому їх на 43% більше, ніж у чоловіків, і саме по цій при-
чині жінки розрізняють запахи краще [2]. 

Найголовнішою відмінністю аромамаркетингу від інших засобів просування є 
те, що споживач може підсвідомо впевнитись у якості товару та віддати йому 
перевагу. 
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Отже, можна зробити висновки, що аромамаркетинг є прогресивним засобом 
впливу на процес покупки. Доведено, що приємні аромати збільшують продажі, 
відбувається зниження рівня стресу та нейтралізація неприємних або небажаних 
запахів. Запропонована систематизація засобів аромамаркетингу за географічною 
та гендерною ознакою, а також за періодом доби. 

Вид впливу на поведінку споживача через нюхові рецептори оснований на 
поліпшення настрою і привернені уваги споживача, не потребує значних витрат і 
збільшує, доволі швидко, обсяги продажів, а, відповідно, і прибутки.  
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Н. Я. Слободян, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах стратегія діяльності молокопереробних підприємств по-
винна передбачати комплекс заходів, спрямованих на підвищення конкурентосп-
роможності підприємства.  

Усю сукупність особливостей формування конкурентоспроможності молоко-
переробних підприємств в силу їх характеру об’єктивно можна поділити на дві 
групи: середовищні — пов’язані зі специфікою середовища молокопродуктового 
підкомплексу аграрної сфери економіки, в якому функціонують ці підприємства, 
та рівневі — визначені специфікою рівня, на якому розглядається конкурентосп-
роможність [1].  

Аналіз ринку молокопродуктів свідчить про високий рівень конкуренції. На 
думку експертів даної галузі, період вільних ніш закінчився. Тепер треба думати 
про нові лінійки продуктів, нові їх властивості тощо. Є багато інновацій, які мо-
жна розвивати та впроваджувати [2]. Деякі провідні компанії вже замислюються 
над створенням власних R&D (науково-дослідних відділів), усвідомлюють необ-
хідність уміння моделювати нові продукти на замовлення маркетингових відді-
лів. Створення таких підрозділів потребує значних фінансових ресурсів, необхід-
ного обладнання, в тому числі для експериментів, висококваліфікованих кадрів. 
Тільки володіння глибокими знаннями і розуміння потреб ринку дають перспек-
тиву розвитку. 
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Найкращим прикладом для вітчизняних підприємств молочної промисловості 
є функціонування молокопереробних підприємств Польщі, так як історії розвит-
ку харчової індустрії є схожими, а також схожими є і смаки споживачів.  Ви-
вчення досвіду впровадження продуктових та технологічних інновацій польсь-
кими підприємствами та спроможність їх впровадження українськими молокопе-
реробними підприємствами є також одним із шляхів забезпечення конкурентосп-
роможності.  

Отже, запорукою утримання конкурентних позицій на ринку є постійне онов-
лення асортименту продукції шляхом впровадження нових видів продукції. Як 
свідчить досвід, не всі інноваційні молочні продукти приживаються на ринку, 
деякі з них починають сприйматися споживачами з часом. Прикладом є біокефір 
зі злаковим наповнювачем, випуск якого було розпочато у 2001 р. ПАТ «Галак-
тоном» та який тривалий час не користувався попитом, оскільки обізнаність 
споживачів про його корисність була низькою. Сьогодні майже в усіх виробників 
молочної продукції в асортиментній лінійці присутні кисломолочні продукти зі 
злаками. Це є свідченням того, що у кожного продукту є свій час і необхідно 
завжди оцінювати своєчасність появи інноваційного товару на ринку.  

Досягнення високого рівня конкурентоспроможності молокопродуктів можливе 
завдяки використанню якісної сировини. Позитивним явищем у молочній промисло-
вості є зростання частки виробництва молока до 50 % сільгосппідприємствами та 
зниження обсягів виробництва домогосподарствами, що дає змогу підприємствам 
молочної промисловості контролювати якість молока, планувати співпрацю з поста-
чальниками та умовні сировинні зони. 80% сировини переробляється двадцятьма 
молочними компаніями, решта 20% молока — іншими підприємствами, які, фактич-
но, суттєвого впливу на ситуацію на молочному ринку не мають [2].  

Аналіз конкурентного середовища свідчить про наявність в Україні більше 
200 молокопереробних підприємств. Умовно їх можна поділити на ті, діяльність 
яких є стабільною, та на проблемні. До стабільних відносяться підприємства му-
льтинаціональних компаній Danone, Lactalis і PepsiCo. Потенційно стабільною є 
діяльність ПАТ «Звенигородський сирзавод» і ПАТ «Бель Шостка Україна», які 
також успішно здійснюють свою діяльність, але, маючи інноваційні рішення для 
виробництва сирів, могли б займати активнішу позицію в Україні. Саме тому, на 
думку експертів, є доцільним дотримуватися певної корпоративної маркетингової 
стратегії для забезпечення більш стійких конкурентних позицій на ринку. З укра-
їнських виробників до цієї групи можна віднести АТ «Молочний альянс», ТОВ 
«Люстдорф», ПРаТ «Тернопільський молокозавод» та ПАТ «Дубномолоко». 

Є й кілька українських підприємств, які можна віднести до першої двадцятки, 
до тих, які мають потенціал для розвитку. Перш за все, це ТОВ «Молочна компанія 
«Галичина», яке у кризовий період багато в чому втратило позиції і тепер намагаєть-
ся переосмислити бізнес-модель здійснення господарської діяльності. Конкурентним 
гравцем на ринку також є ПАТ «Юрія», яке виробляє продукцію під торговою мар-
кою «Волошкове поле» та ефективно реалізує маркетингові заходи.  

З радянських часів і до сьогодні молокоперобні підприємства все ж таки 
пройшли певне, часом навіть революційне, технологічне переозброєння. Ті ком-
панії, які знайшли можливості для модернізації, можуть із гідністю говорити про 
свій асортимент, про дистриб’юцію і про свої відомі торгові марки. Тіль-
ки маркетинговоорієнтовані компанії, які впровадили нові технології, мають пер-
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спективи розвитку. Ті підприємства, які не пройшли модернізацію і не в змозі її 
провести, в майбутньому  припинять свою діяльність. 
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МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ 
В. О. Стахурський 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний ринок закладів харчування має свою специфіку. По-перше, він є 
складовою ринку індустрії гостинності, по-друге сам є системою, що складається 
із двох підсистем: ринок ресторанів та ринок закладів швидкого приготування. 
До останнього можна віднести кав’ярні, кафетерії, фаст-фуди, кафе-шопи, кейте-
ринг, їдальні і т. ін. [1]. Продукт, що виробляється закладами харчування частко-
во носить нематеріальний характер, тобто є послугою з усіма її особливостями, а 
частково належить до сфери матеріального виробництва.  

Матеріальна частина продукту закладів харчування відображається у матеріа-
льному середовищі наданні послуги (меблі, стан будівель, інтер’єр приміщень 
тощо) та в самих стравах, що пропонуються. Нематеріальна складова найбільш 
повно проявляється у процесі обслуговування, що значною мірою залежить від 
обслуговуючого персоналу та внутрішнього  маркетингу закладу. Для успішного 
функціонування на сучасному ринку керівництву закладу харчування необхідно 
дотримуватись наступних вимог: 
 оптимальне поєднання та гармонійна взаємодія усіх елементів процесу об-

слуговування (матеріального середовища закладу, його персоналу та клієнтів); 
 дотримання ефективних взаємозв’язків згідно трикутної моделі маркетингу 

послуг Ф. Котлера (ефективні внутрішній та зовнішній маркетинг повинні приз-
вести до ефективного інтерактивного маркетингу та якнайкращого задоволення 
споживчих потреб); 
 формування комплексу маркетингу з урахуванням сучасних тенденцій та 

специфіки продукту, що пропонується (наявність значної частки нематеріальної 
частини потребує застосування додаткових елементів маркетинг-міксу (процес, 
люди, матеріальне середовище) [2], а максимальна орієнтація на потреби клієнта 
вимагає переходу від класичної моделі «4Р», до таких клієнтоорієнтованих моде-
лей, як «4С» або «SIVA») [1]. Необхідно усвідомлювати, що поняття «product» по 
суті замінюється поняттям «solution», тобто пропозицією, яка ефективно вирішує 
проблеми клієнта або якомога якісніше задовольняє його потреби. Поняття 
«price» витісняється «value», тобто найнижча ціна, навіть при прийнятній якості, 
не є для споживача найвагомішим чинником вибору. Споживач враховує наявні 
альтернативи, а також зручність придбання послуги (так, студент чи працівник 
фірми не обідатиме у кафе, що пропонує якісні страви за акційними цінами, якщо 
воно знаходиться на значній відстані від місця навчання чи роботи); 
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 чітке усвідомлення потреб цільової групи споживачів. При цьому необхідно 
враховувати тип закладу харчування: для ресторанних закладів більше значення 
має вишукана атмосфера та унікальність страв, оскільки клієнти, зазвичай, при-
ходять задля насолоди самим процесом споживання. Для закладів швидкого при-
готування важливими є оперативність обслуговування (звісно у поєднанні із на-
лежною якістю) та прийнятні для цільової категорії споживачів ціни. Відвідуючи 
такі заклади, клієнти прагнуть не стільки задоволення від процесу споживання, 
скільки вирішення проблеми харчування у ритмі насиченого робочого дня, подо-
рожі або навчання; 
 дотримання належної функціональної та інструментальної якості обслуго-

вування [3], а також встановлення оптимального співвідношення якості та про-
дуктивності надання послуги [4]; 
 формування ефективної системи маркетингових комунікацій, наявність фі-

рмового стилю (для ресторанних закладів, кафе, пабів тощо); 
 застосування сучасних інновацій у сфері харчування [1] (інтерактивне ме-

ню, екрани-планшети на столах, сенсорні дисплеї, використання практики «відк-
ритих кухонь», проведення спеціальних заходів, майстер-класів з приготування 
страв тощо). 

Таким чином, для успішного ведення бізнесу закладів харчування необхідно 
дотримання сукупності сучасних наукових та практичних підходів до маркетингу 
і маркетингу послуг, а також врахування швидкоплинних вимог ринку, коли пот-
реби клієнтів виходять за межі первинних (простої потреби в харчуванні), а про-
позиція постійно зростає, що породжує жорстку конкуренцію. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ФОРМ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ ЇХ 
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УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 
Л. В. Страшинська, д-р екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

У зв’язку зі зростанням чисельності населення та підвищенням його купівель-
ної спроможності у країнах, які розвиваються, світові тенденції останніх років 
свідчать про збільшення попиту на харчові продукти, що найближчим часом бу-
де визначати ключовий напрям розвитку світового агропромислового комплексу 
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(АПК). Прогнозні розрахунки підтверджують той факт, що протягом найближчих 
40 років людству необхідно буде виробити стільки їжі, скільки було вироблено за 
останні 10 000 років [2, с. 3]. У цих умовах посилюється роль вітчизняного АПК 
як значного експортера сільськогосподарської та харчової продукції, з розвитком 
якого пов’язується майбутнє вітчизняної економіки в цілому. 

Тенденції глобалізації висувають нові вимоги щодо функціонування підпри-
ємств галузі, зокрема підвищуються вимоги щодо безпечності продукції та дос-
тупу до якісних продуктів харчування основної маси населення, розширення ри-
нку екологічно чистої продукції тощо. 

Завдяки якості та родючості ґрунтів, а також вигідному географічному поло-
женню Україна має всі можливості для того, аби посісти чільне місце серед сві-
тових виробників та експортерів сільськогосподарської продукції. Проте захоп-
лення зовнішніх ринків пов’язується, головним чином, зі збільшенням виробниц-
тва та експорту готової харчової продукції з більш високою доданою вартістю.  

Виробництво конкурентоспроможної продукції та її експорт на світові ринки 
передбачає досить інтенсивну роботу щодо виведення вітчизняного АПК на якіс-
но новий рівень, зокрема приведення законодавства у відповідність до європей-
ських та міжнародних стандартів, створення прозорих механізмів його імплемен-
тації до розвитку інфраструктури. Крім того, нагальними постають питання сти-
мулювання впровадження нових технологій переробки; збільшення обсягів виро-
бництва органічної продукції; зміни стандартів, правил і процедур сертифікації; 
удосконалення стандартів контролю безпечності і якості продукції, а також по-
шуку і розвитку нових ринків збуту продукції. Вітчизняну продукцію на них пе-
редбачається просувати під брендом «Продукт України». 

Для стимулювання експорту необхідно сформувати відповідну державну  по-
літику, ключовими напрямками якої повинні стати: організація інститутів аташе 
при посольствах в основних країнах-контрагентах, створення маркетингових аге-
нцій, які фінансуються державою і бізнесом в рівних пропорціях для популяри-
зації вітчизняної продукції за кордоном. Також доцільним буде впровадження 
системи експортних гарантій і продовження переговорів з покращання доступу 
української продукції на ринки інших країн, зокрема, на ринок ЄС стосовно пер-
спективних обсягів тарифних квот. 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні та військові дії на Сході, 
вітчизняний АПК в цілому і харчова промисловість, зокрема, залишається прибутко-
вою. Проте посилення конкуренції на ринку, економічна криза, а також вплив тенде-
нцій глобалізації зумовлює пошук і розробку нових стратегій діяльності підприємств 
в нових умовах господарювання.  Найбільш простим варіантом інтеграції компаній у 
теперішніх складних економічних умовах вбачається контрактне виробництво як 
один з видів аутсорсингу. Але більш перспективною моделлю розвитку бізнесу для 
більшості підприємств АПК є формування нової форми партнерства — кластера. 
Кластер — це локальна мережа незалежних суб’єктів (виробничих компаній, науко-
вих організацій тощо) в одній галузі, які зацікавлені у співробітництві і діють в ме-
жах окресленої стратегії. Зазвичай, використовуючи власну сировину, кластери мо-
жуть бути сформовані як за територіальним, так і за галузевим принципом. Вони 
можуть об’єднуватись, зокрема, в асоціацію. Така модель стала провідною в світовій 
економіці з кінця 1990-х років. 

Учасники кластера об’єднують зусилля і розподіляють, хто чим буде займати-
ся. Тому в даному випадку маркетинг не потрібний кожній окремій фірмі. Ре-
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зультат такої синергії — зростання обсягів виробництва, зайнятості,  зниження 
собівартості загальної кінцевої продукції. Крім того, при такому об’єднанні підп-
риємствам легше провадити цінову політику.  

Кластер є більш мультипрофільним, ніж кооператив, оскільки дозволяє його 
учасникам не лише вирощувати, але й перероблювати продукцію, створюючи 
додану вартість. Проте їх розвиток гальмується недостатньо відпрацьованою но-
рмативно-правовою базою. 

У 2015 р. Міністерство аграрної політики та продовольства України, зважаю-
чи на значний потенціал для кластерів в АПК, підписало Меморандум з урядами 
Канади та Ізраїлю про реалізацію проекту розвитку плодоовочівництва. Він роз-
рахований на 7 років і за цей період повинен охопити 30 000 господарств у 4 пів-
нічних областях. Закордонні гранти будуть спрямовані на обладнання для фер-
мерів, їх навчання, налагодження ефективного ведення ними господарства, пок-
ращання маркетингових зв’язків. 

Досить багато світових прикладів доводить ефективність таких інтеграційних 
зв’язків, коли один член кластеру може володіти виробничим ресурсом, інший — 
брендом. У харчовій промисловості найбільш характерним прикладом такої ор-
ганізації у 2008-2009 роках був пивзавод «Славутич», який за контрактом з 
РерsiCo вироблював її напої. 

Привабливими кластери можуть бути й для невеликих товаровиробників, які 
не мають достатньо коштів на розвиток й не можуть самостійно «зайти» в торгі-
вельну мережу, проте об’єднання в кластер дозволить їм вирішувати ці питання. 
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ХАРЧОВІЙ 
ТА СУВЕНІРНІЙ ПРОДУКЦІЇ 
С. В. Ткачук, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні все більшого поширення на ринку набуває сувенірна продукція, що 
дістало відображення як в харчовій промисловості, так і в більш широкому діапа-
зоні виробів «хендмейд». Зокрема, значний вплив на ці процеси чинять такі фак-
тори, як відродження національних традицій, популяризація національних та 
укорінення європейських свят, а також зростання ринкової конкуренції та, як на-
слідок, необхідність впровадження все нових методів для найкращого задоволен-
ня споживчих потреб. 

Слово «сувенір» походить із французької мови (souvenir — «подарунок на 
пам’ять») [2]. Серед загальних вимог до сувенірної продукції виділяють наступ-
ні: поєднання традицій та сучасних тенденцій; оригінальні, привабливі, естетичні 
художньо-технологічні рішення; широкий перелік можливостей виробу; наяв-
ність фірмового стилю (стильна ергономічна упаковка, етикетка, подача); еколо-



 

152 

гічність матеріалів; практичність (утилітарність), функціональність, мобільність; 
наявність у товару «легенди»; брендування;  економічність (доступність) [2]. На 
основі польових досліджень ринку можна сформулювати загальні маркетингові 
тенденції, що мають місце на ринку сувенірів:  

1) зростання ринкової пропозиції, зокрема, від фізичних осіб; 
2) наявність значної кількості як вітчизняних, так і імпортних товарів; 
3) різноманітність ринкового асортименту (значна варіація за матеріалами, 

призначенням, формою, приналежністю до певної культури тощо). На сучасному 
ринку пропонується неймовірне розмаїття сувенірної продукції, яку можна кла-
сифікувати за сукупністю ознак, таких як: приналежність до певної країни чи 
культури (починаючи від українських сувенірів, закінчуючи сувенірами з Афри-
ки), за приналежністю до народних ремесел та промислів (НРП) (від класичних 
виробів НРП до сучасних сувенірів, практично позбавлених ознак НРП); за фун-
кціональним призначенням (від таких, що мають чітко функціональне призна-
чення (посуд, аксесуари тощо) до таких, які наділені суто естетичними чи «магі-
чними» здібностями) і т. ін. 

4) поєднання серійного виробництва із індивідуалізацією. Наприклад, пропо-
нування на ринку пряників із іменами чи шоколадних плиток із знаками зодіаку, 
фігурок «тотемних тварин», зроблених із відповідного каменю. Зокрема, досить 
оригінальною ринковою пропозицією є кулони зі скла, під яким знаходиться ри-
сове зерно із конкретним іменем. Ще одним прикладом може слугувати випуск 
«Укрпоштою» серії із дванадцяти поштових марок «Знаки зодіаку» із роботами 
Є. Гапчинської; 

5) одиничне виробництво, виготовлення товарів на замовлення: широкої по-
пулярності набуває як в сувенірній, так і в кондитерській промисловості (вигото-
влення тортів на замовлення, в тому числі із фотодруком). Серед вдалих відгуків 
на потреби споживачів можна назвати виготовлення іграшок по малюнку дитини 
(майстерня Kotopotam, Art-Berloga тощо); 

6) «магічна цінність», якою наділяється більшість продукції, наявність певної ле-
генди. Пропонуючи сувенір, йому надають захисні властивості, здатність приносити 
удачу, добробут, щастя, поглинати погані сни, очищувати простір від негативної 
енергетики тощо. Це приваблює споживача, є гарним додатком до естетичних влас-
тивостей, а також підвищує попит на товар, як на подарункову продукцію (людина 
дарує близьким та друзям не просто товар, а й певну більшу, невидиму якість). Тут 
частково діє ефект маркетингу вражень, про що йтиметься нижче; 

7) велике значення ефекту вражень, естетичній та емоційній складовій, незви-
чності товарів, їх неповторності. Прикладом значної та все зростаючої ролі мар-
кетингу вражень в аспекті сувенірної продукції можуть слугувати, зокрема, робо-
ти Є. Гапчинської [3], купуючи які споживач отримує не просто товар, а  щось 
набагато більше, «шматочок щастя», який не має матеріального виміру.  

Таким чином, на ринку сувенірної продукції все більше зростає роль маркети-
нгу, зокрема маркетингу вражень, спостерігається поєднання ознак національної 
самобутності з сучасними тенденціями ринку, зростає кількість та варіація рин-
кової пропозиції. Що стосується просування сувенірної продукції та виробів 
НРП, то найбільш поширеними є синтетичні засоби, такі як виставки, ярмарки та 
широкомасштабні святкові дійства, на яких часто до продажу пропонуються як 
сувенірна продукція, так і національні страви. Для утримання конкурентоспро-
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можних позицій на ринку виробникам необхідно дотримуватись наступних під-
ходів: пропонування чогось не просто товару, а певного ареалу позитивних емо-
цій, який охоплює весь асортимент ніби невидимий товарний знак; дотримання 
унікальності й неповторності; здійснення активних маркетингових комунікацій у 
поєднанні Інтернет-маркетингу та синтетичних засобів просування. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ 
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Значний вплив на якість способу життя має матеріальне середовище. В зв'язку 
з цим, проблема якості продукції та послуг постійно залишається актуальною. 
Вона має стратегічний характер, а процес удосконалення якості продукції зале-
жить від багатьох факторів впливу. Він необхідний не тільки для отримання мак-
симального прибутку від реалізації товарів, а, головне, — для та забезпечення 
інтересів суспільства вцілому.  

В наший час нерідко виникають питання, пов’язані з якістю продукції, яка, 
значною мірою, впливає на ефективність функціонування підприємств та має 
різносторонній характер.  

Питання, пов’язані з аналізом факторів, які впливають на якість хлібобулочної 
продукції, завжди залишаються популярними серед вчених, науковців, аудиторів 
системи менеджменту якості, економістів, фінансистів. Їх постійне дослідження 
свідчить про те, що підприємство значною мірою залежать від них, а їх вплив 
породжує внутрішні зміни в системі управління якістю продукції.  

Якість залежить від великої кількості факторів організаційного, технічного, 
економічного, соціального та іншого характеру, які мають місце на всіх стадіях її 
формування: проектування — виробництво — споживання. 

Тому їх умовно можна поділити на декілька груп в залежності від характеру 
виробництва та сфери діяльності. Багато авторів демонструють підходи до їх 
класифікації по-різному, від чого і виникають розбіжності у поглядах [1, с. 471].  

Отож, єдиного переліку факторів в сучасних економічних джерелах не існує. 
Це впливає на подальші наукові експерименти і породжує інтерес дослідників до 
даної проблеми. Так як умови, від яких залежить виробництво продукції, мають 
тенденції до коливань, тому й фактори, які впливають на якість продукції, також 
змінюються. 

Проведені дослідження в даному напрямку показали, що основними факторами, 
які впливають на якість хлібобулочних виробів в системі менеджменту якості є тех-
нічні, організаційні, соціально-економічні, правові. Вони мають різний вплив на 
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якість хлібобулочної продукції, тому вона постійно знаходиться в залежності від 
рівня матеріально-технічної бази, якості сировини, якості роботи працівників, рівня 
організації виробництва, рівня контролю якості та інших факторів. 

Фактор №1 — рівень матеріально-технічної бази. Цей фактор характеризуєть-
ся технічною готовністю обладнання до роботи, технологічною оснащеністю та 
рівнем обслуговування виробництва, а також ступенем його автоматизації. 

Фактор №2 — якість роботи працівників, який включає, перш за все, рівень 
кваліфікації персоналу задіяного у виробництві продукції, досвід роботи, профе-
сійну майстерність кадрів, а також загальне відношення до роботи і зацікавле-
ність у високих результатах, підвищення рівня кваліфікації, дотримання трудової 
та технологічної дисципліни, наявністю високої культури виробництва. 

Фактор №3 — рівень організації виробництва. Фактор, який характеризує 
ефективну організацію виробничого процесу вцілому, включаючи структуру ви-
робництва, умови праці, своєчасне надходження сировини та матеріалів, безпе-
ребійність роботи обладнання, а також методи матеріального та морального сти-
мулювання праці. 

Фактор №4 — якість сировини. Додамо, що основною сировиною для вироб-
ництва хлібобулочної продукції є борошно, якість якого, за оцінкою спеціалістів 
підприємств, на 70% визначає якість готової продукції. 

Фактор №5 — інші фактори. Остання група факторів об’єднує випадки, які не 
ввійшли в попередні групи та пов’язані, в основному, з виробництвом випробуваних 
партій нової продукції або апробацією нових видів сировини. В середньому даний 
фактор є причиною браку в 3,5 випадках із 100, що несуттєво, в порівнянні з впли-
вом інших, та виправдано технологічним процесом виробництва [2, с. 248].  

Таким чином, із сукупності факторів, що впливають на якість хлібобулочної 
продукції, першочерговими необхідно вважати чотири, а також фактор контролю 
якості, який відіграє значну роль для забезпечення високої якості продукції та 
має безпосередній вплив на інші. Доцільно, при цьому підвищувати рівень мате-
ріально-технічної бази виробництва, раціонально своєчасно поновлювати старе 
та зношене обладнання, систематично покращувати технологічне оснащення ви-
робництва, так як це також впливає на якість хлібобулочних виробів. 
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ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГІЙ 
О. Ф. Шаповал, канд. екон. наук 
О. С. Гнатюк  
Національний університет харчових технологій 

Успішна  діяльність компаній харчової та переробної промисловості України 
на ринках залежить від рівня їх адаптованості до умов глобалізації, а також 
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утримання лідерських позицій в конкурентній боротьбі. Значною підтримкою в 
цій боротьбі є активізація маркетингової діяльності підприємств на основі широ-
кого використання Інтернет-технологій. 

Конкурентні переваги підприємства є специфічними характеристиками,  що 
відображають відмінність та унікальність конкретного суб’єкта господарювання 
в порівнянні з конкурентами за рівнем задоволення індивідуалізованих потреб  
ринкової системи. 

Результати наукових досліджень щодо формування конкурентних переваг пі-
дприємства та застосування цифрових технологій  Інтернету відображені в пра-
цях таких науковців як: І. П. Отенко [1], Ю. І. Палехи [3], О. І. Щедріної [4], І. Л. 
Литовченко [2] та ін. 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць у вищезазначеній 
сфері, залишається актуальним питання подальшого дослідження використання 
Інтернет-технологій в системі посилення конкурентних переваг підприємства. 

Так, оперативне використання ринкової інформації на основі офіційного Web-
сайту, дозволяє підприємству своєчасно реагувати на зміну ринкових ситуацій, а 
також формувати адекватну  кон’юнктурну  політику. Оптимізація Web-сайту під 
соціальні мережі на основі Інтернет-технології SMO гарантує значне розширення 
аудиторії споживачів та зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку. 

Використання Інтернет-технології соціальних медіа SMM (Social Media 
Marketing) дозволяє додатково залучити споживачів до відвідування Web-сайту 
підприємства та сформувати цільові аудиторії споживачів за таргетингом. Засто-
сування технології таргетингу сприяє: створенню відповідних електронних баз 
даних цільових аудиторій споживачів, організації  комунікації  зі споживачами на 
основі підготовлених персональних пропозицій, а також оперативному просу-
ванню товарних марок підприємства на ринках. 

Високий рівень інтерактивності рекламних Інтернет-технологій (контекстної 
реклами, банерної, відео- та фонової реклами) дозволяє досягнути суттєвого пси-
хологічно-інформаційного впливу рекламного контенту на споживачів та  охопи-
ти великі цільові аудиторії. 

Отже, проведені дослідження показали, що активне використання Інтернет-
технологій на підприємствах створює унікальні умови щодо: оперативного по-
ширення маркетингової інформації, збільшення кількості споживачів товарів, 
просування товарних марок та формування позитивного іміджу підприємства. 
Це, в кінцевому результаті, значно посилює конкурентні переваги підприємства в 
ринковому середовищі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ 
ГАЛУЗІ 
Ю. М. Щербак 
Н. І. Жужукіна, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день актуальність теми дослідження підтверджується потре-
бою постійного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. 
Аналіз зовнішнього середовища і врахування його факторів — важливий чинник 
виживання та ефективного функціонування підприємств молочної галузі в сучас-
них умовах.  

Вивченням факторів зовнішнього середовища та їх впливу займалися такі 
вчені, як В. Лопатовський, Т. Примак, Б. Мізюк, К. Мамонов, Б. Скоков, О. Ко-
роп, що визначали зовнішнє середовище як один з факторів стратегічного проце-
су. Основними принципами, які були враховані при організації дослідження зов-
нішнього середовища, є принципи об’єктивності, системності, принцип розвитку, 
регулярності, та гнучкості [1]. 

Під час проведення дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на 
діяльність підприємств молочної галузі було визначено, що з усієї сукупності 
факторів найбільший вплив здійснюють саме непрямі зовнішні фактори. Зокре-
ма, економічні фактори, які виражаються у зменшенні виробництва молока (у 
зв’язку зі зменшенням поголів’я тварин) та зниженні його якості. Можливими 
діями підприємства щодо усунення негативного впливу цієї групи факторів є 
участь у розробці програми розвитку тваринництва в Україні шляхом наукових 
розробок на підприємстві або за його сприяння та удосконалення системи управ-
ління якістю на підприємстві. Політичні фактори виявляються у відсутності ста-
ндартів на всі види молочної продукції, наявності великої кількості законодавчих 
актів з питань регулювання ринку молочної продукції. Було встановлено що гео-
графічні фактори є визначальними у зменшенні витрат на транспортування мо-
лочної сировини та, відповідно, у здешевленні продукції за рахунок концентрації 
постачальників сировини біля переробних підприємств. Це покращило налаго-
дження  логістичних зв’язків з постачальниками. А от вплив технологічних фак-
торів є доволі  неоднозначним: з одного боку — позитивним — є можливість 
удосконалити технологічний процес, з іншого — негативним — прогресує мора-
льне старіння діючих технологій. 

Дослідження показало, що одним із найважливіших факторів, що здійснює 
значний вплив на діяльність молокопереробних підприємств, є вплив конкурент-
ного середовища: поява підприємств-конкурентів сприяє посиленню конкуренції. 
Загрозою при цьому є зменшення доходів, втрата ринків, і, в кінцевому результа-
ті, — припинення діяльності підприємства. Задля збереження лідерських позицій 
та подальшого завоювання ринку, підприємства повинні здійснювати низку захо-
дів, а саме: придбавати та використовувати високотехнологічне обладнання; фо-
рмувати сировинні зони та створювати  умови для забезпечення якості сировини; 
створювати стабільні мережі збуту; розробляти та виводити на ринок нові марки 
та продукти; залучати зовнішні інвестиції; вдаватися до сучасного маркетингу та 
реклами [2]. 
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Всі ці фактори зовнішнього середовища свідчать про високу динаміку і варіа-
нтний характер змін, що відбуваються в ньому. Виникає потреба якомога точні-
шого прогнозування, оцінки і аналізу зовнішнього оточення фірми. Проте, оскі-
льки зовнішнє середовище харчової промисловості є не надто рухливим, то це 
допомагає підприємствам молочної галузі заздалегідь встановити характер і силу 
можливих загроз, що дозволить виробляти і корегувати вибрану стратегію  задля 
ефективного управління підприємством.  

Література 
1. Лопатовський В.Г. Аналіз зовнішнього середовища підприємства характер-

ні риси та перспективи проведення / В.Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького 
національного університету. — 2009. — Вип. 2. — С.179-184.  

2. Миронюк Т.І. Перспективні напрями діяльності підприємств молокопере-
робної галузі / Т.І. Миронюк // Економіка харчової промисловості. — 2014. — № 
4 (8). — С. 13–16. 

ADVERTISING AS A POSSIBLE FORM FOR 
INCREASING COMPETITIVENESS OF FOOD 
INDUSTRY ENTERPRISES 
I. O. Makohin  
National University of Food Technology 

Introduction.  In the market economy the category of «competitiveness» is one of 
the main ones since it contains economic, scientific and technical, production, 
organizational, managerial, marketing and other opportunities not only of a separate 
product, enterprise, region, but also the country as a whole. Globalization of markets, 
large-scale penetration of imported goods into the Ukrainian market makes the problem 
of increasing the competitiveness of industry into priority management tasks successful 
solution of which will ensure the survival and development of the industry in the new 
environment [4]. 

Materials and methods. Methodologic-theoretical basis of the research was the 
fundamental works of both Ukrainian and foreign authors who are investigating the 
problems of managing advertising activities.  Analytical accounting, economic and 
mathematical methods, methods of system analysis, expert assessments, the theory of 
regional markets and other scientific methods were applied. The study of the essence of 
the enterprises competitiveness and products in general, the methods of its definition 
and ways to increase it were reflected in the works of many famous foreign and domes-
tic scientists: among them were G. Azoyeva, L.V. Balabanova, V. Messel-Veselyak, 
B.Ya. Paskhaver, LI Poddubnaya, M. Porter, V.M. Tregobchuk, R. Fatkutdinova, O.O. 
Shkolny, O.M. Shchicha A. Yudanova and others. However, the definition of the ways 
to use advertising as a factor in increasing the competitiveness of food industry enter-
prises requires further research. 

Topicality. The issue of competitiveness is extremely relevant for food manufac-
turers. Therefore, it is necessary to direct the efforts of commodity producers to intensi-
fy the advertising and communication activity of the enterprise, which will enable to 
increase the competitiveness of both products and enterprises in general. 

Results. Competitiveness of products is a set of consumer value characteristics of a 
product, as well as a supplier's business reputation, which determines the success on 
the market, that is, the advantage of this product over others in the wider range of com-
peting analogue products [1]. This is the most important indicator of the enterprises 
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operation efficiency. It depends on the position of the company on the market, its fi-
nancial status. Therefore, ensuring the competitiveness of products should be of para-
mount importance in the strategy and tactics of enterprise development. 

For more active engagement of consumers, the elements of the communication 
complex — advertising, public relations, personal sales and sales promotion should be 
used. With the saturation of commodity markets appealing to advertising becomes 
more and more stringent for manufacturers and sellers. Lack of advertising or even its 
shortage leads to serious losses. In this regard, the use of communication elements 
(and, first of all, advertising) is one of the most important reserves for improving the 
efficiency of business, and hence competitiveness.  

The effectiveness of an advertisement depends on the features it uses. These include 
television, radio, the press, outdoor advertising, the Internet, etc. While designing an 
advertisement it is also necessary to take into account the psychological aspects, cul-
ture and traditions of the target audience. Unfavorable in advertising is that it is a short 
message aimed at a certain group and does not appeal to a particular consumer. 

At any enterprise there should be clearly formed advertising strategy, taking into 
account all possible factors of influence, the application of innovative approaches and 
the use of complex techniques.  

Creative idea, non-standard approach, successfully realized on the investigated ob-
ject, promotes attraction of potential buyers or consumers, allows them to enter into 
communications and successfully influence them. From the creativity of advertising it 
depends on how it will be perceived by the consumer — as a usual exclamation from 
the crowd of faceless and similar firms, or as a weighty word of a company that has 
managed to create a certain image for itself. 

In order to increase the competitiveness of an enterprise, it is necessary to apply 
high-quality advertising, created by highly skilled experts on the basis of fair competi-
tion, which takes into account the psychological characteristics of the target audience, 
its tastes and preferences, traditions and culture. While choosing the type and ways to 
share advertising, the costs and the future effect of it are compared. For the effective-
ness of marketing research there should be developed a strategy that takes into account 
all of the above conditions and contributes to the systematic and comprehensive adver-
tising work of the enterprise. 

Conclusions. In today's conditions of market relations development, characterized 
by increased competition, advertising is a powerful means of developing a specific en-
terprise and the economy as a whole. 
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ЕМІСІЙНА СТРАТЕГІЯ ВИПУСКУ 
КОРПОРАТИВНИХ ТА КОНВЕРТОВАНИХ 
ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
О. А. Баталова 
Національний університет харчових технологій 

 
Розробка емісійної стратегії залучення грошових коштів підприємствами хар-

чової промисловості України за рахунок випуску корпоративних та конвертова-
них облігацій має ґрунтуватися на позитивному досвіді емісійних стратегій зако-
рдонних підприємств, що її вже здійснили, але потребує певного доопрацювання. 
На сьогоднішній день, на жаль, підприємства харчової промисловості України не 
використовують, в повній мірі, такий ефективний інструмент фондового рин- 
ку — як залучення інвестицій шляхом випуску корпоративних та конвертованих 
облігацій. Це пов’язано, в першу чергу, з недосконалістю нормативної бази щодо 
емісії корпоративних облігацій. 

Зараз, в складних умовах господарювання, коли підприємствам вкрай необ-
хідно залучати кошти на провадження беззбиткової господарської діяльності, 
можна ефективно використовувати облігаційний займ, оскільки на руках у насе-
лення України зосередженні доволі значні фінансові кошти. При випуску корпо-
ративних облігацій підприємствами харчової промисловості буде спостерігатися 
наочний інтерес як емітента, так і інвестора. Емітент в такий спосіб залучить до-
даткові кошти на підприємство, а інвестор в короткостроковій перспективі, пове-
рне вкладені кошти, та ще отримає прибуток на них.  

Для того, щоб вдало залучити кошти та показати привабливість такого виду 
інвестування, емітенту необхідно розробити та втілити в життя емісійну страте-
гію залучення грошових коштів за допомогою випуску корпоративних та конвер-
тованих облігацій. 

Ефективність такої стратегії буде залежати від чіткої послідовності дій потен-
ційного емітента, яку можна представити у вигляді функціональної моделі. На 
нашу думку, при розробці та реалізації емісійної стратегії з випуску облігацій 
підприємствами харчової промисловості мають враховуватися п’ять основних 
функцій: 

1) стратегічне та поточне планування організації випуску, обслуговування 
обігу корпоративних облігацій та використання залучених коштів включає об-
ґрунтування перспективних і поточних заходів, що мають здійснюватися в межах 
емісійної стратегії;  

2) оперативне управління організацією випуску, обслуговування обігу корпо-
ративних облігацій та використання залучених коштів передбачає розробку паке-
та внутрішніх документів та оперативних технологій управління випуском, об-
слуговуванням обігу облігацій та використанням залучених коштів; 

3) формування звітності з організації випуску, обслуговування обігу облігацій 
і використання залучених коштів включає розробку внутрішніх форм обліку та 
звітності; 
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4) аналіз і оцінка організації випуску, обслуговування обігу облігацій та вико-
ристання залучених коштів забезпечують можливість отримання достовірної 
аналітичної інформації про випуск, обслуговування обігу цінних паперів;  

5) контроль передбачає нагляд за виконанням основних завдань по організації 
випуску та обслуговуванню обігу облігацій. 

 Визначення оптимальної емісійної стратегії з організації випуску, обслугову-
вання обігу корпоративних та конвертованих облігацій і використання залучених 
коштів на підприємстві — це побудова дієвого механізму пошуку взаємної від-
повідності між переліком конкретних завдань, що необхідні для досягнення пос-
тавлених цілей стратегії, та обраною різноманітністю функцій. З цією метою 
пропонується використовувати функціональну модель емісійної стратегії випус-
ку корпоративних та конвертованих облігацій підприємствами харчової промис-
ловості України, що є матрицею, в стовпцях якої зазначені групи основних за-
вдань, а в рядках — вже розглянуті функції (табл. 1). 

Таблиця 1 
Функціональна модель емісійної стратегії випуску корпоративних та конверто-

ваних облігацій підприємствами харчової промисловості України 
Функції  Основні групи завдань  

Організація випуску та обслугову-
вання обігу корпоративних та кон-
вертованих облігацій 

Використання залучених коштів  
від випуску корпоративних та кон-
вертованих облігацій 

Стратегічне та по-
точне планування 

Стратегічне та поточне планування 
організації випуску та обслугову-
вання обігу корпоративних та кон-
вертованих облігацій 

Стратегічне та поточне планування 
використання залучених коштів від 
випуску облігацій 

Оперативне управ-
ління 

Оперативне управління організаці-
єю випуску та обслуговування обі-
гу облігацій 

Оперативне управління викорис-
танням коштів від випуску обліга-
цій 

Формування звітно-
сті  

Формування звітності з організації 
випуску та обслуговування обігу 
облігацій 

Формування звітності з викорис-
тання залучених коштів від випуску 
облігацій 

Аналіз і оцінка Аналіз і оцінка організації випуску 
та обслуговування обігу облігацій 

Аналіз і оцінка використання залу-
чених коштів від випуску облігацій 

Контроль Контроль за виконанням завдань по 
організації випуску та обслугову-
ванню обігу облігацій 

Контроль за цільовим використан-
ням залучених коштів від випуску 
облігацій 

Джерело: складено автором 
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Як відомо, функціонування сільськогосподарських й агропромислових підп-
риємств України вважається високоризиковим через низьку ліквідність, високу 
вартість обладнання, низьку кредитоспроможність. Проте, агропромисловий 
комплекс України формує близько 14% ВВП України, тому аграрний сектор є 
однією з головних складових економіки країни. Вкрай важливим та нагальним з 
боку держави є всебічна підтримка аграріїв через програми фінансування та про-
грами підтримки розвитку. 

Стан галузі сільського господарства передусім залежить від обсягів коштів, 
вкладених в його розвиток. Кредит для сільськогосподарських підприємств є од-
ним із найважливіших джерел інвестиційної діяльності поряд із бюджетним фі-
нансуванням. У сфері сільського господарства кредитні ресурси відіграють вирі-
шальну роль, оскільки сезонний розрив між вкладенням і надходженням коштів, 
безперервність процесів відтворення, значна потреба в обігових засобах перетво-
рюють кредит в основне джерело поповнення фінансових ресурсів [1].  

За статистичними даними Міністерства аграрної політики України станом на 
31.12.2016 підприємствам АПК фактично було переховано близько 280 млрд грн 
пільгових кредитів. При цьому кількість підприємств, які отримали пільгові кре-
дити становить 448 підприємств. Важко стверджувати багато це чи мало, проте 
по факту порівняно з 2015 роком прослідковується зменшення і кількості підпри-
ємств і суми залучених коштів. 

Іншим альтернативним варіантом державному кредитуванню є банківське креди-
тування, яке вважається вкрай невигідним вітчизняним аграріям. Великою пробле-
мою для початківців є недоступність як державного, так і банківського фінансуван-
ня, що призводить до банкрутства новостворених аграрних підприємств.  

Існує декілька шляхів, які повинні сприяти розвитку банківського кредиту-
вання АПК:  
 гарантування державою повернення кредитних коштів; 
 впровадження системи мотивації банків; 
 запровадження дієвого інтеграційного механізму взаємодії з аграрним сек-

тором економіки. 
Згідно даних Державної служби статистики, починаючи з 2014 року значно 

зросли капітальні інвестиції у сільське господарство, що свідчить про активуван-
ня процесу розвитку вітчизняного агропромислового комплексу. У 2016 році ка-
пітальні інвестиції склали 50484,0 млн грн, що на 20330 млн грн більше, ніж у 
2015 році [3]. 

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що інвестиційний клімат для 
АПК є сприятливим, але ризики для інвесторів залишаються високими. Поліпшити 
ситуацію може лише вдосконалення законодавства з питань аграрної політики, регу-
лювання кредитних операцій, раціонального розподілу коштів, їх ефективного викори-
стання і вчасного повернення боргу та відповідна політика держави.  
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ВИДИ ТА РІВНІ НОВИЗНИ ЯК 
ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Ю. О. Васютинська 
Національний університет харчових технологій 

В останні десятиліття інноваційні товари та технології почали відігравати 
провідну роль у забезпеченні економічного розвитку як підприємств, так і націо-
нальної економіки вцілому. Світовий досвід показує, що одним із факторів еко-
номічного зростання є інновації. Створення нової продукції — це одна із основ-
них складових товарно-інноваційної діяльності підприємства, яке хоче бути кон-
курентоспроможним на сучасному ринку. Підприємства економічно розвинутих 
країн у своїй більшості обирають інноваційний шлях розвитку. Саме за допомо-
гою інноваційних змін можна вийти з кризи і піднятись на вищий ступінь розви-
тку економіки. 

За даними Державної служби статистики на сьогодні в Україні новими проду-
ктами вважаються товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми характе-
ристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися підприємством 
раніше. Поняття новий товар та інноваційний товар ототожнюються за змістом, 
інноваційна продукція поділяється на нову для ринку і нову для підприємства. 
Інновація є новою для ринку, коли підприємство, що впровадило інновацію, пе-
ршим виводить її на свій ринок. Інноваційним для підприємства ж є продукт, 
який вперше виготовляється даним підприємством, або ж є значно покращеним. 
Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії «інно-
вація» визначається як нове для підприємства [2, с. 256].  

Тобто на сьогодні законодавчо не визначено поняття рівня та структури нови-
зни товару, за допомогою яких можна було б порівняти будь-які товари на пред-
мет інноваційних змін. Ступінь новизни — міра відмінності нового товару від 
товарів-аналогів, які вже відомі ринку та споживачам. Для формування структу-
ри новизни спочатку потрібно визначити види новизни. В залежності від крите-
рію виділяють: споживчу, ринкову, виробничу, збутову, маркетингову, екологіч-
ну та ін. Але найбільш універсальною класифікацією для визначення ступеня 
новизни товару є класифікація за функціональною спрямованістю. За якою виді-
ляються виробнича, ринкова та споживча новизна. Сутність даних видів новизни 
подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Сутність видів новизни 
 
Після визначення структури новизни визначається рівень новизни по кожному 

виду і загальний інтегральний показник.  
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ У НЕРУХОМІСТЬ 
УКРАЇНИ 
Н. М. Демченко 
Національний університет харчових технологій 

Ринок нерухомості є важливою частиною системи економічних відносин 
будь-якої країни. Він не просто тісно пов'язаний з процесами, що відбуваються 
на всіх інших ринках, а й суттєво впливає на фінансово-грошові потоки в еконо-
міці, напрями їх руху та рівень дохідності. Без ефективного функціонування рин-
ку нерухомості не можуть нормально працювати механізми інвестування, заоща-
дження, фінансування, кредитування, оподаткування, а, відтак, вся фінансово-
кредитна система країни. 

Недостатня якість законодавчого регулювання, інформаційного забезпечення 
та аналітичної роботи на ринку нерухомості призвела до майже повного заморо-
ження іпотечного кредитування в Україні, що, у свою чергу, створило розрив між 
попитом і пропозицією на ринку нерухомості за збереження низького рівня за-
безпеченості населення житлом. 

За основними видами нерухомості ринок нерухомості можна розподілити на 
три складові: ринок землі, ринок житлової нерухомості та ринок нежитлової не-
рухомості (рис. 1). 

характеризує рівень 
використання нових 
технологій, нового 
способу організації 
виробництва, нових 
сировинних матеріа-
лів при виробництві 
товару 

визначається часткою 
нового товару серед 
товарів-аналогів у 
певний момент часу, 
характеризує рівень 
обізнаності спожива-
чів про товар та його 
властивості 

виробнича  ринкова споживча 

Види новизни 

характеризує міру 
та спосіб задово-
лення вже існую-
чих та нових пот-
реб споживача но-
вим товаром у по-
рівнянні з рані-ше 

відомими 
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Рис. 1.  Структура ринку нерухомості 

 
Ринок землі — невід’ємна складова економіки будь-якої розвиненої держави, 

адже земля є визначальним ресурсом у забезпеченні життєдіяльності суспільства. 
Незважаючи на значний потенціал ринку землі в Україні, сьогодні земельна ре-
форма залишається незавершеною, а питання купівлі-продажу та використання 
земельних ділянок продовжує бути одним з найбільш обговорюваних. Формаль-
но ринок землі створено, але повноцінно функціонувати він не може, особливо 
це стосується сільськогосподарських земель. Позитивним кроком стало ухвален-
ня у липні 2011 р. Закону України „Про Державний земельний кадастр», в якому 
визначено, що кадастрово-реєстраційна система має стати єдиним джерелом ка-
дастрової та реєстраційної інформації для країни починаючи з 2012 р.  

Криза в будівельній галузі України, початок якої співпав з початком світової 
фінансової кризи, виявила глибокі структурні проблеми та дисбаланси галузі, що 
накопичувалися роками. Зростання доходів населення та обсягів кредитування 
зумовило в 2002-2008 рр. швидке зростання платоспроможного попиту на житло. 
Водночас нестача пропозиції якісного житла на ринку спричинила необґрунтова-
ний стрибок цін на квартири та земельні ділянки.  

Висока інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості та відсутність альте-
рнативних способів вкладення коштів додатково стимулювали активність покуп-
ців на цьому ринку. Так, якщо у 2007 р. окупність проектів у сфері нерухомості у 
країнах ЄС становила 10-15 років, то в Україні — 5-6 років. У сукупності ці чин-
ники призвели до появи так званої цінової бульбашки на вітчизняному ринку. Як 
наслідок, в умовах світової фінансової кризи, різкого погіршення платоспромож-
ності населення, невиконання взятих зобов’язань, відбувся обвал ринку нерухо-
мості [2]. Вже в 2009 р. ціни на житлову нерухомість знизилися на 45% порівня-
но з 2008 р., а в 2011 р. досягли історичного мінімуму. Таким чином, суми неви-
плачених іпотечних кредитів перевищують сьогоднішню вартість придбаних 
квадратних метрів. Однак слід зазначити, що падіння цін стало причиною деяко-
го пожвавлення на ринку, а в 2010-2011 рр., навіть, збільшення обсягу виконаних 
будівельних робіт. 

Найбільше падіння обсягу будівельних робіт спостерігалося у 2009 р., після 
чого почався повільний процес відновлення, незважаючи на те, що ціни продов-
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Ринок комерційної  
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нерухомості 
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Ринок землі для особистого 
використання громадян 

Ринок землі сільськогоспо-
дарського призначення 
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жували падати. У січні–вересні 2011 р. в України виконано будівельних робіт на 
суму 38,4 млрд грн, що на 11,4% більше проти відповідного періоду попередньо-
го року. Такий стан можна пояснити особливістю впливу цін на попит на ринку 
нерухомості. Інвестиційний попит на нерухомість зростає зі зростанням цін. Як-
що ціни падають, то й попит, відповідно, зменшується. Проте через деякий час 
низькі ціни на нерухомість дають змогу новій хвилі інвесторів розпочати прид-
бання об’єктів для власних потреб або для здачі в оренду. Відновлення попиту 
відбувається одночасно зі зниженням пропозиції і ціни знову зростають. 

Ринок нерухомості через свою специфічність не може бути віднесений до 
ефективних високоорганізованих ринків, проте він є відображенням економічно-
го, соціального та політичного благополуччя в країні. Неврегульований або не-
стабільний ринок нерухомості може справляти негативний вплив на хід економі-
чних реформ, а також бути джерелом соціальної напруги в суспільстві через ная-
вність житлової проблеми у великих містах. Сьогодні ринок нерухомості України 
знаходиться в стадії рецесії. Передбачити завершення цієї стадії і перехід до фази 
відновлення доволі складно, оскільки характерною ознакою ринку нерухомості є 
його висока залежність від стану економіки в цілому. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ  
Г. Ф. Ємцева  
Національний університет харчових технологій 

В умовах глобалізації світової економіки та зростання жорсткості конкуренції 
на світовому ринку продовольчих товарів, склалися принципово нові умови, які 
вимагають від вітчизняних господарюючих суб’єктів значно підвищити ефектив-
ність діяльності та конкурентоспроможність продукції. В таких умовах основним 
стратегічним напрямком розвитку економіки країни є саме інноваційна спрямо-
ваність, впровадження техніко-технологічних та управлінських інновацій у виро-
бництво [1]. 

До останнього часу драйвером розвитку економіки й лідером з залучення ва-
люти в країну була важка промисловість. Однак, її частка у ВВП країни скороти-
лася у 2016 р. порівняно з 2008 р. з 33,6 % до 16,7 %. У 2015 р. інноваційною дія-
льністю в промисловості займалися 824 підприємства [2, 3].  
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Таблиця 1 
Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2015 р [2, 3] 

 Кількість інноваційно 
активних підприємств Обсяг витрат на 

інноваційну діяль-
ність, 

млн.грн 

Обсяг реалізованої 
інноваційної про-

дукції усього, 
млн.грн 

усього, 
од 

у % до загальної кі-
лькості обстежених 

підприємств 
Україна 824 17,3 13813,7 23050,1 

 
У 2015 р. з 824 інноваційно активних промислових підприємств лише 87,7% 

впроваджували інновації.  
 

Таблиця 2 
Кількість підприємств, що впроваджували інновації,  

за типами інновацій у 2015 р, од. [2, 3] 

  
всього 

У т.ч. впроваджували 
інноваційні 
види про-

дукції 

з них 
інноваційні 

процеси 

з них маловідход-
ні, ресурсозбері-

гаючі 
нові 
для 

ринку 

нові для під-
приємства 

Україна 723 414 114 342 400 155 
 
У 2015 р. на інновації підприємства витратили 13,8 млрд грн, у т.ч. на прид-

бання машин, обладнання та програмного забезпечення — 11,1 млрд грн, на вну-
трішні та зовнішні науково-дослідні розробки — 2,0 млрд грн, на придбання ін-
ших зовнішніх знань (придбання нових технологій) — 0,1 млрд грн та 0,6 млрд 
грн — на навчання та підготовку персоналу для розробки та запровадження но-
вих або значно вдосконалених продуктів та процесів, діяльність щодо ринкового 
запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі створенням та впроваджен-
ням інновацій (інші витрати). 

Однак, темпи розвитку інноваційної діяльності в Україні є дуже низькими й 
не відповідають вимогам сьогодення. В країні продовжується зниження питомої 
ваги інноваційно-активних підприємств у загальній їх кількості. Якщо в 1990 ро-
ці їх налічувалось більше 60%, то в 2015 р усього лише 17,3%,  при рекомендова-
ному граничному значенні — 25%.  У той же час у розвинених країнах цей пока-
зник становить 60-80%.      

Це свідчить про те, що значна частина промислових підприємств не має дос-
тупу до кредитів, потерпає від нестачі інвестицій для інноваційної та виробничої 
діяльності і практично згортає цю діяльність, позбавляючи себе конкурентосп-
роможності на внутрішньому та світових ринках.  

Результати проведених досліджень свідчать, що у 2015 р частка кредитів в інвес-
тиціях у переробну промисловість скоротилася до 1,9% проти 12,8% в 2011 р [3,4]. 

У низці галузей переробної промисловості взагалі припинено використання пози-
кових і залучених коштів у виробничій діяльності. Недоступність кредитів зумовле-
на, передусім, їх дорожнечею, а ставки за банківськими кредитами значно переви-
щують середню рентабельність діяльності підприємств. В цих умовах, як джерело 
інноваційної діяльності підприємства змушені розглядати тільки  власні фінансові 
ресурси, хоча і воно дуже обмежене. Як свідчать результати досліджень, за рахунок 
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самофінансування забезпечується 87% інвестицій в основний капітал у промислово-
сті та 97% у переробній промисловості, що свідчить про певні кризові явища та тен-
денцію до деіндустріалізації економіки, що веде до її деградації та занепаду, скоро-
чення обсягів виробництва високотехнологічної продукції та товарів з високою до-
даною вартістю. Крім того, у 2016 р 27,6-45,3% промислових підприємств, в тому 
числі харчової промисловості, були збитковими. 

Причиною  такого стану є, хоча і поступово зростаючий, проте досить низь-
кий рівень фінансування наукових досліджень. Наслідком цього, стало  змен-
шення на 47,2% у 2015 р. проти 2000 р. чисельності фахівців-дослідників [3]. Все 
це призвело до скорочення інтенсивності наукової й науково-технічної активнос-
ті, погіршення якості й результативності самих досліджень. 

Інвестиційні ресурси більшості підприємств харчової промисловості висна-
жені, формуються, в основному, за рахунок амортизаційних відрахувань і вико-
ристовуються для впровадженням нових машин, устаткування та ресурсозбері-
гаючих технологій. При цьому, більшість підприємств галузі мають значну (45-
85 %%) зношеність основних фондів, застарілу матеріально-технічну базу, що 
веде до значних витрат на ремонт і підтримку її в робочому стані. І хоча питома 
вага фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів підпри-
ємств збільшилась в 2015 р до 97,1%, проте, проводити активну інноваційну дія-
льність можуть лише окремі підприємства галузі, які мають експортний потенці-
ал. У більшості випадків вони не можуть забезпечити ефективного розширеного 
відтворення предметів праці і якісного кваліфікаційного відтворення робочої си-
ли. У звʼязку з цим, варто звернути увагу на найбільш раціональне використання 
наявного потенціалу на основі наукового управління інноваційними й інвести-
ційними процесами [1]. 
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Діяльність підприємств в сучасних умовах характеризується високою складні-
стю управлінських рішень, масштаб і вартість яких, в більшості випадків істотно 
впливає на фінансово-економічні показники діяльності підприємства. Основні 
рішення управлінської діяльності в тій чи іншій мірі тісно пов'язані з інвестицій-
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ною політикою підприємства, яка фактично визначає фінансовий стан компанії 
та її виробничо-збутові можливості в середньостроковій і довгостроковій перс-
пективах.  

Інвестиційна політика підприємства повинна розглядатися з урахуванням 
складної взаємодії показників діяльності бізнес-сегментів і наявності системи 
корпоративних обмежень і переваг: 
 складність обліку взаємовпливу ключових показників діяльності підпри-

ємств;  
 необхідність одночасного розгляду проектів за всіма бізнес-сегментах; 
 необхідність прийняття до уваги інфраструктурних особливостей підпри-

ємства та ін. 
Вирішення цих проблем реалізується через створення єдиної довгострокової 

імітаційної моделі управління портфелем проектів, що описує взаємодію ключо-
вих бізнес-сегментів в рамках сформованої інвестиційної та виробничої політики 
підприємства.  

Необхідно відзначити, що найбільш відомі технології, призначені для оптимі-
зації інвестиційної та виробничої політики підприємства (як західних, так і укра-
їнських), мають дуже вузьку спеціалізацію, при цьому зв'язок між результатами 
діяльності підприємств різних бізнес-сегментів, як правило, не враховується. Ба-
гато підприємств управлінські рішення готують «інтуїтивно», на основі експерт-
них знань фахівців, методом простого ранжування заходів. Звичайно, надалі такі 
рішення проходять деяку апробацію (узгоджуються з керівництвом та іншими 
підрозділами підприємства), проте, ця процедура вимагає істотних тимчасових і 
матеріальних витрат [1]. 

Таким чином, це зумовлює високу актуальність даної проблеми, принципово 
поліпшує методологію управління портфелем інвестиційних проектів за допомо-
гою інтеграції моделей ключових бізнес-сегментів підприємств (розроблених з 
використанням існуючих методик розрахунку економічної ефективності) в єдину 
довгострокову консолідовану модель, реалізовану в середовищі імітаційного мо-
делювання та інтегровану з корпоративним інформаційним сховищем і оптиміза-
ційними алгоритмами.  

Інвестиційна діяльність підприємств істотно впливає на характеристики різ-
них бізнес-сегментів. Неможливо розглядати інвестиційну політику підприємств 
відокремлено, не аналізуючи при цьому інші характеристики системи. Пропону-
ється розглядати не тільки інвестиційну, але й виробничу політику підприємства. 
Запропоновані моделі побудовані з використанням розрахункових методик, що 
використовуються підприємствами. Ці методики   охоплюють окремі бізнес-
сегменти і напрями діяльності підприємства [2]. 

Одним з ключових недоліків такого підходу є відсутність інструменту підтримки 
прийняття рішень, здатного об'єднати переваги цих методик в єдину довгострокову 
консолідовану модель. У підсумку спостерігається недостатньо ефективне викорис-
тання інвестиційних потоків, дисбаланс у виробничій сфері та зростання витрат. Для 
комплексного вирішення цих проблем пропонується новий підхід, націлений на од-
ночасний розгляд портфеля інвестиційних проектів у розрізі всієї компанії. Реаліза-
ція цього підходу на практиці являє собою складну задачу. Необхідно проаналізува-
ти величезні масиви інформації, врахувати ієрархічні й зворотні зв'язки, що спостері-
гаються між виробничими, інвестиційними, ціновими параметрами, що характери-
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зують операційну діяльність підприємства, побудувати математичну, а потім іміта-
ційну модель інвестиційного процесу та ін.  

При застосуванні такого підходу до моделювання управління інвестиціями пі-
дприємства необхідно враховувати, що:  
 метою інвестиційної діяльності в довгостроковій перспективі, як правило, є 

максимізація прибутку підприємства;  
 інвестиційна діяльність повинна охоплювати всі бізнес-сегменти компанії, 

забезпечуючи їх збалансований розвиток;  
 інвестиційна діяльність повинна забезпечувати стійке виконання корпора-

тивних обмежень (виробничих планів, фінансових лімітів, ліцензійних угод і т.д.) 
при різних сценарних умовах.  

Таким чином, виходячи зі сформульованих принципів, моделі управління ін-
вестиційними потоками дозволяють проводити одночасний аналіз тисяч проектів 
у рамках наявних обмежень і переваг, з урахуванням впливу ризик-ефектів (мак-
роекономічних факторів) і зворотних зв'язків, що виникають в реальній системі 
управління компанії. Для того, щоб підтримувати систему в стані стійкого зрос-
тання, необхідно забезпечити збалансовану інвестиційну політику. Це означає, 
що потрібно інвестувати не тільки в проекти, які характеризуються високим рів-
нем рентабельності, але також інвестувати в інші проекти, пов'язані з «рентабе-
льними» за допомогою зворотних зв'язків. В іншому випадку може виникнути 
дисбаланс у системі управління інвестиційними проектами. 
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ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ 
ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ 
А. Л. Заболотна 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний стан економіки України знаходиться на шляху постійних та всебіч-
них перетворень у вигляді створення великої кількості підприємств з найрізно-
манітнішими видами діяльності. Але рівень їх інноваційного розвитку залиша-
ється протягом тривалого часу низьким. 

Будь-яка інноваційна діяльність має супроводжуватись певними інвестиціями. 
На сьогодні інвестиції є важливим засобом забезпечення виходу країни з еконо-
мічної кризи, індикатором структурних зрушень в економіці, а також підвищення 
якісних показників господарської діяльності як на макро-, так і на мікро- рівнях. 
Для подолання кризового становища та формування нового науково-технічного 
рівня господарського механізму економіки країни можна використовувати досвід 
венчурного фінансування. 

Венчурне фінансування в більшості випадках застосовується для здійснення ін-
вестицій в підприємства, які розвиваються швидкими темпами, і тому такий спосіб 
фінансування забезпечує конкурентоспроможність промисловості загалом [1].  
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Функціональним завданням венчурного фінансування є сприяння росту бізнесу з 
перспективами та наданням певної суми грошових коштів в обмін на частку в ста-
тутному капіталі. З практичної точки зору, найчастіше ми можемо наткнутися на 
комбіновану схему венчурного інвестування, за якою частка коштів входить в ак-
ціонерний капітал, а інша — видається у формі інвестиційного кредиту. 

Фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу активно 
використовують у країнах з розвинутою економікою (США, Скандинавські краї-
ни, а також країни Азії). Тоді як наш, український венчурний бізнес лише на стадії 
розвитку, хоча поштовх до його формування був ще у 1992 р. 

Особливостями венчурного фінансування є можливість ефективного поєднан-
ня інтересів держави та інвесторів у процесі нововведень, що, з одного боку, до-
зволяє створювати конкурентоспроможну продукцію, з іншого, держувати при-
буток внаслідок ризику [1]. Різниця між традиційними прямими інвестиціями та 
венчурними полягає в тому, що при венчурному фінансуванні є можливим втрата 
коштів, які були вкладені, якщо даний проект не принесе після реалізації запла-
нованих результатів. Венчурні інвестори однаково розділяють відповідальність, а 
також фінансовий ризик разом з одержувачем венчурного капіталу, тобто підп-
риємцем. Для венчурного фінансування гарантії не є вирішальними. Набагато 
важливішою є наявність привабливої і реальної підприємницької ідеї, а також 
менеджменту, здатного втілити її в життя. Крім того, одна з головних відміннос-
тей венчурного інвестування від традиційних форм інвестування є досить актив-
на участь венчурних інвесторів в управлінні проектами переважно на всіх етапах 
реалізації, починаючи з перевірки підприємницьких ідей і до забезпечення лікві-
дності акцій нового підприємства. 

На відміну від закордонних венчурних фондів, що спрямовують інвестиції у 
досить ризиковані інноваційні сфери, вітчизняні венчурні фонди інвестують бі-
льше у підприємства таких галузей, як будівництво, торгівля та нерухомість. 
Станом на сьогодні венчурні підприємства інвестували в Україну $450 млн. Се-
редній розмір інвестицій в одну компанію складає близько 550 тис. дол. За дани-
ми Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) у 2016 році 
обсяг таких інвестицій зріс на 125% у порівнянні з 2015 роком. Найпривабливі-
шою галуззю для інвесторів стали онлайн послуги. А значимий рекорд для Ук-
раїни — це стартап Grammarly, який залучив $115 млн. [2]. 

Grammarly — це онлайн сервіс перевірки граматики і правопису англійською 
мовою, при цьому сервіс вміє виправляти не тільки помилки, але й структуру про-
позицій, стиль письма. Сервіс дуже популярний, особливо серед школярів та сту-
дентів, співробітників компаній, які ведуть ділове листування. Також широковідо-
мий сервіс виклику таксі Uber, у якого не має своїх автомобілів, а тільки залучені, 
хоча зараз є інформація, що Uber надає водіям таксі власні машини вже з їх рекла-
мою. Сервіс з оренди житла Airbnb, котрий не володіє нерухомістю, але вже за 
останні кілька років залучили мільярди доларів інвестицій та кинули виклик тра-
диційному веденню бізнесу, дуже змінили досвід користувачів. 

Компанія яка спеціалізується на консалтинго-аудиторських відносинах E&Y по-
рахувала, що в 2016 році активність венчурних інвесторів була дуже високою — 
найвищою за останні 20 років, інвестиції яких зросли на 56%. Інвестори надавали 
перевагу вже діючим та сформованим компаніям, які завершують залучення інвес-
тицій і починають їх повернення. У цьому році, за прогнозами E&Y, інвестори бу-
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дуть цікавитися Start Up на початкових стадіях, тому що вони не потребують вели-
ких інвестицій. Більш того, збільшиться кількість транскордонних інвестицій.  

Отже, можна вважати, що венчурне фінансування в Україні тільки починає 
розвиватися, хоча і невеликими кроками. Венчурні інвестиції вважаються одни-
ми з найризикованіших, але вони мають право на життя та розвиток в нашій кра-
їні. Особливу увагу в Україні необхідно приділити нормативно-правовому регу-
люванню венчурного фінансування, яке б стимулювало спрямуванню венчурних 
інвестицій на підтримку перспективних інноваційних проектів та стимулювало 
залучення до фінансування венчурного бізнесу українських банків. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК 
ЕЛЕМЕНТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
О. В. Макаревич 
Національний університет харчових технологій 

Пошук ефективних рішень та використання творчо-креатичного потенціалу 
будь-яких ресурсів підприємствами у вигляді інновацій, що є невід’ємним елеме-
нтом інтелектуального капіталу, стало звичним явищем з метою досягнення ви-
щих показників рентабельності, отримання більшого сегменту ринку й кола спо-
живачів власного товару. Інновації є продуктом інтелектуальної праці та критич-
ного мислення, прийняття рішень фахівцями, тобто набувають статусу елемента 
інтелектуального капіталу підприємства. 

З врахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на функціонування 
суб’єктів господарювання динаміка стану впроваджень інновацій має стрибкопо-
дібний характер, особливо впродовж останніх п’яти років. Про це що свідчать 
дані Державної служби статистики України, висвітлені в табл. 1 [1]. 

Таблиця 1 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

 

Питома вага 
підприємств, 
що впровад-
жували інно-

вації, % 

Впроваджено 
нових техно-
логічних про-
цесів, одиниць 

у т.ч. маловід-
ходні, ресурсо-

зберігаючі 

Впроваджено 
виробництво 
інноваційних 

видів продукції 
1, найменувань 

з них  
нові види 
техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 
обсязі про-
мислової, % 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 
20141 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 
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Закінчення табл. 1 

 

Питома вага 
підприємств, 
що впровад-
жували інно-

вації, % 

Впроваджено 
нових техно-
логічних про-
цесів, одиниць 

у т.ч. маловід-
ходні, ресурсо-

зберігаючі 

Впроваджено 
виробництво 
інноваційних 

видів продукції 
1, найменувань 

з них  
нові види 
техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 
продукції в 
обсязі про-
мислової, % 

20151 15,2 1217 458 3136 966 1,4 
20161,2 16,6 3489 748 4139 1305 6,1 

1 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції; 

2 дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою № 
ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років» (за міжна-
родною методологією).  

 
Відповідно до даних табл. 1 частка промислових підприємств, які використо-

вують інновації, зросла у 2016 році на 3% (без врахування окупованих територій) 
порівняно з 2012 роком, що має своє відображення у кількості впроваджень но-
вих технологічних процесів, які збільшились за відповідний період з 3403 до 
3489. В свою чергу, кількість найменувань інноваційних видів продукції збіль-
шилась в 1,5 рази — з 3403 до 4139 позицій. Питома вага реалізації інноваційної 
продукції на 2012 рік становила 3,3%, у 2016 році — 6,1%. Проте, тут слід зазна-
чити, що спад почався ще у 2008 році (за  даними ДССУ, [1]) і в 2015 досягнув 
критичного свого значення на рівні 1,4% (дані за 2015-2016 роки подані відпові-
дно до міжнародної методології). Динаміка реалізації інноваційної продукції за-
галом у цифрах за 2012-2015 роки є невтішною, а на 2016 рік — позитивною та 
перспективною (рис.1). 

 
Рис. 1. Динаміка впроваджень інновацій на промислових  

підприємствах України за 2012-2016 рр. 
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Розглядаючи інновації як елемент інтелектуального капіталу та спосіб не ли-
ше утримання сталих позицій на ринку, а й отримання додаткового доходу підп-
риємствами доцільно розглянути зацікавленість підприємців та держави у фінан-
суванні інноваційної діяльності за аналізований період (табл. 2) [1].  

Таблиця 2 
Джерела фінансування інноваційної діяльності 

 
Загальна 

сума 
витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів інші джерела 

 млн. грн. 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 
2014 1 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
2015 1 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 
2016 1,2 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 

1  дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції; 

2  дані наведені за результатами державного статистичного спостереження за формою 
№ ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років» (за між-
народною методологією).  

 

Згідно даних наведеними в табл. 2 очевидно, що загальна сума витрат на впрова-
дження інновацій збільшилася за аналізований період вдвічі. Розглянувши структуру 
витрат, спостерігаємо явну зацікавленість підприємств у розвитку інноваційної дія-
льності за рахунок використання власних коштів з метою кращого ефекту від функ-
ціонування, доля яких зросла протягом 2012-2016 рр. майже на 66% і становить 
14700,1 млн грн. Зауважимо, що зросли у 2014 році також вклади держави у іннова-
ційну діяльність порівняно з попередніми періодами та у 2016 порівняно з 2015 ро-
ком. Іноземні інвестори, навпаки, зменшили вклади в розвиток інноваційної діяльно-
сті вітчизняних підприємств, на що, без сумніву, вплинули політичні фактори. Про-
те, величина інших джерел фінансування інновацій зростає. 

Розвиток інновацій підтверджує отримання реальних результатів у вигляді 
додаткового доходу, охоплення більшого сегмента ринку чи створення нових 
можливостей від використання інтелектуального капіталу підприємства та поте-
нціалу його розвитку. 

Література 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України Електронний ре-

сурс. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ АПК 
В. Ю. Морозов 
Національний університет харчових технологій 

Інноваційне-інвестиційне забезпечення розглядається як певна сукупністю 
дій, спрямованих на впровадження на підприємствах АПК різноманітних нова-
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цій, сучасної наукової та технічної думки за рахунок інвестиційного фінансуван-
ня й досягання, при цьому, більш продуктивної та ефективної діяльності [1]. Без-
перервне, постійне й систематичне оновлення засобів та предметів праці, втілен-
ня новітніх технологій та оптимізація виробничого процесу є рушійною силою 
для безперервного розвитку українського агропромислового комплексу в цілому 
та харчової і переробної промисловості зокрема. 

За інноваційною теорією Йозефа Шумпетера [2], необхідно виділити певні 
напрямки новацій у діяльності підприємства, спрямовані на забезпечення його 
відповідності сучасній ринковій системі, якісному та кількісному зростанню. До 
таких напрямків відносяться: створення нових товарів, використання нових тех-
нологій та нової техніки, відкриття нових джерел сировини, нова промислова 
організація, освоєння нових ринків.  

Згідно з існуючими тенденціями, на сучасному етапі розвитку вітчизняної 
економіки, головним джерелом інвестицій для підприємств є власні кошти. З 
огляду на всі витрати, інвестиції, виділені з чистого прибутку не здатні забезпе-
чити належний рівень інноваційного розвитку. Стан банківської системи не пок-
ращує ситуацію, надвисокі відсотки і малі терміни кредитування вітчизняних та 
іноземних банків, що працюють в українському економічному просторі, надзви-
чайно обмежують невеликі підприємства, і фактично відрізають від позик дріб-
ний бізнес, який, зазвичай, є найбільш прогресивним і мобільним. Така ситуація 
не сприяє розвитку і фермерських господарств, у яких фінансовий оборот досить 
повільний. 

Український АПК в цілому дуже позитивно оцінюється іноземними інвесто-
рами, відзначається безумовна цінність природних ресурсів і наявність чорнозе-
мів, здатних давати високі врожаї. При цьому, іноземний капітал стримує велика 
кількість ризиків, серед яких: все ще високий рівень корупції, податковий тиск, 
нестабільна політична ситуація, військовий і геополітичний конфлікт. 

Згідно даних Державної служби статистики України станом на кінець 2016 
року іноземними інвесторами було вкладено в економіку України 4405,8 млн 
дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), обсяг залучених з початку 
інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку України на 31.12.2016 
року становив 37 655,5 млн дол. США. Обсяги освоєння капітальних інвестицій 
підприємствами України склали 326,2 млрд грн, але частка вкладень для АПК 
склала лише 13,8% [3]. 

На сьогоднішній день в Україні відчувається брак фінансування багатьох на-
прямків у переробній промисловості АПК, при цьому, все-таки реалізується ці-
лий ряд інноваційних проектів, це, в першу чергу, ті напрямки, в яких працюють 
глобальні зернові трейдери: перевалочні термінали, елеваторні потужності, цілі 
логістичні комплекси. Транснаціональні корпорації завдяки прямим іноземним 
капіталовкладенням постійно посилюють свій вплив на розвиток національної 
економіки. Інвестиційні вкладення капіталів є основою для залучення прогресив-
них технологій, що підвищує конкурентоспроможність вітчизняних товарів на 
закордонних ринках. 

На кінець 2016 року частка агрокомплексу в структурі ВВП країни склала 
майже 14% і третину всього українського експорту. 

Частка продукції АПК у структурі експортної виручки України зросла з 26% у 
2012 р. до 42% у 2016 р. Основу аграрного експорту становить експорт сировини 
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[3]. Але динаміка прибутку від реалізації сировини через зниження цін є негати-
вною. Тому не можна орієнтуватися на сировинну модель економіки. 

Харчова та переробна галузі АПК відносяться до стратегічно важливих галу-
зей будь-якої держави, але, враховуючи, що Україна є одним зі світових лідерів з 
експорту сільгосппродукції та входить в десятку головних експортерів країн Єв-
росоюзу,  переорієнтація експорту сировини АПК на продукцію з доданою варті-
стю автоматично збільшує доходи країни від зовнішньоторговельних операцій. 

Таким чином, інноваційно-інвестиційний розвиток країни значно посилює її 
позиції на світових ринках, а також забезпечує ефективний розвиток економіки 
країни в цілому та безперервну ефективну діяльність підприємств зокрема. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ФОНДА РИСКА ПРИ 
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Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Конечной целью нивелирования такого фактора риска, как увеличение прямых 
затрат, является получение наилучшего из числа возможных альтернатив управлен-
ческого решения, обеспечивающего высокие показатели эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия при реализации инвестиционного проекта. Основной 
задачей является предложение наилучшего из числа возможных альтернатив размера 
фонда риска при минимизации потерь из-за увеличения прямых затрат методом са-
мострахования, обеспечивающего максимально возможную величину чистой приве-
денной стоимости при минимальных приведенных затратах на создание фонда рис-
ка. С целью определения оптимального размера фонда риска, который предприятию 
необходимо сформировать в случае повышения прямых затрат проведены серии ра-
счетов для прогнозируемых ситуаций: 

1. Неблагоприятное событие не наступает, соответственно, ущерб равен ну-
лю (ситуация 1). 

2. Неблагоприятное событие наступает (ситуация 2), причем: 
2.1. Размер ущерба не превышает величины фонда риска (ситуация 2.1.); 
2.2. Размер ущерба превышает величину фонда риска (в дальнейшем ситу-

ация 2.2.). 
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Прослеживалось влияние на потенциальный экономический эффект (NPV) та-
ких факторов варьирования как: Х1 — величина риска (в данном случае сумма 
увеличения прямых затрат, который, принимается в интервале от 0% до 5%), 
руб.; Х2 — величина фонда риска (предприятие устанавливает самостоятельно, в 
данном случае рассматриваем изменение от 0% до 30% чистой прибыли), руб.; 
Х3 — размер средней доходности активов в фонде риска (от 14,5% до 19,5%), руб.  

В качестве выходной функции выступали: Y1 — приведенные затраты на реа-
лизацию механизма риск-менеджмента (PC), руб.; Y2 — чистая приведенная сто-
имость инвестиционного проекта (NPV), руб. 

Для каждой анализируемой ситуации были проведены серии экспериментов, 
включающие по 80 итераций каждая, и получены регрессионные зависимости, 
позволяющие прогнозировать изменение чистой приведенной стоимости и при-
веденных затрат при изменении величины риска, фонда риска и средней доход-
ности активов в фонде (табл. 1). Так как в ситуации 1 неблагоприятное событие 
не наступает (величина риска равна нулю), то фактор варьирования Х1 в этом 
случае не является значимым. 

Таблица 1 
Аналитические зависимости и их параметры 

Для 
ситуа-

ции 
Результатив-
ный критерий Уравнение регрессии Множест- 

венный R R2 

1 
PC У1=28,13-0,67X2-1,67X3 0,99 0,99 

NPV У2=10578,54+60,42X2+149,7X3 0,99 0,99 

2.1 
PC У1=3381,81+1554,57X1-55,3X2-153X3 0,97 0,94 

NPV У2=-15472,5-
15706,7X1+485,97X2+1303,42X3 

0,97 0,94 

2.2 
PC У1=68,06+60,7X1-1,98X2-3,99X3 0,998 0,996 

NPV У2=7006-
4802,34X1++173,28X2+357,72X3 

0,998 0,996 
 

На основании полученных уравнений регрессии необходимо было определить 
оптимальную величину фонда риска при применении самострахования. Для ре-
шения данной многокритериальной задачи была построена целевая функция, ко-
торая обеспечила обобщённую оценку исследуемого процесса. В качестве пути 
решения многокритериальной задачи оптимизации была принята максиминная 
стратегия решения [1]. При наличии регрессионных математических моделей 
целевую функцию можно записать  в виде 

         
(1) 

где c1, c2 — коэффициенты, характеризующие значимость результативных крите-
риев; min, max — минимальное и максимальное значение приведенных за-

трат, достигаемые в области варьирования факторов X


 в процессе моделирова-
ния, руб.; NPVmin, NPVmax — минимальное и максимальное значение чистой при-
веденной стоимости, достигаемое в области варьирования факторов X


 в процес-

се моделирования, руб.; extr , NPVextr — экстремальные значения приведенных 
затрат и чистой приведенной стоимости, руб. (при максимизации критериев 

extr = max и NPVextr= NPVmax). 
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Математическое решение многокритериальной задачи проводилось в системе 
MathCAD. Для каждой ситуации на основании полученных уравнений регрессии 
была проведена поисковая оптимизация на основе максиминной стратегии. В 
таблице 2 представлены наиболее оптимальные для каждой из трех рассматрива-
емых ситуаций и усредненная скорректированная по экспертной вероятности ее 
проявления величины фонда риска. 

Таблица 2 
Оптимальные размеры фонда риска при самостраховании 

 Размер фонда 
риска, % 

Вероятность наступления 
ситуаций 

Ситуация 1 19,9 0,2 
Ситуация 2.1 27,9 0,4 
Ситуация 2.2 29,9 0,4 
Скорректированный с учетом вероятности 
размер фонда риска, % 27 

 
Таким образом, решение о принятии либо отклонении рассматриваемой стра-

тегии функционирования предприятия в соответствии с предложенным механиз-
мом принимается на основе комплексного анализа внешних и внутренних усло-
вий деятельности с учетом применения возможностей предприятия по снижению 
риска. Предложенный алгоритм управления хозяйственными рисками может яв-
ляться основной составляющей стратегии менеджмента риска для мясоперераба-
тывающих предприятий как при осуществлении текущей производственной дея-
тельности, так и при разработке и реализации инвестиционных проектов. 
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КРИПТОВАЛЮТА І БЛОКЧЕЙН 
ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ ПЛАТІЖНИХ 
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І. П. Ситник, канд. техн. наук 
В. С. Фомина  
Національний університет харчових технологій 

В останні роки на фінансовому ринку з'явилися нові терміни — криптовалю-
та, біткоіни, блокчейни. Для більшості людей вони поки дуже незвичні. Але мо-
жна з упевненістю стверджувати, що за криптовалютою, або, іншими словами, 
«електронною готівкою» — майбутнє. 

Криптовалюта — вид цифрової валюти, чиї емісія та облік засновані на аси-
метричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту. 
Це новий вид активів, який відрізняється від звичайних грошей або інших фінан-
сових активів тим, що володіти валютою можна безпосередньо і для цього непо-
трібний банк чи якийсь дозвільний орган. Зберігається в особистому електрон-
ному гаманці. 

Всього криптовалют на планеті винайшли і створили близько тисячі. Основ-
них спеціалісти виділяють до 15. По об'єму і вартості лідирує біткоін (bitcoin), за 
ним йдуть ethereum, bitcoin cash, ripple, litecoin, dash та інші. В Україні останнім 



 

180 

часом також підвищилася увага до біткоінів через стрімке зростання їх ціни. У 
минулому році вона коштувала близько 2 тис. дол.. за 1 біткоін (у 2010 році біт-
коін коштував 0,005 дол.), а 13 серпня 2017 за нього давали 4164,87 дол. Тоді за 
добу курс цієї криптовалюти підскочив на понад 10 %. Станом на 29 жовтня 
2017 року курс біткоіна склав 5778,28 дол. [1]. 

Разом з біткоіном, як спосіб його поширення, з’явилася технологія «блок-
чейн». 

Блокчейн — це розподілена мережа або децентралізована база даних без го-
ловного вузла, яка підтримує всі зміни свого стану на всіх комп'ютерах мережі. 
Всі записи повинні бути верифіковані усіма користувачами мережі, що мають 
повний ланцюжок блоків. Всі записи в мережі, тобто транзакції, збираються в 
групу транзакцій — «блок». Їх неможливо підробити, так як кожен новий запис 
здійснює підтвердження в уже існуючих ланцюжках. Щоб підробити дані, потрі-
бно змінювати інформацію у всіх інших блоках. При цьому, так як система роз-
поділена, актуальна інформація про записи в системі зберігається у всіх її учас-
ників і автоматично оновлюється при внесенні будь-яких змін. Тобто, у системи 
блокчейн немає нікого, хто може знищити базу даних і у всіх знаходиться остан-
ня версія. Розподіленість і прозорість транзакцій — переваги блокчейна. 

Наріжним принципом технології блокчейн можна вважати те, що у відкритих 
мережах жодна людина або організація не мають одноосібного контролю. Коло-
сальною перевагою протоколу є те, що не обов’язково довіряти іншій особі для 
здійснення транзакції. Тільки криптоалгоритм відповідає за безпеку існування 
транзакції [2]. 

Але все ж блокчейн-технологія, як і Інтернет, має вбудовану стійкість до по-
милок. Зберігаючи блоки інформації, ідентичні у всій мережі, блокчейн не може 
контролюватися кимось одним та не має єдиної точки відмови. 

Основна перевага, яке приваблює користувачів біткоінів та блокчейн, це ано-
німність транзакцій. Але будь-яка держава хоче отримувати доступ (наприклад, 
за рішенням суду) до персональних даних, щоб протидіяти злочинності. На сьо-
годні є випадки використання криптовалюти для оплати наркотиків, терористич-
них актів, вбивств на замовлення і такі факти виступають проти поширення та-
ких систем платежів [3]. 

Поки буде існувати анонімність, криптовалюти працюватимуть. Як тільки ві-
дбудеться деанонімізація, популярність таких розрахунків може впасти до міні-
муму. 

Але якщо виключити використання криптовалюти для кримінальних опера-
цій, то це забезпечить нові можливості для фінансових технологій і дозволить 
споживачам економити гроші. 

Також криптовалюта має надійний захист від підробки, нею можна миттєво 
розрахуватися будь-де у світі за наявності підключення до Інтернету. Водночас 
переказ відбувається швидко і без стягнення комісії банком. 

Основна відмінність біткоінів від звичної національної валюти — її децентра-
лізованість та незалежність від урядів. Однак, це не означає, що держава не по-
винна регулювати обіг цифрових грошей. 

Раніше в Національному банку України заявляли, що біткоін (криптовалюта) 
не потрапляє під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення крип-
товалют) не є порушенням законодавства. Разом з тим, Нацбанк попередив про 
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ризики використання криптовалюти, оскільки її статус не визначений законодав-
чо, та регулятори не несуть відповідальності за можливі ризики і втрати, пов'яза-
ні з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях [4]. 

Отже, розуміючи, що віртуальні валюти не тільки надають ряд принципово 
важливих переваг в сучасному світі, що рухається до настання шостого техноло-
гічного укладу, а й мають чималу кількість тонких специфічних нюансів, думає-
мо, що процес легалізації криптовалют в Україні слід розпочати з формування 
професійного юридичного співтовариства в сфері нових фінансових технологій, 
постановки перед ним відповідних завдань і термінів їх виконання. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОНАННЯ 
ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕНЬ 
Б. М. Скоробагатько  
Н. М. Соломянюк, д-р екон. наук 
Національний університет харчових  технологій 

Більша частина покупців намагається максимально вигідно та продуктивно 
витрачати свій час, в тому числі на процес здійснення покупок.  На сьогодні при 
виникненні потреби в певному товарі чи послузі часто покупці обирають інтер-
нет-магазини. Онлайн-ринок відкриває перед споживачами більше можливостей, 
надаючи доступ до ще більш широкого асортименту товарів і послуг, ніж будь-
коли раніше. Це підтверджує стрімке зростання онлайн-продажів на багатьох 
ринках.  

Одним із методів залучення потенційних покупців є використання в інтернет-
магазині контакт-центрів. Інтернет-магазини інвестують в розвиток контакт-
центрів, які виконують функцію не лише комунікації, а й продажів: співробітни-
ки кол-центрів відповідають на звернення і скарги, беруть участь в оформленні 
замовлень і супроводжують покупців під час покупки, тим самим стимулюючи 
обсяги продаж. Технологічний тренд для контакт-центрів — система голосової 
аналітики, яка автоматично прослуховує весь обсяг (100%) записаних розмов 
операторів з клієнтами, систематизує їх і допомагає визначити кращі напрямки 
спілкування з метою подальшого тиражування.  

З впливом того фактору, що все більше трафіку використовується через смар-
тфони доцільною є розробка інтернет-магазинами мобільних додатків з продук-
цією для продажу. Але недостатньо просто створити програму та представити 
існуючий асортимент товарів. Перше, що повинно приходити на розум при вихо-
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ді за межі програм, це адаптація під голосове управління. Голосовий пошук на-
бирає популярність, і за останні роки його обсяги зросли втричі. Навколо цієї 
технології зосереджено багато інновацій і розробок і все це стрімко розвивається.  

Інновацією стало впровадження перегляду віртуальної реальності. Так додаток 
IKEA дозволяє користувачам розставляти меблі в будинку і дивитися чи вони впи-
суються в інтер’єр ще до фактичної покупки. Любителі меблів також можуть дода-
вати в віртуальний інтер’єр фотографії домашніх тварин, рідних та  близьких.  

За допомогою віртуальної системи можна легко підібрати розмір одягу он-
лайн і оцінити, як буде виглядати обрана річ. Наприклад, шопінг-клуб LeBoutique 
реалізував функцію онлайн-примірки одягу. Це стало можливим за допомогою 
спеціального віджету «Візуальна примірочна», який тепер доступний користува-
чам сайту. Нова функція допомагає легко підібрати розмір речі і оцінити її поса-
дку на фігуру. 

Важливу роль в оформленні онлайн-замовлень відіграють варіанти та терміни 
доставки того ж замовлення. Як приклад, логістична компанія DPD нещодавно 
запустила сервіс Follow My Parcel, який дозволяє одержувачам посилок відслід-
ковувати їх місце розташування на карті в реальному часі. Першим партнером, 
який пропонує своїм клієнтам скористатися цим сервісом, став інтернет-магазин 
ASOS. Крім відстеження, сервіс Follow My Parcel дозволяє одержувачам швидко 
змінити місце доставки, обрати точку самовивезення тощо. Час доставки прогно-
зується з точністю до 15 хвилин. Не виключено, що розвитку прозорих логістич-
них мереж, що заслуговують на довіру клієнта посприяє бум технологій, назва-
них connected car.  

Ритм життя багатьох людей різниться між собою, а от режим роботи магази-
нів майже однаковий, тому для задоволення потреб покупців, які знаходять час 
для покупки тільки вночі розроблено цілодобовий touch-магазин Kate Spade. Kate 
Spade оснастив вітрини ряду магазинів в Нью-Йорку тачскрінами на яких є 30 
товарів з асортименту. Оформляючи замовлення, покупець вказує, куди його слід 
доставити і отримує посилку протягом однієї години.  

Також популяризується використання чат-ботів. Їх кількість неухильно зростає,  
вони допомагають домогтися максимально персоналізованого підходу до онлайн-
покупців. Завдяки роботам зі штучним інтелектом, комунікація з клієнтом будується 
індивідуально. Крім того, боти можуть успішно виконувати роль співробітників клі-
єнтської підтримки, а також навчати клієнтів користуватися купленими товарами. 
Наприклад, косметичний бренд Sephora вже зумів істотно поліпшити продажі і залу-
чення покупців за допомогою порад по макіяжу від чат-ботів. 

Інноваційні підходи до виконання замовлень можуть стати каталізатором зро-
стання — особливо в категорії свіжих продуктів. Онлайн-замовлення з достав-
кою додому представляють собою традиційну модель інтернет-торгівлі, і ця мо-
дель як і раніше залишається кращою. При цьому доставка до будинку не дуже 
підходить для категорії свіжих продуктів, де існує проблема короткого терміну 
придатності, а основною вимогою є зберігання продуктів в охолодженому вигля-
ді. Постачальники послуг в ряді країн намагаються подолати ці бар’єри, експе-
риментуючи з новими моделями, які пропонують зручність онлайн-торгівлі щодо 
зберігання та перевезення продуктів. Як приклади можна назвати ячейки-
холодильники на пунктах видачі, термінову доставку  протягом одної-двох годин 
і самовивезенням, коли споживачі розміщують замовлення онлайн і забирають 
його у продавця в обраний проміжок часу. 
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Загалом 2017 рік характеризується інноваціями в сфері електронної комерції. 
Багато зусиль прикладається для того, щоб мінімізувати витрати часу на здійс-
нення оплати за покупку, розроблюються програми для полегшення покупок че-
рез смартфони, створюються служби доставки, що можуть реалізувати побажан-
ня споживача протягом доби від оформлення замовлення. 
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1. Голошубова Н. О. Організація торгівлі / Н. О. Голошубова. — К.: Київ. нац. 

торг. — екон. ун-т, 2012. — 679 с. 

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЇ ЯК 
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Національний університет харчових технологій 

Зростання капіталізації є одним з головних показників підвищення економіч-
ної ефективності реального сектору економіки. Мета процесу капіталізації гос-
подарських суб'єктів полягає в активному використанні актуальних технологій, 
сучасних алгоритмів корпоративного структурування, створення системи моти-
вації на збільшення прибутків та зниження витрат.     

Капіталізація за допомогою влучних професійних рішень відкриває спектр 
перспектив доступу до капітальних активів фінансового ринку, раціоналізує 
споживчу поведінку, дає підтримку прийняттю довгострокових бюджетних рі-
шень задля залучення кредитних ресурсів [3].  

Зарубіжне трактування терміну «капіталізації» найточніше дає розуміння сут-
ності даного поняття. Процес капіталізації детально досліджений такими відо-
мими зарубіжними теоретиками фінансової науки як І. Фішер, Фр. Феттер, 
Дж. Стокфіш, Дж. Нітцан та Ш.Бічлер, У.А. Мортон та інші. 

В праці Дж. А. Стокфіша «Невизначеність, теорія капіталізації і поведінка ін-
весторів» детально досліджено сутність капіталізації в науковому ареалі фінан-
сової сучасності. Думка автора полягає в тому, що центральною ідеєю сучасної 
теорії капіталізації є те, що індивідуальний проект може генерувати унікальні 
доходи за рахунок активів, які використовуються в цьому проекті і підлягають 
оцінці. Використання поняття майбутнього доходу, що ділиться на поточну став-
ку дисконтування (або ставку капіталізації), дає на виході поточну ціну акції (ак-
тиву) [4].  

Капіталізація характеризує вартість суб’єкта господарювання, прибуток, гро-
шові потоки, дивіденди, внески, відсотки, природні ресурси тощо.  

Її можна розглядати на різних рівнях (рис 1.). 
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Рис.1. Рівні капіталізації в суспільстві 
 
Уявлення про актуальну цінність активу показує капіталізація, яка, в свою 

чергу, візуалізується теперішньою вартістю майбутніх очікуваних доходів підп-
риємства [1]. 

Проаналізуємо світову динаміку ринкової капіталізації загалом за період з 
2000 р. по 2015 р. за даними Світового банку (рис. 2.) [2]. 

 
 

Рис. 2. Динаміка світової ринкової капіталізації за 2000-2015 рр. 
 
Як свідчать дані рис. 2, різке річне скорочення світової ринкової капіталізації 

на 46,5 % спостерігається у 2008 р., що пов’язано з глобальною фінансової кри-
зою. В цілому світова ринкова капіталізація за 15 років зросла на 30754 млрд 
дол., що на 99,12 % більше у порівнянні з 2000 р. Найбільший приріст даного по-
казника спостерігався в 2009 році і склав 38,2 %. В 2014 р. він уповільнюється, а в 
2015-му починається незначний спад. 

Ринкова капіталізація українських компаній враховувалась в цих даних лише 
за 2010 і 2011 рр., коли вона становила 38,897 млрд дол. та 25.654 млрд дол. від-
повідно. 
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Отже, можемо підсумувати, що капіталізація є теперішньою вартістю майбут-
ніх очікуваних доходів господарського суб'єкту. Тож кожен управлінець має ро-
зуміти сутність капіталізації задля прогнозування майбутніх доходів і оцінки ри-
зиків на ринках капіталів та інвестицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 
О. М. Соломка, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Успішна реалізація бізнес-стратегії на практиці є досить складною метою сучас-
ної науки управління. Керівники підприємств повинні в повній мірі використовувати 
досвід і знання, накопичені наукою і практикою ведення бізнесу, для забезпечення 
успіху в своїй діяльності. Прагнення успішно вести підприємницьку діяльність і під-
вищувати рівень конкурентоспроможності змушує керівництво компаній шукати і 
застосовувати нові форми управління бізнесом. До них можна віднести теорію і 
практику делегування повноважень, що добре зарекомендувала себе в розвинених 
ринкових країнах. Однією з таких форм став аутсорсинг. Так, передача деяких функ-
цій підприємства зовнішнім фахівцям (аутсорсерам) — визнана тенденція світової 
економіки, яка дозволяє підприємствам, організаціям домогтися зосередження на 
основних видах діяльності, підвищити якість управління.  

Аутсорсинг — це сучасна методологія створення високоефективних і конку-
рентоспроможних організацій в умовах жорсткої конкуренції трьох економічних 
центрів, що склалися на початку ХХІ ст. в світі, — США, Японії, Європи [1, с. 6]. 

Основними видами аутсорсингу є:  
1) Виробничий аутсорсинг, коли частина виробничих функцій передається 

сторонній організації. Наприклад, рекламні агентства, які використовують виро-
бничі потужності друкарні.  

2) Аутсорсинг бізнес-процесів, коли компанія передає бізнес-процеси, які не є 
основним видом її діяльності, у ведення сторонньої компанії. Класичний прик- 
лад — аутсорсинг бухгалтерських послуг. 

3) IT-аутсорсинг. Інформаційні системи компанії передаються на обслугову-
вання організаціям, які займаються технічною підтримкою і програмним забез-
печенням. У списку переданих функцій можуть бути: створення сайтів, підтрим-
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ка програмного забезпечення або його розробка, обслуговування комп’ютерної 
та супутньої техніки. 

Незважаючи на те, що схеми аутсорсинга активно використовуються в зару-
біжних країнах (США, Німеччині, Японії тощо), в Україні ця практика з’явилась 
не так давно, проте заявила про себе як передова технологія в області управління. 
В Україні на аутсорсинг передають: IT-послуги (40,5 %), ресурсне забезпечення 
виробничих процесів (27 %), логістику (35,1 %), маркетингові послуги (21,6 %), 
рекрутмент (18,9 %), бухгалтерський облік (13,5 %), розрахунок заробітних плат 
(13,5 %), обробку й систематизацію інформації (8,1 %), аутсорсинг медичних 
представників (8,1 %), облік кадрів та кадровий супровід (5,4 %), адміністративні 
функції (2,7 %) [2, с. 118]. 

Міжнародна асоціація IAOP публікує щорічно рейтинг кращих в світі поста-
чальників послуг аутсорсингу The Global Outsourcing 100. Цей рейтинг склада-
ється на основі заявок, отриманих і оцінених незалежною суддівською колегією 
від IAOP. Основними критеріями рейтингу є прибутковість, зростання команди, 
кращі проекти, рекомендації замовників, рівень корпоративної соціальної відпо-
відальності та інновації в схемі постачання послуг замовнику. У 2016 році в цьо-
му рейтингу було 10 IT-компаній з України. У 2017 році в топ-100 кращих аутсо-
рсерів світу увійшли відразу 13 компаній з офісами в Україні: EPAM, Ciklum, 
ELEKS, Luxoft, N-iX, Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma Software, 
TEAM International Services, Program-Ace і Softengi. Це як міжнародні бізнеси з 
великими представництвами в Україні, так і місцеві IT-проекти [3]. 

В сучасних умовах надзвичайно важливим для підвищення ефективності дія-
льності будь-якого підприємства є використання нетрадиційних форм зайнятості 
населення, серед яких вагоме місце належить аутсорсингу у сфері управління 
персоналом. 

Основні переваги використання тимчасового персоналу полягають у наступному: 
1. Використання тимчасового персоналу звільняє компанію від великої кіль-

кості платежів, пов’язаних з утриманням постійного співробітника, тобто подат-
ків на заробітну плату, страховки, відрахувань до різних фондів і знижує адмініс-
тративні і бухгалтерські витрати, а також витрати на підбір. Таким чином, хоча 
оплата тимчасових співробітників набагато вище середньої заробітної плати пос-
тійного співробітника, в цілому для компаній вигідніше і дешевше працювати з 
тимчасовим персоналом. 

2. З тимчасовими співробітниками не виникає проблем звільнення, тому що 
вони підписують контракт на певний період. 

3. Тимчасовий найм значно підвищує гнучкість і мобільність компанії. 
4. Зосередження власних ресурсів на основних цілях бізнесу (тобто внутрішні 

ресурси компанії перерозподіляються на її цілі), фокусування на задоволенні по-
треб клієнтів і розвитку технологій.  

Успішна діяльність будь-якого підприємства передбачає постійну оптиміза-
цію його витрат. Так, аутсорсинг надає реальну можливість мінімізації витрат. 
Подальшого наукового обґрунтування потребують методики оцінки ефективнос-
ті використання аутсорсингу в діяльності підприємств. 
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О. В. Орел 
Національний університет харчових технологій 

Формування інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційної 
діяльності є етапом формування інвестиційної стратегії, який дозволяє забезпе-
чити поєднання цілей і напрямків інвестиційної діяльності з основними механіз-
мами їх реалізації. На відміну від інвестиційної стратегії інвестиційна політика 
формується лише за конкретними напрямками інвестиційної діяльності підпри-
ємства, які вимагають найбільш ефективного управління для досягнення голов-
ної стратегічної цілі. Інвестиційна політика являє собою форму реалізації інвес-
тиційної ідеології та інвестиційної стратегії підприємства в розрізі найбільш ва-
жливих аспектів інвестиційної діяльності на окремих етапах її здійснення [1].  

Система формування інвестиційної політики в межах загальної інвестиційної 
стратегії підприємства включає в себе політику управління реальними та фінан-
совими інвестиціями, політику формування інвестиційних ресурсів та політику 
управління інвестиційними ризиками. Формування кожної з вищеперерахованих 
складових інвестиційної політики має багаторівневий характер. До політики 
управління реальними інвестиціями можна віднести реноваційну інвестиційну 
політику, політику інноваційного інвестування, політику інвестування оборотних 
активів тощо. При формуванні політики управління фінансовими інвестиціями 
розробляють політику формування портфелів цінних паперів та грошових ін-
струментів інвестування. Політика формування інвестиційних ресурсів включає в 
себе політику формування власних інвестиційних ресурсів та політику залучення 
запозичених інвестиційних ресурсів. При формуванні політики управління інвес-
тиційними ризиками розробляють політику управління ризиками  реального та 
фінансового інвестування. 

Для підприємств виробничої сфери, зокрема харчової промисловості, най-
більш характерним є формування політики управління реальними інвестиціями, 
яка представляє собою частину загальної інвестиційної стратегії підприємства, 
яка забезпечує підготовку, оцінку та здійснення найбільш ефективних реальних 
інвестиційних проектів. Формування політики  управління реальними інвестиці-
ями підприємства передбачає здійснення низки етапів: аналіз стану реального 
інвестування, визначення загального обсягу реального інвестування в майбут-
ньому періоді, визначення форм реального інвестування, пошук окремих об’єктів 
інвестування і оцінка їх відповідності напрямкам інвестиційної діяльності підп-
риємства, підготовка бізнес-планів, забезпечення високої ефективності, мініміза-
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ція ризиків, забезпечення ліквідності, формування загальної програми реальних 
інвестицій та забезпечення її реалізації в межах окремих інвестиційних проектів. 

Формування політики управління фінансовими інвестиціями передбачає ана-
ліз стану фінансового інвестування, визначення майбутніх обсягів фінансового 
інвестування, вибір форм фінансового інвестування, оцінка інвестиційних якос-
тей фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій та 
забезпечення його ефективного оперативного управління. 

Політика формування інвестиційних ресурсів — це частина загальної інвести-
ційної стратегії підприємства, сутність якої полягає в забезпеченні необхідного 
рівня самофінансування інвестиційної діяльності і найбільш ефективних форм 
залучення запозиченого капіталу з різних джерел. Політика формування інвести-
ційних ресурсів підприємства має розроблятись в певній послідовності: аналіз 
формування інвестиційних ресурсів підприємства за попередній період, визна-
чення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів, вибір найбільш ефе-
ктивних схем фінансування окремих проектів, забезпечення максимального обся-
гу залучення власних інвестиційних ресурсів від внутрішніх та зовнішніх джерел, 
визначення граничного обсягу залучення запозичених інвестиційних ресурсів та 
їх співвідношення щодо залучення на коротко- та довготерміновій основі, забез-
печення мінімізації вартості залучення інвестиційних ресурсів з різних джерел, а 
також оптимізація структури капіталу, що використовується в інвестиційному 
процесі на різних стадіях [1-3]. 
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Війна на сході країни та агресія країни-окупанта, які приніс 2014 рік, значно зага-
льмували розвиток вітчизняної економічної системи. Різкий стрибок курсу інозем-
них валют, падіння рівня життя населення, скорочення кредитування банками вітчи-
зняного бізнесу призвели до погіршення економічного клімату в країні.  

В таких обставинах сучасному підприємству досить складно виживати, особ-
ливо за умови обмеженого самофінансування. Кредитовані кошти стають все 
більш дорогим задоволенням для суб’єктів господарювання. Разом з тим, як 
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стверджує статистика, їх обсяги останніми роками значно скоротилися. Додатко-
вим джерелом фінансування діяльності підприємства залишаються залучені кош-
ти, серед яких значну частину займають інвестиції.  

Інвестиції відіграють велику роль у забезпеченні ефективності функціонування 
підприємства. Вони є основним механізмом формування виробничого потенціалу 
підприємства, оптимізації структури його активів, фактором формування довгостро-
кової структури капіталу, найважливішою умовою забезпечення росту ринкової вар-
тості підприємства. Від ефективності інвестиційної діяльності залежать стан вироб-
ництва, рівень та стан технічної оснащеності основних фондів, процес простого й 
розширеного відтворення основних засобів і нематеріальних активів тощо. Інвестиції 
є основою для розвитку як підприємств, так і економіки в цілому. 

Все більшу актуальність сьогодні, за браком вільних фінансових ресурсів віт-
чизняних підприємств та обмеженості українських бюджетів, отримують інозем-
ні інвестиції. Саме іноземний капітал став каталізатором інвестиційної активнос-
ті у більшості країн (США, Німеччині, Франції, Великій Британії) в періоди роз-
витку та структурної перебудови економіки. 

Як відомо, інвестиційний клімат будь-якого суб’єкта формують інвестиційна 
привабливість, інвестиційні ризики та інвестиційна активність. Основними фак-
торами, що формують привабливість країни в цілому для залучення іноземних 
інвестицій в країні належать: 
 політична стабільність в середині країни; 
 ефективність здійснення ринкових реформ; 
 стабільність законодавства в сфері економіки; 
 захист права власності та закордонних вкладень; 
 сприятливі зовнішньоекономічні умови [1, с. 452].  
Питанням інвестиційної привабливості в Україні займається European 

Business Association, що була заснована в 1999 році за підтримки Європейської 
Комісії в Україні. За розрахунками ЕВА, індекс інвестиційної привабливості 
України в 2017 р. помітно зріс і становив 3,15 балів за 5-бальною шкалою. Мину-
лого 2016 року індекс за результатами шести місяців становив 2,88 та за резуль-
татами 12-ти місяців — 2,85 бали. До цього значення індексу знаходилося в по-
зитивній зоні і було більше 3-х балів лише наприкінці 2011 року [2]. 

Інший показник, який характеризує позицію України у міжнародних економі-
чних рейтингах і який часто є важливим чинником для вкладення інвестицій мі-
жнародними інвесторами, це індекс економічних свобод, розроблений американ-
ським дослідницьким інститутом The Heritage Foundation. За результатами 2016 
року цей індекс в Україні збільшився з 46,8 до 48,1 балів (зі 100 можливих). Од-
нак, в загальному підсумку Україна опустилася на 166-те місце серед 180 країн-
учасниць (в 2015 р. — 162 місце, в 2014 р. — 177 місце) [3]. 

Відповідно до статистичних даних Державної служби статистики України в 
2016 р. в порівнянні з 2015 р. відбулося незначне збільшення обсягу прямих іно-
земних інвестицій з 36,15 до 37,66 млрд. дол. США (на 1,5 млрд. дол. США). По-
чинаючи з 2014 року цей показник скоротився майже на 68%. На кінець 2016 ро-
ку за обсягом іноземних інвестицій Україна вийшла на рівень 2009 р. [4]. 

В п’ятірку основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального 
обсягу акціонерного капіталу нерезидентів у вітчизняних підприємствах, вхо-
дять: Кіпр (30,4%), Нідерланди (14,29%), Російська Федерація (9,98%), Велика 
Британія (4,92%), Німеччина (4, 51%). 
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За секторами промисловості найбільше прямих іноземних інвестицій зосере-
джено на підприємствах переробної промисловості та оптової й роздрібної торгі-
влі. А в установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 23,42% зага-
льного обсягу прямих інвестицій [4]. 

Іноземні інвестиції мають стати одним з основних джерел для покращення 
економічного розвитку країни. Жодні кредити міжнародних фінансових органі-
зацій не мають такий позитивний вплив на розвиток економіки, як іноземні інве-
стиції. На відміну від кредитів, інвестиції надходять до реального сектора, що 
призводить до збільшення робочих місць, зростання доходів населення та надхо-
джень до бюджету. 
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РИНОК ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ 
ПЕРЕВАГИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
Є. В. Фоменко 
Національний університет харчових технологій 

Після відчутного просідання обсягу продажів лізингових послуг за попередні два 
роки в 2016 році ринок відновлювався і становив приріст в 70%.  

У розвинених країнах за допомогою лізингових операцій здійснюється майже 
третина інвестицій в основні засоби підприємств. У кризовому 2015 році частка інве-
стицій в Україні, здійснених через лізинг, за оцінками експертів, впала нижче 3%. 

За даними дослідження USAID «Лідерство в економічному управлінні», в кра-
їнах ЄС-28 для представників малого та середнього бізнесу лізинг — друге за 
поширеністю джерело фінансування після кредитних ліній. 

В Європі 24% лізингоодержувачів є ФОП (фізична особа підприємець) або пі-
дприємці, початківці у власному мікропідприємництві [1, с. 98]. 

Так, наприклад, за підсумком 2016 року лізингові компанії України профінан-
сували 5805 одиниць транспорту, що вище показника 2014 року та 2015 року на 
33% і 70% відповідно. Рівень проникнення лізингу в автопродаж показав рекорд-
ні 9% при середньому показнику останніх років на рівні 6-7%.   

Лізинг — це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних 
чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем, у виклю-
чне користування на визначений строк лізингоотримувачу майна, що є  власніс-
тю лізингодавця, або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 
лізингоотримувачем, у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоот-
римувачем періодичних лізингових платежів. 

Вибираючи дану послугу, можна отримати цілий ряд переваг, які сприяють 
збереженню грошових коштів і розвитку підприємницької діяльності, серед яких: 
 доступне фінансування в гривнях, доларах та євро; 
 економія часу та зусиль на пошук і утримання основного засобу, підбору 

оптимальних й вигідних споживачеві умов його страхування; 
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 можливість виділення залишкової вартості з метою зменшення місячний 
платежів. 

Основними тенденціями розвитку ринку лізингу в Україні у 2017 році можна 
вважати: 
 зниження кількості лізингових компаній, які активно фінансують угоди; 
 зосередження на ефективному адмініструванні існуючого портфелю та мак-

симізації повернення раніше інвестованих фінансових ресурсів; 
 орієнтацію на аграрний сектор як основного  споживача лізингових послуг; 
 активізацію укладання угод на високоліквідні предмети (сільськогосподар-

ська техніка, легкові автомобілі); 
 співпрацю виключно зі стабільними компаніями, що не менше 3-х років ус-

пішно функціонують на ринку; 
 активну реалізацію вилучених предметів у повторний лізинг чи продаж [2, 

с. 421]. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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Національний університет харчових технологій 

Від моменту проголошення незалежності України проблема створення сучас-
ної  продуктивної системи  захисту інтелектуальної власності набуває вагомого 
значення, адже від неї залежить потужність виробничого, наукового та економіч-
ного потенціалу держави. Донедавна неякісний захист авторських та суміжних 
прав виявився значною перепоною України на шляху до СОТ.  Проте навіть після 
часткового усунення даної проблеми, залишилося багато невирішених питань 
стосовно підвищення оперативності захисту прав інтелектуальної власності. 

Метою даного дослідження є тлумачення основних критеріїв забезпечення пра-
вового захисту інтелектуальної власності, виявлення прогалин та проблем, 
пов’язаних з його реалізацією та визначення результативних шляхів їх вирішення. 

Дослідженням в сфері інтелектуальної власності в різні роки були присвячені 
праці відомих зарубіжних та вітчизняних вчених таких як Каміл Ідріс, Й. Шум-
петера З. Братуся, О. Красавчикова, П. Цибулова, В. Рясенцева, Р. Склярова, В. 
Шанайди, М. Макогона А. Сергєєва, Р. Каплана та ін.  

Підвищення значення інтелектуальної діяльності визначає потребу поглиб-
лення ефективності її правового захисту. Стаття 54 Конституції України зазна-
чає, що кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної та 
творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його 
згоди, за винятками, встановленими законом [2]. 
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Під час слухань, які 15.10.2014 р. були  проведені Комітетом Верховної Ради 
України, було виділено головні  недоліки галузі інтелектуальної власності. На-
віть після модернізації сфери прав інтелектуальної власності, її не можна визнати 
досконалою. 

Рахункова палата України висвітлила дані про суму збору винагороди за інте-
лектуальну власність, яка становить кожного року близько 35 млн. грн., що за 
оцінками експертів складає 3,2 % від можливої суми прибутку. З цього можна 
зробити висновок, що обов’язковий  збір сплачує лише 8% користувачів інтелек-
туально власністю [1, с. 803]. Ці дані дають підставу відзначити, що станом на 
сьогодні в нашій державі не діє ефективна система оподаткування та розрахунку 
з авторами і виконавцями. 

Не менш важливим є те, що об’єкти інтелектуальної власності майже не відо-
бражаються в собівартості товарів і в балансах підприємств, становлячи близько 
1 % від вартості активів, що значно відрізняється від  країн  Євросоюзу — від 65 
до 90 %. В наслідок такого розподілу Україна щороку втрачає близько 590 млрд 
дол [3, с. 31]. 

Комп’ютерне піратство посідає не менш вагоме місце серед гострих проблем 
України. На сьогоднішній день ринок програмного забезпечення переповнений 
спеціалістами, які працюють в тіньовому секторі. Таких налічується близько 25-
40 тис. осіб. Відповідно до цього національна економіка несе колосальні втрати в 
сумі 500 млн дол. США кожного року.  

Значну увагу також слід приділити проблемі плагіату, яка є особливо актуа-
льною для України. За кордоном авторські права повною мірою захищені судо-
вими органами, чого, на жаль, не можна сказати про Україну. Дана ситуація ви-
никає через відсутність кваліфікованих кадрів, які б могли опрацьовувати справи 
щодо порушення прав інтелектуальної власності. 

15 січня 2015 року був затверджений план дій щодо реалізації положень Стра-
тегії сталого розвитку «Україна-2020», у якому велика увага приділяється рефо-
рмі захисту інтелектуальної власності. Визнання системи охорони інтелектуаль-
ної власності пріоритетом у діяльності українського уряду допоможе подолати 
проблеми, які виникли в галузі захисту інтелектуальної власності.  

Для початку потрібно змінити відношення до осіб, які займаються творчою чи 
науковою роботою. Більшість країн світу ставлять талант вище всіх видів діяль-
ності, у той час як в Україні людей творчої праці ототожнюють з іншими робіт-
никами і платять їм мізерну заробітну плату. 

Необхідно створити спеціальні державні органи, які будуть слідкувати за до-
триманням правових норм та застосуванням штрафних санкцій в разі їх пору-
шення. Доцільним є формування складу досвідчених працівників, від підготовки 
яких залежатиме раціональне вирішення спірних питань. 

Слід також установити обмеження на ціни за об’єкти інтелектуальної власно-
сті, які правовласники-монополісти встановлюють невиправдано завищені, порі-
вняно з купівельною спроможністю споживачів. 

Інноваційна модель розвитку України, модернізація, конкурентоспроможність 
на фоні світової соціально-економічної системи напряму залежить від вирішення 
вищеперерахованих завдань. Тому покращення системи інтелектуальної власнос-
ті має бути першочерговим, тоді Україна стане на крок попереду до рівня висо-
корозвиненої держави. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ АПК 
В. С. Шевченко 
Національний університет харчових технологій 

Підвищення ефективності та стійке збільшення обсягів товарного потенціалу 
сільського господарства за рахунок інтенсивного виробництва та реалізації кін-
цевого продукту є важливою задачею сфери інноваційного менеджменту в сис-
темі АПК. Основними компонентами інноваційного менеджменту є виявлення та 
вивчення і запровадження в дію високоефективних заходів та технологій на всіх 
етапах життєвого циклу сільськогосподарської продукції і товарів (виробництво-
переробка-споживання). При цьому для оцінки перспективної привабливості на-
прямку інноваційної діяльності окремих підприємств створені і використовують-
ся основні положення теорії циклу життя товару. Щодо перспектив використання 
нової продукції, то її життєвий цикл відбиває ймовірні еволюції у часі формуван-
ня обсягів виробництва, розмірів інвестицій і поточних витрат, продажу та рен-
табельності даного товару з метою створення умов для фінансової стійкості і за-
безпечення ринкові потреби. 

Без створення належних умов для підвищення спроможності аграрних підп-
риємств до подальшого інноваційного розвитку й далі гальмуватиметься техно-
логічний рівень виробництва продукції, збільшуватиметься відставання України 
в сфері застосування нововведень у технологічні процеси виробництва, перероб-
ки, зберігання та реалізації продукції при формуванні товарних стратегій підпри-
ємств. Дослідження західних економісті свідчать, що понад 70% валового націо-
нального продукту економічно розвинутих країн забезпечується інвестуванням 
інноваційних процесів. 

Через це, проблеми інноваційної стратегії як основи стійкого розвитку еконо-
міки, створення методів державного регулювання інноваційної сфери, зокрема, у 
споживанні основних продуктів харчування, щоб задовольнити потреби населен-
ня, потребують системного дослідження. В умовах загострення на світовому та 
національному ринках конкуренції та прискорення науково-технічного й органі-
заційного прогресу максимізація ефективності інноваційних факторів і процесів 
стала вирішальною основою стійкого розвитку сучасних економічних систем для 
багатьох країн світу. 
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Опанування науково-технологічною моделлю економічного розвитку на ос-
нові впровадження нововведень, оптимізація перерозподілу ресурсів із менш 
ефективних сфер у більш ефективні під тиском конкуренції на ринку товарів, 
праці та капіталу — основні фактори економічного зростання України. Тому на-
гальною проблемою є розробка стратегії сталого інноваційного розвитку держа-
ви і побудова економічного механізму її забезпечення на всіх організаційних рів-
нях виробництва за ринкових умов. 

Інноваційну діяльність у аграрній сфері можна розглядати як системний про-
цес, що забезпечує постійне вдосконалення виробництва завдяки освоєнню нових 
знань. Це єдиний (системний) процес, який об’єднує науку, техніку, економіку, 
підприємництво й управління. Він полягає у впровадженні нововведення й охоп-
лює ідею від її зародження до комерційної реалізації, тобто весь комплекс відно-
син: виробництво, обмін і споживання [2].  

Існує багато форм управління інноваціями на різних рівнях: від підрозділів 
корпорацій до держави в цілому, яка покликана здійснювати спеціальну економі-
чну політику, впроваджуючи на законодавчій основі форми і методи державного 
регулювання та стимулювання комерціалізації результатів науково-технологічної 
діяльності, завдяки яким дослідження та розробки повинні втілюватися в ефекти-
вний кінцевий результат — нові конкурентоспроможні види агропромислової 
продукції, технологічні процеси, організаційні рішення тощо, які спричиняються 
до формування сталого товарного потенціалу сільського господарства. 

Потреба в науково-технологічних та інноваційних розробках у галузях АПК 
зумовлюється необхідністю зростаючого попиту суспільства на якісні конкурен-
тоспроможні вироби, продукцію і послуги, що, у свою чергу, вимагає модерніза-
ції, реконструкції та перебудови всього агропромислового комплексу. Впрова-
дження новітніх технічних розробок і технологічних процесів формує технологі-
чні зміни у всіх сферах господарської діяльності підприємств АПК [1]. 

Дослідження виявили, що моделювання процесів інноваційної діяльності в га-
лузях і підприємствах АПК є важливим фактором підвищення ефективності то-
варної стратегії господарств. Однією з актуальних задач, які стоять перед мате-
матичною економікою, є моделювання технологічних і економічних процесів, 
обумовлених впливом інноваційних досягнень на виробництво, і відповідно, до 
цього актуалізується вивчення питання про способи виявлення інновацій у моде-
лях економічної динаміки. 
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WAYS TO IMPROVE INVESTMENT 
CLIMATE IN THE FOOD INDUSTRY OF 
UKRAINE 
L. Babenko  
National University of Food Technologies 

The food industry is one of the largest recipients of investment in the Ukrainian 
economy. They are involved through the creation of joint ventures, leasing, the use of 
investment and credit resources of developed countries. 

Experience shows that improving the investment climate is very important for the 
further development of the food industry. On this basis, we must pay due attention to 
all stages of investment. 

In order to start investment activity, a potential investor, and often an enterprise-
object of investment, should take certain organizational actions provided for by law. In 
most cases, these actions, despite their external simplicity, are accompanied by invest-
ment losses, delayed project implementation time, the emergence of large risks of early 
termination of investment or excessive loss of profits. Naturally, these factors can neg-
atively affect the investor's assessment of the investment climate, limit the volume of 
investment or, in general, prevent the start of investment. 

Whatever the type of investment and the chosen way of investing, the investor ex-
pects the registration, approval and notification procedures that are the prerogative of 
various bodies of state power and management or their authorized enterprises. The 
analysis of normative documents and the practice of carrying out these procedures 
makes it possible to distinguish between several peculiarly closely related negatives. 
Namely: 
 some of the procedures can be carried out only after the actual investment; 
 there is a possibility for the state body to make a negative decision on one or an-

other procedure after the previous ones; 
 the need for some of the procedures, which in principle should be dictated by the 

interests of the subjects of investment activity or the state, is clearly exaggerated, or not 
at all evident; 
 the part of the procedures is oriented on a rather substantial limitation of the in-

vestor's capabilities without a full positive economic and social effect. 
All of the above-mentioned combined increases the likelihood that an investor who 

made a strategic decision on the expediency of investing risks initially incurred certain 
investment costs, and then faces the fact of receiving the refusal of the authorized bod-
ies (enterprises). This situation in its essence indicates that the interests of the investor 
do not have priority, and the last word remains for the state or certain officials. For a 
while, when describing the investment climate in Ukraine, foreign researchers, repre-
sentatives of international financial organizations and businesses often recall the nega-
tive role of corruption. For the same reason, a large-scale administrative reform is be-
ing initiated in Ukraine recently. 

If the investor is interested in long-term strategic investment, in particular in creat-
ing new production capacities in the food industry with the subsequent management 
and control over the rational use of them, it faces the problem of choosing one of the 
possible ways: the creation of a new enterprise; acquisition of an existing company; 
Participate in its capital in an existing enterprise. 
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According to the Law of Ukraine «On Enterprises in Ukraine», enterprises of the 
following types may operate: private enterprise, based on the ownership of an individ-
ual; a collective enterprise based on the property of the labor collective of the enter-
prise; economic society, enterprise, based on the property of the citizens' association; 
communal enterprise based on the property of the respective territorial community; a 
state-owned enterprise based on state ownership, including a state-owned enterprise. 

This problem is particularly relevant for the food industry, where small and medi-
um-sized objects predominate. For their technical re-equipment or even construction, it 
is not always necessary to consolidate the financial capabilities of several investors, 
especially foreign ones. That is why, in order to stimulate investors who do not want to 
share their profits and risks with anyone and try to accelerate the beginning of their 
activities, it is expedient to expand the list of companies envisaged by the law, that is, 
to fix in it the possibility of creating unitary subsidiaries with one hundred percent par-
ticipation of founders — legal entities. 

In order to stimulate investment processes, it is necessary to ensure, at the same 
time, equal tax conditions for domestic and foreign investors when choosing their in-
vestment methods. In this case, the latter will eliminate the need to develop and im-
plement additional complex business schemes that reduce investment losses. 

The positive characteristics of the investment climate include the absence of double 
taxation of non-resident profits earned in Ukraine. International treaties of Ukraine on 
the prevention of double taxation with 23 countries entered into force. 

Tax incentives for investment processes in Ukraine will be more effective if each 
separate legislative act regulating the scope of application, the procedure for charging 
and paying one of the national taxes or fees will become an organic part of the tax 
system itself. This system will be achieved provided: 
 usage of common terminology; 
 clear definition of the object of taxation; 
 unambiguous characterization of the essence and composition of transactions 

excluded from the object of taxation; 
 thorough regulation of the order of reduction of the object of taxation; 
 application of a unified methodology for fixing the moments of tax liabilities; 
 establishing the length of the tax period; 
 definition of uniform for all taxes and duties of terms (schedules) and the order 

of their payment. 
The practical implementation of the principle of the system of construction and 

functioning of the taxation mechanism will definitely become an important factor in 
increasing the attractiveness of food industry enterprises as investment objects. 

The data provided allows us to conclude that the final results, under other equal 
conditions, will be maximized if investors and food industry companies will apply 
investment methods by choosing the best options depending on the objective 
conditions of management and the characteristics of each enterprise. 
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PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF 
INVESTMENT ATTRACTION IN AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX 
D. Baginsky  
National University of Food Technologies 

The development of any country and its economy depends to a large extent on vari-
ous factors, one of which is the intensity of investment activity and innovation security. 
Investments are an important source of economic development of the country and rep-
resent a process of accumulation of capital. The problem of forming investment attrac-
tiveness is the main condition for the development of the investment process [1, p. 43]. 
In the context of modern global integration, the national economy, including the agro-
industrial complex, is experiencing a sharp shortage of investment resources and insuf-
ficient supply of new technologies and developments. Before considering the main 
problems of attracting investment in Ukraine, it is necessary to establish what actually 
represents an investment. 

In according with the Law of Ukraine «On Foreign Investments», foreign invest-
ments include all types of values invested directly by foreign investors in objects of 
entrepreneurial activity and other activities in order to receive profit (income) or to 
achieve a social effect [2]. 

Regarding statistics, according to the State Statistics Service, during the first two 
quarters of 2017, 711.2 million dollars were invested in Ukrainian economy by foreign 
investors from 75 countries of the world.  

As of July 2017, the largest volumes of direct investment revenues were sent to or-
ganizations those carry out financial and insurance activities — 26.4% and industrial 
enterprises — 26.7% [3]. The main reason for the lack of capital investments in the 
agro-industrial complex remains that the foreign investor does not want to invest in the 
development of the Ukrainian economy due to the unstable political situation and the 
absence of favorable conditions for investing. Therefore, the main problems of attract-
ing investments in the agro-industrial complex of Ukraine are: 
 lack of a clear strategy for economic development and certainty of the main di-

rections and measures for its implementation; 
 imperfection of the legal and regulatory framework; 
 significant level of corruption; 
 high level of risk for the investor; 
 high tax rates. 
The high level of taxes leads to the fact that many Ukrainian companies register 

their businesses in Cyprus and the Netherlands. According to the data, the main inves-
tor countries include Cyprus — 25.5%, the Netherlands — 16.2%, the Russian Federation — 
11.4%, the United Kingdom — 5.5%, Germany — 4.5%, the Virgin Islands (Brit. ) —
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4.3%, and Switzerland — 3.9% [3]. The share of funds from offshore in foreign direct 
investment shows about that foreigners are not ready to invest in Ukraine, that’s why 
Ukrainian companies do it now. 

Therefore, acceleration of investment processes in the country's agricultural sector 
will be facilitated by the following measures: 
 substantiation of the strategy of development of the agrarian economy; 
 definition of the main goals of development of agro-industrial complex; 
 facilitating the formation of an effective agricultural market infrastructure; 
 promoting the attraction of foreign direct investment to the country; 
 formation of a stable regulatory framework for attracting investments and guar-

anteeing the protection of the rights of investors and creditors; 
 activation of information provision of investment attraction. 
Therefore, the government must implement a system of measures related to creating 

a favorable investment climate for domestic and foreign investors. Investment issues 
are one of the most important, on which the functioning and development of the food 
industry in the conditions of a market economy depends. The volume of investment 
activity at the level of each economic entity are the main factors that determine the 
country's investment development [10, с. 54–57]. 

As a conclusion, we can say that investments are the basis for the development of 
enterprises, individual industries and the economy as a whole. The current state of in-
vestment activity in the sectors of the Ukrainian economy is low due to the fact that the 
investment climate is unfavorable for investors. In order to improve the investment 
climate in the Ukrainian agribusiness, it is necessary to stabilize the situation in the 
state, to improve the regulatory framework, to strengthen the role of the state in the 
banking system in order to have an impact on the credit market and credit relations in 
the field of agro-industrial production. 
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RETURN ON EQUITY ANALYSIS USING 
DUPONT MODEL 
A. Chernova 
National University of Food Technologies 

The analysis of equity (subjected) capital and efficiency of its use is the main source of 
increased control over its use and the overall financial condition of the enterprise. As enter-
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prises often face the problems of achieving a sustainable economic situation, and equity is a 
guarantee of financial independence of the enterprise, determining the profitability of capi-
tal is of interest to creditors, investors and government departments. 

Increasing the profitability of capital is achieved by rational and economical use of 
all resources, avoiding their over-spending, losses at all stages of the cycle. 

Return on equity indicates the return (return on investment) to invested equity. The 
level of return on capital is measured by the percentage of balance profit to the amount 
of capital. 

The analysis of profitability of capital is carried out using the DuPont method (the 
system of indicators «Cascade»). The DuPont Cascade method is a system of financial 
and economic analysis, which involves the decomposition of the indicator «return on 
equity capital» to other financial ratios, which forms it. 

Return of Equity (RoE) is one of the strongest indicators measuring the financial well-
being of a firm. This represents the return on that portion of the company belonging to equi-
ty & is a clear indicator of the management’s ability to turn share-holders investment into 
profitable returns. At the same time, Return of Equity (RoE) a tricky indicator that can be 
manipulated to higher values without real increase in the performance of the firm. One such 
way of doing so is by increasing debt as this reduces the relative contribution of equity, 
which serves as adenominator in Return of Equity (RoE) calculation. At the cost of higher 
Return of Equity (RoE) by debts, the firm loses stability in down markets [2]. 

According to the DuPont analysis, ROE is affected by three elements [3]: 
 Operating efficiency, which is measured by profit margin. 
 Asset management, which is measured by total asset turnover. 
 Financial leverage, which is measured by the equity multiplier. 
The DuPont equation can be calculated by multiplying: 
ROE = Net Profit Margin (Profit/Sales) x Return on Assets (Sales/Assets) 

x Financial Leverage (Assets/Equity).  
One of the advantages of the DuPont model is that it incorporates aspects of both 

the income statement and balance sheet to analyze profitability. 
Net Profit Margin = Profit/Sales 
The first component of the DuPont Equation is a company’s net profit margin, 

which is simply a firm's net profit divided by sales revenue. Of course, the greater the 
margin, the better as this is a clear measure of a firm's operational effectiveness. 

Return on Assets = Sales/Assets 
The second component is Total Asset Turnover, which measures a company’s ability to 

convert assets into revenue. A higher asset turnover ratio signals a company’s efficient use 
of converting assets into revenue. However, firms with a higher asset turnover generally 
experience lower profit margins as the trade off to quicker sales is decreased pricing power. 
Similarly, firms with higher profit margins, such as those in retail industries, exhibit lower 
asset turnover ratios, due to competitive pricing strategies. 

Financial Leverage = Assets/Equity 
The final component of the DuPont equation is Financial Leverage as measured by 

Assets divided by shareholders’ Equity. By increasing financial leverage through in-
creased debt (and tax deductible interest payments), a firm can increase its ROE. In-
creasing financial leverage through increased debt, however, affects a firm's riskiness; 
the greater the amount of debt a firm takes on, the greater the potential risk and reward. 
Thus, the tradeoff between risk and reward must be carefully analyzed. 
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In summary, to calculate your firm's ROE, multiply Net Profit Margin times Return 
on Assets (ROA) times Financial Leverage. ROE can then be used to compare compa-
nies within a given industry, and demonstrate to investors a firm's ability to effectively 
reinvest their capital. Dissecting ROE into these three components allows analysts to 
more easily understand the factors that influence changes in ROE over time. When 
used in tandem with liquidity, operating efficiency, and solvency ratios, the DuPont 
equation is an essential part of financial statement analysis. 

The application of this method is presented below in the analysis of the return on 
equity capital of LLC «Mareven Food Ukraine.» 

Case Study: 
This section presents the DuPont analysis done for firms. Following is data collected to 

carry out DuPont analysis: 
№ Indicator 2015 2016 Absolute 

deviation 
1 Net profit -264 775 -167 541 97 234 
2 Sales 468 805 521 911 53 106 
3 Assets 309 791 368 966 59 175 
4 Equity -474 111 -641 580 -167 469 
5 Return of Equity - 0,558466 - 0,261138 0,29733 
6 Net Profit Margin -0,56479 -0,32101 0,243773 
7 Return on Assets 1,513294 1,414523 -0,09877 
8 Financial Leverage 0,65341 0,57509 -0,078325 
 
Conclusion: The return on equity has increased and shows that from 1 UAH. the en-

terprise's own capital receives 0.26 UAH. loss (by UAH 0.29 less than in the previous 
period). 

References 
1. Phillips, Matt (9 December 2015). «The DuPont invention that changed how things 

work in the corporate world. « Quartz (publication). Retrieved 9 December 2015. 
2. Tushar Shani, Tinish Gupta, Nitish and Ankit Parashar (August 2017). «Return 

on equity analysis using DuPont model» IJAR Journal. Retrieved 18 June 2017. 
3. Professional accounting blog «How to calculate return on equity with a DuPont 

analysis» [Electronic resource]. — Access mode: http://blog.meadenmoore.com/blog/ 
how-to-calculate-return-on-equity-with-a-dupont-analysis. 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів Укра-
їни № 73 від 07.02.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

Supervisor — G. A. Cherednichenko 

CHARACTERISTICS OF THE PROBLEM OF 
FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE 
Y. Omelchenko  
National University of Food Technologies 

Ukraine's economy is in a difficult situation, which continues to worsen as a result 
of the continuation of the aggressive policy of the Russian Federation, the occupation 
of the Crimea and military operations in eastern Ukraine. 
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Foreign investment plays an important role in creating favorable conditions for the 
development of the Ukrainian economy. 

The attraction of foreign investment enables the recipient country to obtain a num-
ber of benefits, the main of which is the improvement of the balance of payments; 
transfer of the latest technologies and know-how; complex use of resources; develop-
ment of export potential and reduction of dependence on imports; achievement of so-
cio-economic effect (increase of employment level, development of social infrastruc-
ture, etc.). At the same time, the use of foreign investments for the country is a poten-
tial source of threats, such as exploitation of raw materials and pollution of the envi-
ronment, increasing the country's dependence on foreign capital, reducing the competi-
tiveness of domestic commodity producers, and transferring capital abroad. 

Economic transformation in Ukraine should be aimed at solving the most important 
task — radical changes in the system of economic management at both the macro level 
and the micro level (levels of enterprises and associations). The changes at the micro 
level are the restructuring of the organizational structure of the management of enter-
prises, the creation of industrial-financial groups, and holding companies. The need for 
creation and development of new forms of entrepreneurship in Ukraine is objectively 
conditioned by the need of enterprises in more flexible structural forms capable of 
adapting to rapid changes in the external environment. 

The solution of the problems of the transformation of the national economy of 
Ukraine on a market basis, the transition to new progressive technological processes 
requires the attraction of significant volumes of investments. Experts estimate that for 
the creation of a fully-fledged export-oriented economy, Ukraine needs 40-50 billion 
dollars. The domestic investment opportunities are currently limited and depend on the 
overall economic situation in Ukraine, which has a negative impact on all investment 
processes now. In the present conditions of management the process of renewal of 
fixed assets is practically stopped. 

Investments, including foreign ones, are not only a mechanism for development, but 
also a way of regulating the economy through the transfer of capital. At the current 
stage of market development, foreign investments are the main source of obtaining the 
latest competitive technologies. The purchase of Ukrainian enterprises or their shares, 
that is, the implementation of merger (acquisition) processes, is regarded by foreign 
investors as an attractive way of investing from those positions that decreases risk 
through ineffective management. At the same time, the chances of using best practices 
in obtaining new technologies and working capital in the period of a prolonged crisis 
are increasing. 

Investment in the economy of the state or region is a clearly positive factor. But of 
course, domestic investment looks much more attractive than external ones, because 
they are not burdened with many of the problems and inconveniences associated with 
the expansion of Western capital. 

As the experience of other countries shows, if Ukraine aspires to an economic mira-
cle, or at least to long-term economic growth, it is necessary first of all to rely on do-
mestic resources. The liberal tax policy, the protection of property rights (both private 
and state) and the rule of law will restore the trust of the domestic investor and provide 
such a necessary capital for the development of the Ukrainian economy. And a foreign 
investor and a creditor will pull it up. 
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The gradual opening of the Ukrainian economy, its integration into global processes 
and structures will require a long time and should be carried out in stages, as the ap-
propriate internal and external prerequisites mature. 

The most important thing is that foreign direct investment can be a source not only 
of capital but also of new technologies, management skills and marketing systems. 
These resources, in turn, stimulate competition, innovation, accumulation of capital, 
and thus create jobs and economic growth. 

Thus, considering in general the double effect of foreign investment on the economy of 
the recipient country, it can be concluded that the attraction of foreign direct investment to 
the Ukrainian economy has significant advantages. This is confirmed by the experience of 
many Central and Eastern European countries. And in order to prevent negative moments, 
this process requires the development of a regulatory mechanism through which foreign 
investment will be mutually beneficial. Consequently, attracting foreign investment re-
mains one of the key issues of economic reform in Ukraine 
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INNOVATIVE AND INVESTMENT 
ENVIRONMENT OF EFFECTIVE 
FUNCTIONING OF FOOD INDUSTRY 
ENTERPRISES 
V. Ostrovka 
National University of Food Technologies 

To provide and strengthen innovative and investment potential is one of the most 
important problems of the development of food industry enterprises. This, in its turn, 
promotes production of competitive and high-quality products, as well as partial or 
complete technological and technical re-equipment of the industry. National economies 
have good potential to enter into international markets, which is however possible only 
through attracting investment in the innovative activity of enterprises. 

Such foreign and local scientists as G. Kharlamova, O. Klushak, D. Semenenko, 
I. Blank, P. Egorov, Y. Makogon and others have made their valuable contribution into 
the development of issue of investmentment into the food industry. 

Analysis of investment environment for food industry enterprises and the definition 
of main directions of innovation development of food industry enterprises — that is the 
top-of-the-agenda question for the country's economy. 

It is worth mentioning that today’s Ukrainian business climate is not so favorable to 
attract investments not only into food industry, but into any other industries as well. 
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According to the World Bank, Ukraine is ranked 138th among 183 countries in 
terms of investment attractiveness at the end of 1st half of 2016 [2]. 

In addition, according to the «EURO-RATING» rating agency, which has studied 
innovation attractiveness in the regions of Ukraine, one can see a point assessment of 
the investment efficiency for the first half of 2016 (Table 1) [4]. 

Table 1 
Investment efficiency rating of Ukrainian regions in 1st half 2017  

in comparison with 2nd half of 2016 

Rating level Region 
Number of 

point during 
1st HY 2016 

Rating posi-
tion in 1st 
HY 2016 

Number of 
point during 

2nd 
HY 2012 

Change of 
rating posi-

tion 

ineА 
max ( >200 

points) 

Odessa 224 1 215 +3 
Kyiv 217 2 231 0 
L’viv 214 3 228 0 

Kharkiv 211 4 240 -3 
ineB 

high (from 
181 to 200 

points) 

Mykolaiv 197 5 186 +1 
Dnipropetrovsk 192 6 206 -1 

Poltava 191 7 147 +6 
Vinnytsya 188 8 159 +3 

ineC 
above aver-
age  (from 
161 to 180 

points) 

Volynska 162 9 162 0 

ineD 
average 

(from 141 to 
160 points) 

Kherson 156 10 171 -3 
Zaporizhzhya 156 11 167 -3 

Cherkasy 153 12 138 +4 
Zhytomyr 150 13 119 +5 

Khmelnytska 144 14 136 +3 

ineE 
below aver-

age 
(from 121 to 
140 to pints) 

Ivano-Frankivsk 135 15 162 -5 
Кirovohrad 132 16 148 -4 
Chernihiv 131 17 118 +2 

Chernivetska 131 18 109 +3 
Zakarpatska 128 19 102 +3 
Ternopilska 121 20 113 0 

ineF 
low (from  
101 to 120 

points) 

Sumska 107 21 145 -7 

Rivne 102 22 140 -7 

 
It should be noted that more than 1,600 enterprises and organizations in Ukraine 

were involved in the development and use of high technologies in 2014. Significant 
part of them are in the High-Tech industry. 

More than 200 farms were created in 2016, which is by 11.7% more than in 2010. 
The largest number of organizations that create high technologies in Ukraine are locat-
ed in the Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, and Mykolaiv regions. The pro-
cessing industry is primarily invested, in agriculture, hunting and forestry are poorly 
invested. 

According to scientists, clusters’ formation is the decisive factor to increase investments 
into Ukrainian enterprises. It is hard to dispute this thought. It is a clustered approach to 
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innovative and investment provision of efficient operation of agricultural enterprises that 
will promote investment processes in agriculture on an innovative basis. 

Local experts believe that cluster policy in Ukraine should be based on the principle 
of counter-current. First, it is necessary to ensure state support for the formation of na-
tional innovative clusters, in the agricultural sector particularly, in order to make do-
mestic products competitive on foreign markets and meet the requirements of European 
standards. Secondly, at the regional level, it is necessary to support cluster-creative 
initiatives of enterprises in the leading sectors of regional economy. 

It should be noted as well, that such factors as vehicle fleets, consulting services, 
business incubators and many others, are of high importance in the expansion of inno-
vative process, built on the cluster approach in the food industry. They lead to the crea-
tion of new forms of commerce «science-technology-production» on the basis of inte-
gration. This kind of relationship is able to increase competitiveness of local agro-
industrial complex and also lead to introduction of new innovative products and in-
crease the export potential of the country. 
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СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Т. В. Березянко, д-р екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Впровадження системи стійкого розвитку національної спільноти спирається 
на поширення досвіду стабільного розвитку організації та підприємства. Соціа-
льна відповідальність стала інструментом стабільного розвитку, підвищення кон-
курентоспроможності, визначним важелем впливу на перспективи розвитку люд-
ського капіталу.  

Світова наукова спільнота наголошує на необхідності збалансованого підходу 
до оцінки трьох основних компонентів сталого розвитку: соціального добробуту, 
екологічного добробуту  та економічного добробуту. 

Низький рівень мінімальної та середньої заробітної плати не може бути ви-
правданий заявами щодо низького рівня продуктивності праці. Ми вважаємо це 
твердження принаймні некоректним з економічної точки зору: починаючи з 
1995 року численні дослідження та розрахунки [1, 2] демонструють перевищення 
питомої частини продуктивності праці на одиницю її оплати більш, ніж у 2-3 ра-
зи порівняно з аналогічним показником Канади та країн ЄС.  

Міжнародна конференція праці виокремила 6 основних принципів, які допо-
магають підприємству зберігати стійкість та темпи розвитку. Першим і основним 
є встановлення соціального діалогу та нормалізація умов праці (не тільки у плані 
безпеки та фізіологічних вимог). Розвиток трудових ресурсів визнано наступним 
за дієвістю фактором підвищення стійкості відповідального підприємства. Гідна 
оплата праці та участь у доходах визнані основою для встановлення відносин 
довіри та партнерства між персоналом, менеджментом та власниками, що, в свою 
чергу, стає надійним ґрунтом для підвищення продуктивності праці та конкурен-
тних переваг. Суспільно відповідальні підприємства повинні використовувати 
корпоративну соціальну відповідальність аби досягти стійких результатів. Цей 
підхід закріплено у Тристоронній декларації МОП щодо корпорацій та соціальної 
політики [3]. 

Вимірювання продуктивності праці останнім часом згадується лише в кон-
тексті відставання національних показників від рівня розвинених ринкових країн. 
При цьому не приймається до уваги відставання в оплаті праці та безкоштовного 
гарантованого забезпечення суспільною соціальної інфраструктурою. З огляду на 
це вважаємо коректним розрахунок показника «ступеню експлуатації праці» [4]. 
За своїм економічним змістом означений показник є відношенням продуктивнос-
ті праці до заробітної плати. 

За результатами власного дослідження встановлено, що віддача від праці на про-
тязі 3-х років в провідних галузях харчової промисловості зросла у півтора рази, що 
може бути розцінено як рівень недооцінки праці. Із суспільної точки зору рівень не-
дооцінки праці означає також і рівень додаткової ренти на працездатність, отриманої 
олігополістом від урізання витрат на оплату праці. Таким чином, відбувається пере-
розподіл доходів на користь власників корпоративного сектору.  
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За результатами дослідження зафіксовано зниження рівня задоволення пра-
цею у харчовій промисловості, підвищення плинності кадрів, зростання рівня 
навантаження, а також інші негативні зміни у кадровій політиці.  Працівники 
пов’язують це із необхідністю економії у час кризи і скорочення соціальних ви-
плат на підприємствах — захід економії, принаймні таке відмітили 67% співробі-
тників підприємств, що прийняли участь у опитуванні. 

У більшості випадків стратегія оплати, орієнтовна на середнє значення по ри-
нку для середніх та малих підприємств, знаходиться на рівні верхнього значення 
або незначним чином перевищує його — для крупного бізнесу. Ми вважаємо, що 
корпоративний сектор свідомо гальмує зростання заробітної платні, оскільки це 
залишається надійним засобом збереження конкурентоспроможності на зовніш-
ньому ринку. 

Жодна із досліджених компаній не дотримується на практиці 40 годинного 
робочого тижня, але і не нараховує додаткової платні за понаднормові витрати 
робочого часу. Лише 13% компаній проводять формалізовану оцінку ефективно-
сті діяльності персоналу, яка базується на досягненні поставлених цілей та кри-
теріях оцінки праці. 46,2% респондентів спеціальних опитувань зафіксували, що 
надання соціальних гарантій персоналу забезпечить мало не кратне підвищення 
ефективності показників діяльності та конкурентоспроможності. 

Національні компанії харчової промисловості не використовують професій-
ність персоналу як конкурентну перевагу, підхід залишається ресурсно-
витратним. 
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 
ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА  
Б. А. Бунь 
Навчально-науковий інститут економіки і управління 
Національного університету харчових технологій 

Сучасні виклики економічного розвитку ставлять перед вітчизняними 
суб’єктами господарювання завдання щодо генерування грошових коштів і підт-
вердження їх сумою прибутку за умови дотримання вимог чинного законодавст-
ва з орієнтацією на мінімізацію податків і платежів. Вивчення опублікованих ре-
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зультатів наукових досліджень показало відсутність однозначного вирішення 
доцільності впровадження на практиці податкового планування в системі управ-
ління підприємством. Однією з основних причин, що стримує запровадження й 
активне використання податкового планування вітчизняними підприємствами, є 
недостатній рівень теоретичного й методичного забезпечення. В цьому аспекті 
набуває актуальності дослідження податкового планування з позиції покращення 
рівня результатів функціонування промислового підприємства. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і прикладних аспектів по-
даткового планування сучасного промислового підприємства з фокусуванням на 
дотриманні податкового законодавства і покращення фінансового стану. 

Під податковим плануванням розуміють мінімізацію суми податків і платежів 
засобами, що не суперечать чинному законодавству, з метою збільшення суми 
прибутку підприємства й покращення його фінансового стану. В ході постановки 
податкового планування на підприємстві доцільно розробляти і формувати: 
 податкову стратегію підприємства — для встановлення цільових показни-

ків розвитку підприємства з термінами їх досягнення щодо легального зменшен-
ня податкових зобов’язань / податкового навантаження і створення прийнятного 
режиму сплати податків; 
 облікову політику підприємства в частині оподаткування або податкову полі-

тику підприємства — для контролю за станом бухгалтерського обліку і правильніс-
тю складання податкової звітності. Внутрішнім регламентом здійснюється 
(1) встановлення правил і способів обчислення податків, внесків, обов’язкових пла-
тежів, варіантність яких передбачено податковим законодавством, (2) закріплення 
обраних з числа дозволених за Податковим кодексом України альтернатив методів 
оцінки наявних у підприємства об’єктів обліку активів, зобов’язань, доходів, витрат з 
урахуванням специфіки функціонування підприємства; 
 податкові бюджети за джерелами відшкодування податків з урахуванням 

вимог чинного законодавства — для стратегічного і проміжного (річного / квар-
тального / місячного) контролю за рівнем податкового навантаження на підпри-
ємство;  
 податковий платіжний календар — для контролю за правильністю і своєча-

сністю розрахунків з бюджетами всіх рівнів.  
Виваженою є позиція щодо розроблення таких бюджетів [1, с. 64-69]:  
 бюджет непрямих податків за трьома підрозділами: (1) податок на додану 

вартість, (2) акцизний збір, (3) ввізне мито. В кожному підрозділі визначається: 
планова сума об’єкту оподаткування; планова сума податку; планова сума зара-
хування у зменшення до сплати; планова сума зобов’язання перед бюджетом; 
планова сума податку до сплати в бюджет;  
 бюджет податків, внесків, зборів, які відшкодовуються за рахунок опера-

ційних витрат підприємства за такими підрозділами: (1) податки, внески, збори 
до державного бюджету; (2) податки, внески, збори до місцевого бюджету. В 
підрозділах відображаються планові суми: об’єктів оподаткування; податків, 
внесків, зборів; зарахувань у зменшення до сплати податків, внесків, зборів; зо-
бов’язань перед бюджетами; перерахування податків, внесків, зборів до бюдже-
тів відповідного рівня; 
 бюджет податку на прибуток, в якому, відповідно до норм чинного законо-

давства, відображаються: планові величини доходу, витрати та прибутку, що під-



 

210 

лягає оподаткуванню; податок на прибуток; перерахування до бюджету податку 
на прибуток; 
 інтегральний бюджет показників податкового навантаження, зокрема: кое-

фіцієнти податкового навантаження за певними показниками; структуру подат-
ків; коефіцієнт ефективності податкової політики підприємства; коефіцієнт ефек-
тивності оподатковування підприємства. 

За умови раціонального організування на підприємстві податкового плану-
вання, що базується на дотриманні принципів оподаткування і вимог чинних но-
рмативно-правових актів, можна забезпечити: раціональне управління грошовим 
потоком з орієнтацією на збільшення прибутку від діяльності; взаємовигідну 
співпрацю через договірні взаємовідносини з постачальниками і замовниками; 
використання податкових пільг з основних податків; уникнення штрафних санк-
цій. Важливо наголосити, що здійснюючи податкове планування, топ-
менеджмент підприємства має чітко усвідомлювати межу між податковим пла-
нуванням і ухилянням від сплати податків, що є незаконними діями. В такому 
випадку можливе накладання штрафних санкцій і / або настання кримінальної 
відповідальності. 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна зазначити, що ефективне подат-
кове планування сприятиме зменшенню рівня податкового навантаження на су-
часне промислове підприємство і підвищенню ефективності результатів його фу-
нкціонування. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА І РОСЛИННИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
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Навчальний університет харчових технологій 

Загальне поняття ефективності є досить широке і вживається в різних галузях на-
родного господарства, в тому числі у тваринництві та рослинництві. З різноманіття 
теоретичних підходів, які висвітлені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних 
учених-економістів, випливає, що поняття «ефективність» є багатогранною еко-
номічною категорією, яку слід розмежувати з критеріями виробничо-економічної 
та соціально-економічної ефективності, на що впливають як зовнішні, так і внут-
рішні чинники, і яку можна визначити на основі сукупних показників як на мік-
ро-, так і на макрорівні. Під поняттям «ефективність» слід розуміти кінцевий ре-
зультат діяльності, одержаний на основі ефективного планування й раціонально-
го використання господарських засобів і джерел їх формування, а також своєчас-
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ного реагування підприємств на внутрішні та зовнішні чинники за допомогою 
прийняття правильних управлінських рішень [1, с. 48]. 

Як показують опрацьовані джерела наукових досліджень одержаний кінцевий 
результат тваринницької та рослинницької галузі є ефективним тільки тоді, коли є 
впевненість що він дійсно є корисним. Тобто можна сказати, що ефективність дорів-
нює корисності. При цьому для визначення ефективності процесу виробництва на 
мікрорівні доцільно використовувати показники технологічної, економічної та 
соціальної ефективності, на макрорівні — показники абсолютної та порівняльної 
економічної ефективності.  

Реформування сільськогосподарських підприємств, яке розпочалося з 1990 
року, призвело до того, що великі господарства перетворилися на дрібнотоварні, 
без достатньої адаптації до ринкового середовища. Тому характерною рисою 
сільськогосподарських підприємств, які займаються тваринництвом, є те, що бі-
льшість із них є дрібними товаровиробниками [2, с. 16]. Провідною галуззю аг-
рарного комплексу є виробництво продукції рослинництва, де головною культу-
рою є озима пшениця. Збільшуються площі вирощування сої, кукурудзи на зерно, 
рису, проса, ячменю. Сучасний стан галузі характеризується нестабільним зрос-
танням. Якщо упродовж 1990-2000 рр. спостерігалося значне (в 1,9 рази) скоро-
чення виробництва продукції сільського господарства, то починаючи з 2000 р. 
відбувається його нестійке, повільне зростання. 

Зернове господарство України на сьогодні займає ключову роль в економіці 
держави. Для забезпечення ефективної діяльності зернового господарства важли-
во повністю задовольняти внутрішні потреби країни в зерні та підвищувати обся-
ги можливого експорту. Підвищення рівня ефективності виробництва зерна є 
одним із найважливіших завдань, від розв’язання якого залежить продовольча 
безпека країни. Воно повинно здійснюватися як на державному, так і на регіона-
льному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами ха-
рчування. Досягнутий рівень не можна вважати достатнім, і економічно обґрун-
товане збільшення виробництва основних видів продукції розглядається нами як 
важливий напрям діяльності агроформувань.  

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва можна досяг-
ти за умови безперервного руху продукції від виробників до споживачів і відпо-
відного зворотного руху грошових коштів, оскільки основою розвитку будь-якої 
галузі народного господарства є фінансові ресурси, які надходять до неї з інших 
галузей чи від кінцевих споживачів. Якщо на цьому шляху утворюються переш-
коди економічного, політичного, соціального, адміністративного характеру, то 
рух грошових коштів та продукції відбувається неритмічно, з великими втрата-
ми, як для виробників, так і для споживачів.   

Вступ України до Європейського Союзу торгівлі вимагає створення нової мо-
делі  розвитку вітчизняної економіки,  яка повинна базуватися на основних чин-
никах інноваційного розвитку. Тваринницька галузь як одна з провідних у сіль-
ському господарстві особливо потребує інноваційних перетворень для підвищен-
ня ефективності господарської діяльності.  

Питання подальшого структурно-інноваційного розвитку з урахуванням нау-
ково обґрунтованих балансів розвитку аграрного сектора слід вирішувати на рів-
ні  регіонів, де й формувати ефективні виробничі структури, які б забезпечували 
інноваційну діяльність сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням 
вимог регіонального, національного  і світового ринків. Однак формування і роз-
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виток регіональної аграрної політики має здійснюватися на основі загальнодер-
жавних концептуальних засад із визначенням пріоритетних напрямів виробницт-
ва та реалізації тваринницької продукції, реформування системи господарювання 
виробників аграрної сфери у межах інноваційно-інвестиційної політики. Кожний 
регіон повинен мати визначене місце у загальній системі господарювання, тобто 
у структурі організаційно-економічного механізму. Для цього необхідно ретель-
но обґрунтувати стратегічні напрями розвитку регіонального агропродовольчого 
ринку. Важливо також забезпечити диверсифікацію виробництва тваринницької 
продукції для запобігання економічній кризі у разі зміни кон’юнктури ринку. 
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В сучасних умовах розвитку інтеграційних відносин одним із аспектів ефек-
тивного функціонування та розвитку економіки України є раціональне управлін-
ня діяльністю суб’єктів господарювання, зокрема, управління якістю продукції.  

Якість продукції — це чинник ефективної діяльності підприємств. У зв'язку з 
чим, існує необхідність удосконалення процесу стимулювання як складової сис-
теми управління якістю продукції на підприємстві, що дасть можливість виявити 
невикористані можливості у підвищенні якості продукції, досягти більш дієвих 
засобів набуття високого рівня економічних показників діяльності підприємства, 
забезпечуючи  позитивні результати його роботи. 

Проведені дослідження засвідчують, що проблематика, пов'язана зі стимулю-
ванням персоналу як складової системи управління якістю продукції на підпри-
ємстві не повністю розглянута у працях фахівців.  

Стимулювання персоналу на підприємстві є функцією (видом діяльності) 
управління якістю продукції, так як впливає на виробництво продукції високої 
якості [1, с. 287]. 

Накопичений авторами досвід показує, що результативність впливу керівника на 
персонал за допомогою методів управління в цілому залежить від психологічних 
якостей, які притаманні тому чи іншому працівнику, системи цінностей особистості.  

Наприклад, стан психіки працівника під дією впливу різних життєвих ситуа-
цій сучасного світу, в яких він є учасником, призводить до накопичення ним по-
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зитивних або негативних емоцій, що, як наслідок, є причиною прояву фізичної та 
психологічної нестійкості в робочих умовах і призводить до втрати рівня відпо-
відальності в процесі виконання ним функціональних обов'язків. 

Така логічна послідовність, дає можливість стверджувати про ймовірне виро-
бництво продукції невідповідного рівня якості, або ж до появи дефектів, і як про-
яв їм — браку продукції, усунення яких можливе внаслідок стимулювання пра-
цівників (позитивних зрушень в його життєдіяльності) до виробництва продукції 
потрібного рівня якості. 

Як показує практика, ефективність використання методів управління персона-
лом є дієвим засобом впливу на працівника і залежить від досвіду управлінця [2, 
с. 216]. 

Серед різноманітних видів стимулювання працівників до залучення в процес 
удосконалення діяльності в рамках управління якістю продукції, що пропонують, 
як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, найбільш цінними формами є особисте 
визнання з боку керівника відділу чи підрозділу та керівництва організації, хоча 
в економічно нестабільних соціальних та демографічних умовах, економічні ме-
тоди стимулювання відіграють чи не першочергову роль.  

Отже, керівники підприємства можуть більш ефективно застосовувати й по-
єднувати методи матеріального та морального стимулювання, які досліджені в 
літературних працях дослідників за допомогою виявлених потреб, про які можна 
дізнатися провівши опитування чи письмове анкетування кожного працівника, 
що дозволить їх стимулювати й забезпечити досягнення цілей в області удоско-
налення якості продукції [1, 2]. 

Відзначені методи стимулювання дадуть можливість підвищить ефективність 
процесу управління якістю продукції та якість продукції за допомогою стимулю-
вання працівників до підвищення якості праці в процесі виробництва. 
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Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості значною мірою 
визначається досконалістю й обґрунтованістю механізму управління підприємст-
вом, тобто сукупністю засобів і методів управління. Механізм управління перед-
бачає постановку цілей, контроль за виконанням завдань, запровадження станда-
ртів виконання роботи й оцінювання результативності, побудову ефективної сис-
теми мотивації персоналу. 

Функція мотивації — це внутрішній двигун системи управління персоналу на 
підприємствах харчової промисловості в сучасних ринкових умовах його функ-
ціонування.  
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Одна з багатьох проблем, які існують на підприємствах харчової промислово-
сті пов’язана із мотивацією праці персоналу. 

Для мотивації працівників необхідно застосовувати комплексний підхід, який 
буде враховувати особливості виробництва та рівень розвитку людського капіта-
лу як кожного окремого підприємства, так і кожного працівника.  

Як свідчать дослідження, для мотивації працівників за сучасних нестабільних 
економічних умов, які склались в України, на перший план виходять матеріальні 
засоби мотивації.  

Основним серед них є заробітна плата працівників. Завдання, яке стоїть перед 
керівництвом підприємств, — є розробка та впровадження дієвих систем оплати 
плати, які змогли б врахувати особливості розвитку індивідуального людського 
капіталу та його вклад в розвиток підприємства [1, с. 17-23]. 

На жаль, на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства мотивувати 
працівників лише засобами матеріальної мотивації стає де далі важче.  

Не остання роль в процесі мотивації персоналу належить нематеріальним мо-
тивам і стимулам. З підвищенням ролі людського чинника з’явилися психологіч-
ні методи мотивації. У основі цих методів міститься твердження, що основним 
чинником, що модифікує персонал, є не тільки матеріальні стимули, але і нема-
теріальні мотиви, зокрема такі, як самоповага, визнання з боку колег в колективі, 
моральне задоволення роботою і гордість своїм підприємством [2, с. 155]. 

Для отримання максимальної продуктивності працівників потрібно сформува-
ти методи мотивації з наступних настанов: 
 формувати у персоналу почуття причетності до загальної справи та індиві-

дуальної відповідальності за її вирішення; 
 підтримувати обстановку довіри до працівників, свободу творчості та само-

стійності; 
 використовувати творчі (креативні) винаходи працівників для вирішення 

проблем підприємства та введення інновацій у виробничі процеси; 
 справедливо розподіляти премії залежно від рівня розвитку індивідуально-

го людського внеску в роботу між учасниками мікрогрупи, що мотивує праців-
ників до розвитку їх власного ресурсного потенціалу. 
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Питання про вдосконалення податкової системи, що відповідає стратегії євро-
інтеграційного розвитку країни, сприяє інноваційно-інвестиційної моделі еконо-
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мічного зростання, знаходиться в центрі уваги наукової та громадської думки з 
часу здобуття незалежності України. Особливо сьогодні, на державному рівні 
визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податково-
го тягаря, що є однією з причин фінансової нестабільності підприємств,  змен-
шення сукупного попиту, частини податкових надходжень до бюджету й еконо-
мічної кризи. 

Оцінюючи стан податкових відносин в Україні, більшість вчених, експертів і 
політиків сходяться на тому, що основними вадами податкової системи є її над-
мірна фіскальна спрямованість та нерівномірний розподіл податкового наванта-
ження, спричинений масштабними ухиленнями від сплати податків [1]. 

Система оподаткування України розвивається поступово, зміни, які відбува-
лися за роки незалежності, були позитивні: кількість податків було зменшено, 
податкові ставки знижено, зменшилась також кількість звільнень від оподатку-
вання, водночас розширилась база оподаткування, значно поліпшилось надхо-
дження податків. І все ж система оподаткування має значні недоліки — нестабі-
льна та неузгоджена законодавча база. Це позбавило підприємства можливостей 
не лише перспективного планування своєї діяльності, а й оперативного, що сер-
йозно гальмує розвиток економіки. Окремою проблемою є податкові пільги. По-
перше, звільняючи від податків деякі підприємства, держава збільшує податко-
вий тягар іншим. По-друге, податкові пільги часто перетворюються на ухилення 
від податків, які здійснюються шляхом штучного банкрутства; фальсифікації до-
кументів, наданих підприємствами на відшкодування ПДВ; створення фіктивних 
підприємницьких осіб тощо [2]. 

Діюча система оподаткування сьогодні не задовольняє ні державу, ні платни-
ків податків. Цілий ряд прорахунків та перекосів, які були допущені при її ство-
ренні, призвели до того, що податки не виконують повноцінно ні фіскальної, ні 
стимулюючої функцій. Сфера матеріального виробництва практично задушена 
податками, що веде до скорочення оподатковуваних оборотів, а значить, і до 
зменшення бюджетних надходжень. У результаті функціонуюча податкова сис-
тема замість стимулювання виробництва спричиняє його скорочення, а замість 
поповнення доходної частини бюджету — призводить до його зубожіння.  

Одним із недоліків податкової системи України, на який є багато нарікань із 
боку платників податків, — досить часті перевірки їхньої діяльності працівника-
ми податкових органів та інших державних структур. Також  негативно вплива-
ють на якість роботи платників податків, а також працівників податкових служб, 
які контролюють правильність нарахування і сплати податків, наявні розбіжнос-
ті, сумнівні тлумачення окремих термінів, положень, визначених у законах і пі-
дзаконних актах. 

Таким чином, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу ба-
зу, яка регламентує справляння податків, і створено адміністративні органи, які 
контролюють виконання законодавства суб’єктами господарювання, але сказати, 
що податкова система є ефективною і досягає свого функціонального призначен-
ня, не можна. 

Надмірне підвищення норми оподаткування призводить до збільшення дохо-
дів тіньової економіки і згортання легального бізнесу, а також до скорочення по-
даткової бази. Рівень податкової ставки повинен враховувати можливості плат-
ника податку, тобто рівень його доходів. Оскільки можливості різних фізичних і 
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юридичних осіб неоднакові, для них мають бути встановлені диференційовані 
податкові ставки.  

Для розв’язання зазначених проблем доцільно вжити заходи, які могли б удо-
сконалити систему оподаткування: зменшити податкове навантаження; зробити 
податкове законодавство простішим, послідовним та прозорим; скоротити кіль-
кість податків, тобто усі малоефективні податки мають бути скасовані або вста-
новити єдиний універсальний податок. 

Відповідно до цього можна запропонувати такий комплекс заходів для рефо-
рмування податкової системи : 
 проведення робіт податкових адміністрацій з роз’яснення населенню суті 

податкових платежів і окремих питань; 
 створення при податкових адміністраціях консультаційних пунктів для на-

дання безкоштовних довідок по різних питаннях; 
 прозорість сплати податків і усунення корумпованості в органах податко-

вих адміністрацій [3]. 
У процесі реформування системи оподаткування в Україні необхідно доко-

рінно змінити ставлення до місцевих податків і зборів, суттєво підняти їх значен-
ня у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів.  

Податкову систему країни треба змінювати таким чином, щоб більше врахо-
вувались економічні інтереси обох сторін — держави і платників податків, а та-
кож усувалась зацікавленість платників в податкових незаконних ухиляннях. 
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Проблема управління витратами в сучасних умовах господарювання з позиції 
покращення ефективності функціонування вітчизняних промислових підпри-
ємств теоретиками і практиками розглядається як одна з ключових для менедж-
менту. Кожне підприємство в межах чинного законодавства самостійно визначає 
з урахуванням унікальності технології виробництва і цілей стратегічного розвит-
ку порядок формування собівартості і розподілу непрямих витрат. В цьому аспе-
кті набуває актуальності раціональна організація стратегічного управлінського 
обліку витрат на виробництво з орієнтацією на показники ефективності роботи 
промислового підприємства. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні калькулювання собівартості про-
дукції сучасного промислового виробництва за методом АВС. 
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Найбільш складною, дискусійною та важливою проблемою є вибір бази роз-
поділу непрямих / накладних витрат промислового підприємства. Це пояснюєть-
ся, насамперед, специфікою технології виробництва готового продукту, а також 
спрямованістю уваги топ-менеджменту на рівень кінцевих результатів функціо-
нування підприємства. В останні роки спостерігається переорієнтація систем ро-
зподілу непрямих витрат від традиційних підходів (за прямими витратами на за-
робітну плату, за прямими матеріальними і трудовими витратами) до інновацій-
них (за функціями). Для безперервного удосконалення управління витратами 
промисловому підприємству доцільно запроваджувати метод АВС-каль-
кулювання (Activity Based Costing), який дозволяє відслідковувати причини ви-
никнення накладних витрат і передбачає групування сукупності непрямих витрат 
(зокрема, загальновиробничих, адміністративних, на збут, інших операційних) за 
окремими видами діяльності (функція, операція), що їх викликали, з подальшим 
розподілом за об’єктами калькулювання (вид продукції, окреме замовлення) 
шляхом застосування фактичних вимірників діяльності — факторів витрат.  

Для коректного встановлення витрат на виробництво з урахуванням непрямих 
витрат доцільно розробляти і формувати: 
 картку обліку і розподілу непрямих витрат — для контролю за накопичен-

ням непрямих витрат за об’єктом обліку витрат (окремий вид діяльності / функ-
ція / операція) і розподілом за об’єктом калькулювання (вид продукції / роботи / 
послуги);  
 калькуляційну картку — для контролю й оцінювання накопичених прямих 

витрат і розподілених непрямих витрат, зумовлених діяльністю підприємства, за 
об’єктом калькулювання — вид продукції / роботи / послуги. 

Встановлено послідовність розрахунку собівартості за АВС-методом, яка реа-
лізується за такими етапами: 
 виокремлення основних видів діяльності підприємства — функції / операції 

(кількість визначається унікальністю технологічного процесу і складністю бізнесу); 
 класифікування видів діяльності за такими групами: (1) операції на рівні 

одного виробу, (2) операції на рівні партії виробів, (3) операції на рівні певного 
виду діяльності, (4) операції на рівні підприємства; 
 визначення фактору витрат і встановлення взаємозв’язку з певним видом 

витрат; 
 виявлення витрат і їх поділ на прямі і непрямі з подальшим ідентифікуван-

ням непрямих витрат за видами діяльності у відповідності до фактору витрат. 
Використовуючи метод АВС-калькулювання у політиці ведення стратегічного 

управлінського обліку на підприємстві, топ-менеджмент має можливість коректно і 
точно визначати витрати для періодичного їх списання. Реалізація методу АВС-
калькулювання дозволяє: обґрунтувати й ухвалити раціональні рішення щодо вста-
новлення ціни на готовий продукт; отримати дані про ефективність роботи підпри-
ємства в розрізі окремих замовлень і замовників; генерувати певні фінансові / нефі-
нансові показники щодо резервів зменшення витрат, покращення результатів функ-
ціонування як у звітному періоду, так і на стратегічну перспективу. Водночас, фахів-
ці мають чітко усвідомлювати певні обмеження методу АВС-калькулювання, основ-
ними з яких є: раціональний вибір бази розподілу непрямих витрат і встановлення 
фактору витрат, обтяжливість деталізації даних й інформаційне перенавантаження 
фахівців щодо систематизації витрат і їх розподілу.  
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В практиці стратегічного управлінського обліку витрат і калькулювання собі-
вартості можна виокремити бар’єри / перепони запровадження методу АВС-
калькулювання, що проявляються через часткове розуміння / не розуміння фахі-
вцями облікової служби значення і порядку здійснення обліку і калькулювання 
витрат за АВС-методом калькулювання; небажання змінити традиційні методи і 
підходи до управління витратами підприємства; відсутність фахівців з достатнім 
рівнем професійної компетентності в сфері АВС-калькулювання витрат; недоста-
тній рівень у керівництва й облікового персоналу теоретичних знань і досвіду 
використання сучасних методів обліку і калькулювання витрат (зокрема, Activity 
Based Costing). 

Таким чином, використання промисловим підприємством АВС-методу для 
обліку і калькулювання витрат дозволить коректно визначати і зменшувати собі-
вартість продукту, а також забезпечить досягнення цільових параметрів ефектив-
ного функціонування в поточному періоді і на перспективу. 
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В умовах турбулентності і непередбачуваних змін економічного середовища 
для забезпечення сталого економічного розвитку, ефективної діяльності та кра-
щих результатів функціонування промислового підприємства пріоритетності на-
буває концепція ощадливого виробництва (Lean Production). Її значення посилю-
ється з позиції перегляду системи управління з орієнтацією на  збільшення про-
дуктивності праці, зменшення витрат, збільшення оборотності оборотних акти-
вів, покращення якості готового продукту, забезпечення взаємоузгодженої пог-
либленої партнерської співпраці з постачальниками і покупцями, формування 
корпоративної культури. У зв’язку з цим, виникає необхідність обґрунтування 
методичних особливостей управління промисловим підприємством в контексті 
забезпечення цінності споживачу. 

Мета роботи полягає в поглибленні теоретико-методичних підходів до пок-
ращення результатів функціонування промислового підприємства в контексті 
ощадливих перетворень. 

Діяльність суб’єкта господарювання, що запроваджує концепцію ощадливого 
виробництва, орієнтовано на створення цінності для кінцевого споживача. Необ-
хідно відзначити, що цінність для споживача формується в результаті певної су-
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купності дій підприємства-виробника, зокрема, більша частина у збалансованому 
потоці з перероблення виробничих запасів через незавершене виробництво до 
готової продукції. Найбільш складною і важливою проблемою є виокремлення 
потоків створення цінності для окремого продукту або для групи продуктів в ме-
жах підприємства. Це пояснюється, насамперед, фокусуванням на збільшенні 
цінності продукту з позиції замовника; спрямованістю уваги топ-менеджменту на 
виявлення непродуктивних витрат і виключення дій / операцій, що їх створюють. 
Слід наголосити на доцільності систематизації всіх, без виключення, дій з позиції 
готовності за них заплатити споживача на групи: (1) додають цінність готовому 
продукту; (2) не додають жодної цінності готовому продукту і не є потрібними 
для організації й технології виробництва (непродуктивні втрати); (3) не додають 
цінності, але потрібні для забезпечення нормального функціонування виробниц-
тва [1, с. 67-71]. Для зменшення непродуктивних втрат доречно розглядати мож-
ливості імплементації методів ощадливого виробництва, в тому числі викорис-
тання їх інтеграції. 

Покращення результатів функціонування промислового підприємства в кон-
тексті ощадливих перетворень передбачає послідовне взаємоузгоджене обґрун-
тування функцій і методів ощадливого виробництва в межах окремої функції. За 
таких умов забезпечується безперервне вдосконалення створення цінності для 
споживача. Так, реалізація функції аналізування передбачає виявлення й іденти-
фікування втрат, встановлення причин їх виникнення та обґрунтування шляхів 
зменшення / усунення / уникнення через запровадження методів VSM (Value 
Stream Mapping), 5 W (Five Whys). Раціональне планування й організування дія-
льності промислового підприємства в концепції ощадливого виробництва доці-
льно розглядати як підґрунтя для формування (1) необхідної і достатньої цінності 
для споживача; (2) достовірної й достатньої інформації про результати перетво-
рення від сировини до готового продукту і вдосконалення на постійній основі 
узгоджених дій з постачальниками і замовниками. Коректне виконання функцій 
планування й організування забезпечує застосування методів 5 S, VSM, 
SOP (Standard Operating Procedure), SMED (Single Minute Exchange of Dies), 
TPM (Total Productive Maintenance), JIT (Just-in-time). Успішність функції обліку-
вання залежить від реалізації методів VSM, SOP, JIT, Poka-Yoke. Оперативності 
контролювання отриманих результатів сприяє використання методів 5 S, VSM, 
Visual Management, JIT, Jidoka, Andon, SMED, TPM, SOP. Результат функцій ре-
гулювання і координування повною мірою досягається через дотримання методів 
VSM, JIT, SOP, Kanban, Heijunka, Kaizen. 

Інтеграція методів концепції ощадливого виробництва в різних комбінаціях за-
безпечує цільовий комплексний підхід до обґрунтування системи ефективного 
управління промисловим підприємством на засадах ощадливості. Виваженою є по-
зиція щодо виділення першочергових напрямів [2, с. 20-29]: вдосконалення виробни-
чого процесу з метою зменшення витрат (SMED, JIT, Kanban, SOP, TPM, 5 S, VSM); 
постійне вдосконалення якості (Кайдзен, Jidoka); навчання і мотивація персоналу 
(Кайдзен, 5 S); створення системи запитів від кінцевого споживача продукції (JIT, 
Kanban, VSM). Автором обґрунтовано поєднання в різних комбінаціях деяких мето-
дів для покращення результатів функціонування й ефективного управління промис-
ловим підприємством на засадах ощадливості за такими напрямами: управління ви-
робничими потужностями, управління матеріальним потоком, управління докумен-
тооборотом і внутрішніми регламентами [3, с. 29-32]. 
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Таким чином, поєднання ощадливих методів в різних комбінаціях для успіш-
ного виконання функцій ефективного управління промисловим підприємством 
сприятиме покращенню результатів його функціонування в контексті реалізації 
концепції ощадливого виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
К. М. Курченко  
Національний університет харчових технологій 

Кардинальні зміни, які спричинились в системі функціонування вітчизняних 
та зарубіжних підприємств, викликали нагальну потребу в отриманні нових знань 
в галузі управління, підвищили зацікавленість у системі формування персоналу з 
високими професійно-кваліфікаційними характеристиками, орієнтованого на до-
сягнення високого кінцевого результату. 

Під управлінням персоналу розуміють сукупність усіх управлінських рішень 
та видів діяльності, що безпосередньо зв’язані з організацією впливу на людей, 
які працюють на підприємстві чи установі [1, с. 10-12]. Підготовка компетентних 
та професійних робітників, здатних продуктивно працювати в сучасних умовах 
праці, їх раціональне структурне і просторове розміщення –запорука  досягнення 
успіху самого підприємства, адже без них воно не матиме змоги створити добре 
налагоджені, працюючі системи маркетингу, продажу, фінансів або бухгалтерсь-
кого обліку. 

Сучасні концепції систем управління персоналом базуються, з одного боку, на 
принципах і методах адміністративного управління, з іншого — на концепції 
всебічного розвитку особистості і теорії людських відносин [2, с. 189]. В останні 
роки практика управління персоналом демонструє переплетення різних її моде-
лей, а саме американської, японської і західноєвропейської. Таким чином, заро-
джується процес інтернаціоналізації сучасного управління.  

Японська модель підходу до управління персоналом спрямована насамперед 
на особистість. Принципи управління ґрунтуються на переплетінні інтересів і 
сфер життєдіяльності організацій і робітників. Дана модель забезпечує та перед-
бачає початкове вивчення сильних і слабких сторін характеру робітника і підбір 
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для нього відповідного робочого місця. Можна зробити висновок, що для Японії 
притаманна система управління «працівник — посада».  

Для такої моделі характерним є довга, дуже часто навіть пожиттєва перспек-
тива роботи на одному підприємстві. Працівникам надаються значні гарантії в 
обмін на відданість організації і бажання захищати її інтереси. Система управ-
ління контролює та забезпечує відповідну якість освіти, враховує особистий по-
тенціал працівника. Якщо говорити про оплату праці, то тут, зазвичай, вона ви-
значається комплексно, враховуючи вік, стаж роботи, освіту та здібності до ви-
конання поставленого завдання. Кожен працівник належить до профспілки, які 
створюються в межах організації, а не галузі. 

Американська система управління з самого початку визначає професійно-
кваліфікаційну модель «посади» і «підтягування» до найбільш відповідних робітни-
ків за схемою «посада — працівник». Для американців персонал є основним джере-
лом підвищення ефективності виробництва; вони мають певну незалежність; підбір 
працівників здійснюється спираючись на освіту, практичний досвід роботи, психо-
логічну сумісність, уміння пристосовуватись та працювати в колективі. 

Управління  персоналом в компаніях США ґрунтується на механізмі індивіду-
альної відповідальності, оцінки власних результатів та надбань, розробки кількі-
сних формулювань цілей, які мають короткотерміновий характер. У більшості 
регіонів країни організації та підприємства притримуються відкритої політики 
«вхід — вихід», за якої процедура підбору та пошуку кадрів є досить простою, 
що означає, що працівника без труднощів можна звільнити або перемістити в 
інший філіал, якщо це потрібно фірмі. Характерними умовами праці є перехід на 
гнучкі форми оплати праці, набагато ширший, ніж в Японії, перелік посадових 
інструкцій та професій, зменшення обсягів роботи в центральних службах і ско-
рочення адміністративного апарату. 

Західноєвропейська модель управління персоналом увібрала в себе певні риси 
американської та японської моделей. В основу закладений американський метод 
управління, проте він регулюється та пом’якшується рисами японської моделі. 
Для західноєвропейської моделі характерними є перехід від диктату продавця до 
диктату споживача; усунення міждержавних перепон для руху товарів і грошей; 
концентрація зусиль на роботі з персоналом фірми. Нині вартість підприємства 
все частіше визначається за допомогою правила «5М»: «Men» (люди), «Money» 
(гроші), «Machines» (обладнання), «Materials» (сировина), «Market» (ринок), що 
доводить винятковість людського фактору в порівнянні з іншими. Суттєвою осо-
бливістю західноєвропейського управління є колективна праця команди, на чолі 
якої є лідер, який стимулює творчу активність працівників. 

Отже, можна зробити висновки, що кожна модель має свої переваги і недолі-
ки, проте все-таки зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами вартий 
широкого практичного застосування відповідно до реальних соціально-
економічних умов в Україні. Тому для того, щоб створити власну дієву систему 
менеджменту на підприємстві, слід виходити з досвіду провідних світових ком-
паній, а крім того, накопичувати власний досвід роботи з українськими праців-
никами [3, с. 343]. 
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Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від ефективності 
функціонування кожного структурного елемента, зокрема, від контролю за до-
триманням нормування робочого часу та відпочинку працівників, адже порушен-
ня трудової дисципліни шляхом недопрацювання, запізнення та передчасного 
залишення робочого місця неминуче призводить до збитковості підприємства. 
Контроль за дотриманням працівниками норм тривалості робочого часу та відпо-
чинку проводять експериментальним шляхом через методи фотографії робочого 
часу або хронометражу, але ці методи мають суттєвий недолік — велика трудо-
місткість. 

Для вирішення задачі підвищення якості та полегшення контролю за дотри-
манням працівниками норм тривалості праці та відпочинку було запропоновано 
альтернативний додатковий спосіб використання системи електронних магнітних 
дверних замків, які встановлюються на турнікетах та дверях ключових виробни-
чих, допоміжних та робочих приміщень. Замки відрізняються за конструкцією та 
принципом дії і є двосторонніми (тобто встановлюються із обох сторін дверей, і 
програма відстежує, зайшов працівник чи вийшов із конкретного приміщення). 

Електромагнітні замки налаштовуються та програмуються спеціальним 
комп’ютерним програмним забезпеченням, що дозволяє повністю контролювати 
відкривання дверей системи, а також табель обліку робочого часу відразу через 
програмне забезпечення «1С:Підприємство». Програма дозволяє використовува-
ти фільтри та налаштувати індивідуальну електромагнітну картку працівника 
необхідним чином (наприклад, відчиняти не всі двері підприємства, а лише ті, де 
повинен перебувати працівник, та заблокувати вхід до деяких приміщень, або 
тимчасово обмежити рух по підприємству тощо). Але головною перевагою вико-
ристання системи електромагнітних замків є обов’язкове автоматичне ведення 
журналу реєстрації переміщення працівника по підприємству із зазначенням три-
валості перебування на кожній обмеженій ділянці. Так керівник структурного 
підрозділу може легко визначити, у якому приміщенні підприємства перебував 
його підлеглий у будь-який момент робочого часу, а також тривалість його пере-
бування там. Окрім цього, в першу чергу, фіксується час прибуття працівника на 
підприємство — коли він вперше за календарний день скористається карткою 
для проходу, — так автоматично створюється сторінка цього працівника, і далі 
буде фіксуватися будь-яке переміщення. Завершиться робочий день працівника, 
коли він прикладеться карткою до замка останній раз на дверях виходу. Після 



 

223 

цього програма автоматично підведе баланс робочого часу та підіб’є підсумок — 
загальну тривалість перебування працівника на підприємстві протягом дня. 

Перевагами встановлення системи електромагнітних замків є лише контролю-
вання витрат робочого часу працівниками та контролювання переміщень праців-
ників територією підприємства, але поряд із цим є низка суттєвих недоліків. Ос-
новними з них є: висока вартість обладнання, невисока надійність замків у порів-
нянні зі звичайними механічними (магніт повинен мати високу потужність або 
його можна буде пересилити фізичними зусиллями), забезпечення безперебійної 
подачі електричного струму (у випадку вимкнення живлення двері залишаються 
відчиненими), збільшення витрат часу на відкривання дверей (збільшує трива-
лість евакуації при надзвичайній ситуації або аварії на підприємстві та загрожує 
безпеці людей), двері слід тримати зачиненими більшість часу для підвищення 
терміну експлуатації замків, а також можливість розмагнічення магнітної картки-
ключа. Окрім цього, не можна виключати вплив людського фактору, коли пра-
цівник може забути, зіпсувати чи загубити магнітну картку, а також коли несум-
лінні працівники будуть передавати свою картку іншим людям для відмічання їх 
на робочому місці при фактичній відсутності тощо. 

Приклад журналу контролю використання робочого часу працівника лабора-
торії зернопереробного підприємства наведено у табл. 1. 

Таблиця 1  
Переміщення працівника лабораторії за робочий день 

Технік-лаборант 1-ої кате-
горії Соколова Вікторія 

Павлівна 
02.10.2017 р. Тривалість 1, 

год.:хв. (хв.) 
Тривалість 2, 
год.:хв. (хв.) 

07:48 Турнікет № 1 — 
Коридор поверху 

№ 1 

Коридор поверху 
№ 1 — Лабораторія 
з контролю вироб-

ництва (ЛКВ) 

07:50 (02)  

09:12 ЛКВ — Внутріш-
ній двір 

Внутрішній двір — 
Елеватор № 1 

09:26 (14) 01:22 

09:48 Елеватор № 1 — 
Внутрішній двір 

Внутрішній двір — 
ЛКВ 

10:02 (14) (22) 

13:28 ЛКВ — Млин № 1 Млин № 1 — ЛКВ 14:37 01:09 03:26 
20:12 ЛКВ — Коридор 

поверху № 1 
Коридор поверху № 
1 — Турнікет № 1 

20:15 (03) 05:35 

Всього: 01:42 10:45 
12:27 

 
Тривалість 1 показує кількість часу, протягом якого працівник здійснював пе-

реміщення з одного приміщення в інше, а тривалість 2 — час перебування пра-
цівника у приміщенні. Знаючи норми часу залежно від виконуваних операцій, 
можна простежити за сумлінністю виконання працівником своїх обов’язків (на-
приклад, у млині необхідно здійснювати відбір проб не менше трьох разів за змі-
ну, а не один, як наведено у таблиці 1), а також час прибуття працівника на робо-
ту та залишення робочого місця. 

Отже, неможливо однозначно сказати, що використання систем електромагні-
тних замків є високоефективним та обґрунтованим через наявні недоліки, але 
впровадження даної системи на підприємстві дозволяє, окрім використання за 
своїм основним призначенням, вести оперативний облік робочого часу працівни-
ків в автоматичному режимі та вести журнал обліку. 
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
М. О. Левченко 
Національний університет харчових технологій 

Екoнoмiчний рoзвиток Укрaїни мoжe бyти тільки за yмови зрoстaння підпри-
ємницької aктивнoстi в усіх сферах економіки. Визначальнoю метoю діяльнoсті 
підприємств будь-якої oрганізаційно-правoвoї фoрми є oтримання прибyткy. 
Прибyтoк пiдприємства є oдним з oсновних пoказників, що вiдoбражає його 
фiнансoвий стaн. Вiн фoрмулює мeтy пiдприємницькoї дiяльнoстi та кiнцевий 
результат гoспoдaрювaння.  

Вeликe значeння у госпoдарськiй дiяльнoсті підприємства має рoзмiр 
oтриманoгo прибутку. Крiм керiвництва пiдприємства i колективу, він цiкавить 
iнвестoрів, а такoж державнi oргaни, пoдaткoву слyжбy, фoндoвi біржу, щo 
здiйснюють купівлю-прoдаж цiнних паперiв [1]. Величина прибутку 
пiдприємства впливaє нa фoрмyвaння фiнансових ресурсiв пiдприємства, 
збiльшення його ринкової вартостi, ефективнiсть його вирoбничoї дiяльнoстi тa 
нa eкoномiчний рoзвитoк дeржaви в цiлому.  

Прибутoк є результaтoм гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa тa вистyпaє 
кoмплeксним пoкaзникoм, який узaгaльнює yсi рeзyльтaти фінaнсово-
гoспoдaрськoї дiяльнoсті пiдприємствa, хaрaктeризує йoгo eфeктивнiсть тa ви-
знaчaє мoжливoстi рoзвиткy в подaльшому. Пoзитивним фiнaнсовим результaтом 
дiяльності пiдприємства є прибyтoк, нeгaтивним — збитoк. Чeрeз пoзитивний 
рeзyльтaт фiнaнсyється oснoвнa дiяльнiсть пiдприємствa.  

Фoрмування прибутку підприємств зaлeжить від сфери йoгo дiяльнoстi, 
гaлyзi, фoрми влaсностi, oргaнiзацiйнo-прaвoвoї фoрми тa рoзвиткy ринкoвих 
вiднoсин тoщo. 

У Госпoдарськoму кодексі України зaзначeнo, що кoжнe пiдприємствo має 
прaвo розпоряджатись прибуткoм яким вoнo володіє, у вiдповiдностi дo 
зaкoнoдaвствa, уклaдeним договорам та зaзнaчeним стaтутним полoженням. 
Єдинe чим дeржaвa oбмежує гoспoдaрюючий суб’єкт, тaк цe у сплатi пoдaткiв, 
збoрiв та oбoв’язкoвих плaтeжiв [2]. 

Прибyтoк, який зaлишається після сплати всіх податків керівництво підпри-
ємства використовує згідно зі статутом підприємства та зі згоди трудового коле-
ктиву. Викoристaння прибyткy передбачає два головних напрями: 
 рoзпoдiлений прибyтoк, щo викoристoвyється зa мeжaми пiдприємствa нa 

виплaтy дивiдeндiв тa мaтeрiaльнoгo зaoхoчeння прaцiвникaм; 
 нeрoзпoдiлeний прибyтoк пiдприємствa, щo вiдрaхoвyється не мeншe 5% y 

стрaхoвий фoнд (для господарських товариств) тa iнвeстyється y вирoбничий тa 
сoцiaльний рoзвитoк пiдприємствa. 

Гoловнoю мeтoю планування використання прибyткy пiдприємствa є 
oптимiзацiя прoпoрцiї мiж рoзподiлeним тa нeрoзпoдiлeним прибyткoм. Тaкoж 
вaжливe знaчeння в рoзпoдiлi чистoгo прибyткy (прибyткy, щo зaлишaється нa 
пiдприємствi) мaє дoсягнeння oптимaльнoгo спiввiднoшeння мiж фoндoм 
нaгрoмaджeння (спoживaння) тa фoндoм спoживaння [3]. 

Система розподілу прибутку повинна забезпечити фінансовими коштами 
пoтрeби рoзширенoгo вiдтвoрення пiдприємствa на oснoвi встанoвлення 
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oптимальнoгo спiввiднoшeння мiж зaсoбaми, щo нaпрaвляються на спoживaння і 
нaгромaджeння. 

Oснoвнi нaпрямки викoристaння прибyткy зaлежaть вiд пoтрeб пiдприємствa. 
A пoтрeби в рoзпoдiленi та викoристaнi прибyткy зaлeжaть вiд тoгo, на скiльки 
eфективнo прaцює пiдприємствo. 

Напрями використання прибутку підприємства: 
 фiнaнсyвaння мaтeрiaльнo-тeхнiчнoї бaзи. Пoтрeбa в тaкoмy фiнaнсyвaннi 

визнaчaється вихoдячи з aнaлiзy cтaнy oснoвниx зaсoбiв підприємства 
(спiввiднoшeннi кoефiцiєнтy придaтностi та знoсу). 
 фiнaнсyвaння oбoрoтнoгo кaпiталу. Пoтреба визнaчaється в нeoбхiдності 

обiгових кoштiв для пoдальшoгo фyнкцioнyвaння тa рoзвиткy пiдприємствa. 
 фiнaнсyвaння рeзeрвнoгo фoндy. Пoтрeбa y фiнaнсyвaннi тaкoгo фoндy ви-

знaчaється зaкoнoдaвствoм Укрaїни. 
 кoшти, спрямовані нa сплaтy вiдсoткiв пo крeдитax. 
 кoшти нa мaтeрiaльнe зaохочення трyдoвoгo кoлeктивy тa сoцiaльний 

рoзвитoк пiдприємствa. Тaкі зaхoди зaoхoчyють прaцiвникiв прaцювати 
eфeктивнiшe та висoкoпродуктивнo. 

На підприємстві може бути бeзліч зaходів щодо використання прибутку, але 
основні з них — це: пoпoвнення стaтутнoгo кaпітaлу, утворення та пoпoвнeння 
рeзeрвнoгo фoнду, виплaтa дивідендів та зaохочення працівників до ефектив-
нішoгo виконання свoїх oбoв’язків. Застoсyвання eфeктивниx підхoдiв дo 
викoристaння прибyткy сyб’єкта гoспoдaрювання з метою його максимізації 
дасть можливість пiдвищити рeнтабeльнiсть вирoбництвa, iнвeстицiйну 
привaбливiсть пiдприємствa та зміцнити його кoнкурентoспрoмoжнiсть. 
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РЕЙТИНГУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ПОШУКУ 
РОБОТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРЕДМЕТУ 
ПРАЦІ 
Л. В. Мазник, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Головним ресурсом будь-якої діяльності є люди. Радянський лозунг «кадри 
вирішують все!» (крилата фраза із промови І.В. Сталіна у 1935 році) не втрачає 
актуальності і в теперішній час. Він стає ще більш важливим. Тому результатив-
ність діяльності підприємств напряму обумовлена якістю працюючих, їх зацікав-
леністю в результатах праці та вмотивованістю. Отже, для навчальних закладів, 
які здійснюють підготовку кадрів для галузей народного господарства вкрай ва-
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жливим є визначення пріоритетів випускників у виборі ними майбутньої роботи. 
Тому автором регулярно проводиться вивчення пріоритетності різних критеріїв, 
за якими майбутні фахівці здійснюють такий вибір. Причому було зроблено при-
пущення, що рейтинг цих критеріїв суттєво відрізняється в залежності від пред-
мету майбутньої роботи. Так, розрізняють такі системи за предметом праці: 
 людина — людина (люди, групи, колективи); 
 людина —  техніка (машини, механізми, технічні системи);  
 людина — природа (живі організми, біологічні процеси;  
 людина — знакова система (природні і штучні мови, цифри, креслення, ка-

рти, умовні знаки, шифри, коди) [1, с. 187-189]. 
Останні опитування були проведені серед випускників освітнього рівня «ма-

гістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спе-
ціалізації «Управління персоналом та економіка праці» з 2.10.2017 по 9.10.2017 
р. (22 особи), спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік і 
аудит» 17.10.2017 р. (15 осіб), 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація 
«Обладнання переробних і харчових виробництв» 17.10.2017 р. (12 осіб). Мета опи-
тування — з’ясувати рейтинг критеріїв пошуку роботи для різних спеціальностей 
та оцінити узгодженість думок опитаних випускників. Кожному студенту пот-
рібно було заповнити таку анкету: 

1. Опитування випускників освітнього рівня «магістр» щодо рейтингування 
критеріїв пошуку роботи 

Надайте відповіді на наступні запитання 
Чи збираєтесь Ви працювати за обраною спеціальністю (оберіть одну відповідь): 
А) так 
Б) ні 
В) не визначився  
2. Заповніть в таблиці власні пріоритети за наданим переліком критеріїв по-

шуку роботи (1- важливо, … 16 — найменш важливо) 
 

№ Критерії пошуку роботи Пріоритет 
(рейтинг)  

1 Сприятливий морально-психологічний клімат в колективі  
2 Потенціал професійного або кар'єрного зростання   
3 Можливість суміщати роботу і навчання  
4 Широке коло контактів  
5 Закордонні відрядження  
6 Форма власності роботодавця  
7 Зручне місце розташування роботи  
8 Цікава робота  
9 Зручний графік роботи   
10 Престижність посади  
11 Затребуваність професії на ринку  
12 Можливість вільно розпоряджатись часом  
13 Наявність додаткових заохочень  
14 Висока заробітна плата  
15 Імідж компанії  
16 Імідж роботодавця  

3.Можете додати власні критерії та побажання для вдосконалення таких 
опитувань. 



 

227 

Наступним етапом було узагальнення результатів та оцінювання узгодженості 
думок опитуваних за наступною системою показників: дисперсія, середньоквад-
ратичне відхилення, коефіцієнт варіації, коефіцієнт конкордації [2, 3, 4] та обрані 
«еталонні рейтинги» для кожної спеціальності. Узагальнення та оцінки результа-
тів опитування для спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» 
(майбутня діяльність яких, в основному, зосереджена в системі «людина-
людина») засвідчили такі пріоритети: найбільш важливим є сприятливий мора-
льно-психологічний клімат в колективі, на другому місці — цікава робота, на 
третьому — можливість суміщати роботу і навчання, четверте — висока заробіт-
на плата, п’яте — потенціал професійного зростання та ін. Результати для спеціа-
лізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» (майбутня діяльність яких, 
в основному, зосереджена в системі «людина-машина») вказують на абсолютно 
інші пріоритети: сприятливий морально-психологічний клімат в колективі — 8, 
цікава робота — 1, можливість суміщати роботу і навчання — 16, висока заробі-
тна плата — 9, потенціал професійного зростання — 2 тощо. Результати опиту-
вання студентів спеціалізації «Облік і аудит» також продемонстрували істотні 
відмінності в пріоритетах від попередніх. 

Таким чином, встановлено, що існує зв’язок пріоритетів пошуку роботи з 
предметом праці і врахування наведених відмінностей дозволить випускникам 
більш ефективно позиціонувати себе на ринку праці. 
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МОДЕЛЬ BSC — НОВИЙ ТИП 
ОПЕРАТИВНОЇ  ЗВІТНОСТІ ПРИ 
ОБҐРУНТУВАННІ СТРАТЕГІЧНИХ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
Г. Г. Осадча, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Прийняття управлінських рішень базується на великих обсягах зовнішньої та 
внутрішньої багатовекторної фінансової і нефінансової інформації. 
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В останнє десятиліття посилено критикується традиційна фінансово-орієнтована 
концепція менеджменту, заснована на показниках фінансової звітності. 

Традиційна система управлінського обліку здійснює оцінку ефективності дія-
льності центрів відповідальності підприємства, опираючись на ретроспективну 
інформацію, що характеризується загальновизнаними показниками, які характе-
ризують фінансовий бік діяльності підприємства. 

Одним з найбільш перспективних інструментів, що в змозі вирішити певні 
проблеми як розробки й реалізації стратегії підприємства, так і забезпечення ке-
рівництва підприємства необхідними даними є концепція ВРМ (Business 
Performance Management). ВРМ — це цілісний, процесно-орієнтований підхід до 
прийняття управлінських рішень, спрямований на поліпшення здатності підпри-
ємства оцінювати власне становище й управляти ефективністю своєї діяльності 
на всіх рівнях шляхом об'єднання власників, менеджерів, персоналу й зовнішніх 
контрагентів у рамках загального інтегрованого середовища управління [1, с. 10]. 

Модель BSC — це новий тип оперативної  звітності, що поєднує в собі фінан-
сові й нефінансові параметри. 

Основною перевагою системи збалансованих показників є поєднання фінан-
сових та не фінансових показників, внутрішнього та зовнішнього погляду на ро-
боту підприємства, забезпечення взаємозв’язку між показниками та цілями, які 
підприємство ставить перед собою, та інтеграція з заходами необхідними для 
досягнення цілей. Такий підхід дозволив визначити BSC  як збалансовану систе-
му стратегічних цілей, показників та заходів [2. с. 11]. 

До головних переваг концепції BSC слід віднести її чітку цільову структуро-
ваність, коли організація розглядається із чотирьох проекцій й стратегічно важ-
ливими є всі чотири проекції показників: фінансова складова; клієнтська складо-
ва; бізнес-процеси; персонал. 

Слід зауважити, що модель BSC — це новий вид оперативної звітності, що 
поєднує фінансові і нефінансові параметри діяльності підприємства, враховує 
фактор часу, орієнтується на зовнішні і внутрішні аспекти діяльності суб’єкта 
господарювання, спрямована на підвищення ефективності діяльності внутріш-
ньогосподарського механізму підприємства та посилення його конкурентних зо-
внішніх позицій. 

Основним призначенням збалансованої системи показників є забезпечення 
функцій збору, систематизації й аналізу інформації, що є необхідною для ухва-
лення стратегічних управлінських рішень та посилення стратегії бізнесу, її фор-
малізації, проведення й доведення до кожного співробітника підприємства, за-
безпечення моніторингу й зворотного зв'язку з метою відстеження й генерації 
організаційних ініціатив усередині структурних підрозділів. 

Основною метою застосування збалансованої системи показників є забезпе-
чення кількісної та якісної узгодженості між різними показниками, що допома-
гають цілісно визначити успішність діяльності підприємства. Наведемо орієнто-
вний перелік показників, що можуть бути включені до BSC окремо взятого підп-
риємства для досягнення його стратегічних цілей. 
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Таблиця 1 
Орієнтовний перелік показників, що можуть бути включені до BSC  

окремо взятого підприємства для досягнення його стратегічних цілей 
1. Фінансова складова 
1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)  
2. Коефіцієнт покриття (загальної платоспроможності) 
3. Коефіцієнт абсолютної платоспроможності 
4. Коефіцієнт рентабельності продажів 
5. Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства 
6. Коефіцієнт рентабельності активів 
2. Маркетингова складова 
1. Критичний обсяг реалізації 
2. Коефіцієнт привабливості товару 
3. Комплексний показник виконання договірних зобов'язань 
4. Коефіцієнт рентабельності каналу розподілу 
5. Частка ринку 
6. Кількість конкурентів 
7. Кількість клієнтів 
8. Своєчасність поставок 
3. Складова внутрішніх бізнес-процесів 
1. Собівартість 
2. Коефіцієнт рентабельності продукції 
3. Рентабельність основних фондів 
4. Виробнича потужність 
5. Коефіцієнт ритмічності 
6. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання 
7. Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами та ефективність їх 

використання 
8. Забезпеченість підприємства сировиною і матеріалами та ефективність їх  використання 
9. Коефіцієнт придатності основних виробничих фондів 
4. Складова якості та розвитку персоналу 
1. Коефіцієнт плинності робочої сили 
2. Продуктивність праці 
3. Коефіцієнт стабільності кадрів 
4. Коефіцієнт забезпеченості кадрами 
5. Коефіцієнт кадрового потенціалу 
6. Коефіцієнт інтелектуального потенціалу 

 
Послідовність впровадження збалансованої системи показників на підприємс-

твах харчової промисловості має включати наступні етапи: розробка стратегіч-
них цілей; встановлення причинно-наслідкових зав’язків; вибір показників; вста-
новлення цільових значень показників; розробка інтегрального показника; визна-
чення стратегічних значень. 

Побудова системи збалансованих показників повинна опиратися на базові на-
укові принципи. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
К. В. Пономарьова  
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах господарювання важливим ресурсом, від ефективного викорис-
тання якого залежить результативність роботи будь-якого підприємства, є персонал. 
Більшість товаровиробників віддають перевагу традиційним методам мотивації праці 
працівників, проте, постає необхідність у застосуванні більш дієвих та прогресивних 
методів стимулювання, які варто об’єднати у систему. Сукупність мотиваційних захо-
дів через застосування мотиваційного процесу дасть змогу не лише забезпечити пот-
реби працівників, але й виявити їх перспективні напрями розвитку.   

Таким чином, при формуванні системи мотивації необхідно точно знати акту-
альні для співробітників потреби. При цьому слід враховувати, що 1, с. 110: 
 потреби дуже різноманітні, що призводить до неможливості врахування 

кожної з них у кожного конкретного працівника; 
 потреби можуть бути прихованими або психологічними, що ускладнює 

процес мотивації; 
 у кожного індивідуума може бути комплекс потреб, що призводить до полі-

вмотивованості трудової поведінки; 
 самі потреби знаходяться між собою в складній динамічній взаємодії, мо-

жуть суперечити одна одній або посилювати вплив на поведінку працівника. 
Формуючи систему мотивації праці на підприємстві слід враховувати елемент 

суб’єктивізму, оскільки для забезпечення потреб працівників проводиться їх 
опитування, враховуються результати статистичних спостережень, якими займа-
ються науково-дослідні інститути. Велике значення також відіграє особистий 
практичний досвід менеджера, який формує систему мотивації. Тож, правиль-
ність виявлення мотивів — одне з головних завдань, що стоїть перед підприємст-
вом у сфері управління персоналом. 

Психологічне сприйняття мотивів також може бути різним. Одні й ті ж самі 
мотиви можуть по-різному впливати на різних людей. Деякі можуть мати сильне 
бажання задовольнити свою потребу або їх сукупність, що спонукає їх до швид-
кого реагування на якісне виконання поставленого завдання, інші — слабко реа-
гують на власну потребу, співвідносять діючий мотив з мотивом причетності. 
Таким чином, поведінка людей є досить непередбачуваною, що потрібно врахо-
вувати при формуванні системи мотивації. 

Кожен працівник є індивідуумом з унікальними особливостями, уніфікованим 
сприйняттям оточуючого середовища. Досвід, який він здобуває протягом життя, 
формує його унікальний набір і співвідношення мотивуючих факторів.  

Підсумовуючи вищесказане можна зазначити, що система мотивації праці на 
підприємстві повинна бути сформована тами чином, щоб працівник мав широкий 
спектр вибору мотивуючих засобів, в рамках яких кожен з них міг би сам обира-
ти ті, які для нього мають найбільшу цінність. 
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ПОЛІПШЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ — 
ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Н. В. Романенко, канд. техн. наук 
Національний університет харчових технологій 

За визначенням Міжнародної організації праці (МОП) компанії, де впрова-
джені системи управління охороною праці, мають кращі показники як з безпеки, 
так і з продуктивності, ніж ті, що не мають таких систем. На сьогоднішній день 
великі світові організації, що входять до системи аграрно-промислового компле-
ксу (АПК) вже зробили свій вибір на користь поліпшення охорони праці, який 
ґрунтується на економічних засадах, коли вкладання коштів у профілактику без-
пеки виробництва є більш вигідним, ніж відшкодування збитків потерпілим. 

Не є винятком і вітчизняні підприємства харчової промисловості. Наприклад, 
на Київському маргариновому заводі проведено заходи щодо можливості впро-
вадження системи контролю за безпекою робочих місць Елмері [1]. Дана система 
дає змогу відстежити найважливіші фактори, що впливають на безпеку праці.  
Також АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», ІП «Кока-Кола Беверіджиз 
Україна», корпорація «Оболонь» сертифіковані на відповідність вимогам євро-
пейських стандартів виробничої безпеки та охорони здоров’я. 

Незважаючи на певні досягнення у розвитку охорони праці, в Україні ще ба-
гато питань чекають на вирішення. За даними останніх років для харчової про-
мисловості характерні високі показники рівня травматизму. За результатами 
державного статистичного спостереження питома вага нещасних випадків 
(пов’язаних і непов’язаних з виробництвом), що сталися під час виробництва ха-
рчових продуктів у 2016 році склала 4 %, що на 0,3 % більше, ніж у 2014 р. [2-4]. 
Також співвідношення загальної кількості потерпілих від нещасних випадків до 
кількості смертельно травмованих відрізняється у декілька десятків разів від сві-
тового, що свідчить про прихований травматизм. Проведений автором аналіз да-
них матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві 
України за 2010–2016 рр. свідчить про те, що майже 72 % нещасних випадків, що 
трапляються на підприємствах харчової промисловості пов’язані з організаційними 
причинами, 19 % — з технічними, 9 % — з психофізіологічними. Серед організацій-
них причин найпоширенішими є невиконання вимог інструкцій з охорони праці та 
порушення технологічного процесу. Щодо технічних та психофізіологічних причин, 
то серед них переважають відповідно конструктивні недоліки, недосконалість, недо-
статня надійність засобів виробництва та особиста необережність. 

Проведений огляд наукових праць свідчить про те, що у свій час проблемати-
ка виробничого травматизму у галузях АПК неодноразово розглядалась вітчиз-
няними вченими. Підвищений інтерес до зазначеної галузі є закономірним з 
огляду на той потенціал і значення, що вона має для забезпечення продовольчої 
безпеки. Разом з цим, технологічні процеси виробництва продукції є надзвичайно 
різноманітними та багатогранними. Вони пов’язані з широким застосуванням 
високопродуктивних технічних засобів і технологій та потребують постійного 
контролю з боку науковців і спеціалістів у галузі охорони праці. 
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З метою поліпшення безпеки праці у харчовій галузі необхідно проводити по-
дальше впровадження сучасних принципів управління охороною праці, які дають 
змогу ідентифікувати виробничі небезпеки й оцінити спричинені ними ризики. 
Так званий ризикоорієнтований підхід передбачено міжнародними документами 
з охорони праці, зокрема, стандартами серії OHSAS 18000, настановчим докуме-
нтом МОП про систему управління охороною праці (ILO OSH-2001), Директива-
ми Євросоюзу, національними стандартами системи безпеки праці (ССБП). Ви-
моги міжнародних та європейських організацій виконуються державами на доб-
ровільних засадах, але саме їхнє впровадження може стати складовою стратегіч-
ного планування підприємства і розглядатись як ефективна інвестиція в підпри-
ємство, яке піклується про безпеку, здоров’я та майбутнє своїх працівників. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВ  
Н. М. Салатюк, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

В останні роки на вітчизняних підприємствах відбувається вдосконалення си-
стеми управління екологічними витратами та системи їх економічної оцінки з 
метою підвищення ефективності природоохоронної діяльності. Складність та 
відсутність спеціального науково-методичного забезпечення управління приро-
доохоронними витратами на промислових підприємствах свідчать про актуаль-
ність даної проблеми для підприємств харчової промисловості України. 

Процес еколого-економічного аналізу природоохоронних витрат для підпри-
ємства охоплює наступні етапи:  
 оцінку техногенного впливу підприємства на навколишнє середовище; 
 виявлення і систематизацію найважливіших чинників впливу на ефектив-

ність природоохоронних заходів; 
 розрахунок показників результативності природоохоронної діяльності (еко-

логічні та економічні) 1, с. 256. 
До економічних результатів природоохоронної діяльності відносяться наступ-

ні: попереджений екологічний збиток унаслідок здійснення природоохоронних 
заходів; приріст обсягу реалізації продукції, пов'язаний з використанням вилуче-
них шкідливих речовин і відходів; ефективність витрат на охорону природи; 
зниження платежів за забруднення навколишнього природного середовища; збі-
льшення обсягу реалізованої продукції за рахунок «екологічного» іміджу підпри-
ємства та ефективність управлінських витрат на природоохоронну діяльність. 
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Аналізуючи організаційно-технічний рівень природоохоронної діяльності, до-
цільно порівнювати його з основним виробництвом — аналізувати інформацію 
про наявність, прогресивність та стан природоохоронних споруд і методів очи-
щення, відповідність їх параметрам основного виробництва, зосереджуючи увагу 
на таких параметрах природоохоронного обладнання, як потужність, пропускна 
здатність, ступінь очищення тощо. 

Підприємства, що проводять еколого-економічний аналіз на підприємствах і 
повністю враховують природоохоронні витрати на виробництво своєї продукції, 
на практиці мають суттєві переваги та вигоди. Вони полягають в тому, що по-
перше, відбувається зниження витрат завдяки ресурсо- і енергоощадливості за 
допомогою утилізації та продажу побічних продуктів і відходів виробництва, 
мінімізації плати за ресурси і забруднення навколишнього середовища. По-друге, 
відбувається зростання доходів за рахунок вищих цін на екологічно чисту проду-
кцію, підвищення конкурентоспроможності, створення нових видів органічної 
продукції. По-третє, у підприємства з’являється сприятливий імідж, здатність до 
постійного оновлення асортименту продукції, кращі можливості для експорту 
екологічно чистої продукції. Впровадження природоохоронних заходів на підп-
риємстві та економічна оцінка цих витрат може призвести як до поліпшення яко-
сті навколишнього середовища, так і до підвищення конкурентоспроможності 
самого підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЦЕСУ МОТИВАЦІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
О. І. Середа  
Національний університет харчових технологій 

Мотивація персоналу є основою забезпечення оптимального використання 
всіх ресурсів на підприємстві, активізації трудового потенціалу та ефективності 
діяльності підприємства в цілому.  

Головна ціль мотиваційного процесу — це отримання максимального ефекту 
від використання персоналу підприємства, який дає можливість забезпечити ефе-
ктивну роботу підприємства. Актуальними на сьогодні є створення та застосу-
вання систем стимулювання працівників керівних посад, як рушійної сили під-
вищення трудової активності, що дозволяє досягати власної мети і головної місії 
підприємства (організації). 

Мотивація — це сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які стимулюють лю-
дину до діяльності, спрямованої на досягнення конкретної мети [2, с. 102-104].  

Процес впливу на людину за допомогою створення умов, які дозволяють їй 
відчути, що вона може задовольнити свої потреби такою поведінкою, яка забез-
печить досягнення цілей підприємства, називають функцією мотивації. 

Процес мотивації — це процес впливу на людину з метою її спонукання до 
певних дій, спрямованих на досягнення цілей підприємства.  
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У моделі процесу мотивації можна виокремити шість етапів. 
Перший етап — констатація ситуації виникнення потреби.  
Другий етап — пошук шляхів усунення потреби.  
Третій етап — визначення цілей або напрямків дій для усунення потреби. 
Четвертий етап — виконання дій.  
П’ятий етап — за виконані дії людина отримує винагороду, яку вона може ви-

користати для усунення потреби (зовнішнє винагородження працівник отримує 
на підприємстві (заробітна плата, премії, пільги інші); внутрішнє винагороджен-
ня дає сама робота, яку виконує працівник, її роль, значення, ефект тощо). 

Шостий етап — визначення міри відповідності винагороди, отриманої праців-
ником, очікуваним результатам дій (людина з’ясовує, якою мірою виконання дій 
забезпечило досягнення бажаного результату) [1, с. 190-197]. 

Процес створення прогресивних форм мотивації на підприємстві повинно 
зводитися до систематичного планування успіху мотиваційної діяльності, ви-
вчення отриманих позитивних результатів використання запроваджених систем 
управління персоналом, розробки нових сучасних методів, спрямованих на дося-
гнення високої продуктивності праці на основі мотиваційного управління персо-
налом. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 
КРИЗИ ФІНАНСУВАННЯ 
О. Л. Тізиш 
Національний університет харчових технологій 

Сучасна економічна ситуація в Україні характеризується проявами глибоких і 
системних кризових явищ, що об’єктивно обумовлено як негативним впливом 
зовнішніх факторів, так і недостатнім рівнем та якістю позитивних перетворень в 
економіці країни. Все це призводить до низького рівня ефективності функціону-
вання суб’єктів господарювання та їх незадовільного фінансового стану, що, в 
свою чергу, зумовлює появу високої кількості збиткових підприємств та підпри-
ємств-банкрутів [1]. 

Так, станом на кінець 2016 р. частка збиткових підприємств в цілому склала 
26,6%, зокрема, в промисловості — 27,2%, торгівлі — 24,2%, будівництві — 
29,2% [3].  
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Таблиця 1 
Фінансові результати підприємств  

за видами економічної діяльності протягом 2014 -2016 рр. 
 Підприємства, які одержали 

прибуток, (млн. грн) 
Підприємства, які одержали 

збиток, (млн. грн) 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

сільське, лісове та 
рибне господарство 

52171,0 128880,2 103942,2 30493,6 25742,6 12832,7 

промисловість 76253,3 90315,9 141475,3 242667,3 271676,8 149044,9 
будівництво 6295,7 5648,1 8446,6 33584,1 30722,2 17789,5 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів 
і мотоциклів 

34360,9 56898,4 74418,1 162495,7 137462,7 67141,1 

Усього 181856,2 304836,3 356560,2 501719,9 502619,8 262266,5 
 
За даними табл. 1 видно, що відбувається деяке покращення у результативно-

сті діяльності підприємств. Проте, враховуючи умови економічної кризи та вій-
ськово-політичної нестабільності, які існують в Україні тривалий період, про по-
зитивні зрушення рано говорити [3]. 

Таким чином, нагальним постає питання подолання негативних тенденцій та роз-
робки реальних заходів щодо підвищення рівця прибутковості підприємств в сучас-
них умовах. Для нарощення прибутку на підприємстві доцільно проводити заходи в 
наступній послідовності: організаційні (удосконалення виробничої структури, удо-
сконалення організаційної структури управління, диверсифікація виробництва, рест-
руктуризація виробництва тощо); — технічні (оновлення техніко-технологічної бази, 
переозброєння виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється); — економі-
чні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, форми і системи оплати 
праці, прискорення обігу оборотних коштів тощо) [2]. 

Також в сучасних кризових умовах особливо важлива позитивна роль комерцій-
ного кредиту в пом'якшенні проблеми неплатежів у господарському обороті. Розви-
ток комерційного кредиту має стати важливим чинником відновлення фінансової 
стабільності вітчизняних товаровиробників. Для будь-якого підприємства важливо 
мати власну кредитну політику на ринку, яка б забезпечувала органічний взаємозв'я-
зок комерційного кредитування і маркетингової діяльності. Саме, таким чином, мо-
жна досягнути позитивного впливу механізму комерційного кредиту як на прибут-
ковість, так і на фінансовий стан вітчизняних підприємств у цілому. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДСЬКИХ 
ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
О. С. Ткачук  
О. М. Пєтухова, д-р екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

На будь-якому підприємстві здійснюються різні процеси: управлінські, заку-
півельні, виробничі, складські, транспортні, консультаційні та ін. Сучасні тенде-
нції розвитку підприємств зумовлюють посилення уваги до організації логістич-
ного процесу на складах, які забезпечують тимчасове зберігання запасів матеріа-
льних ресурсів, незавершеного виробництва та готової продукції і є одним із 
найважливіших елементів логістичної системи підприємства. 

Ефективність здійснення складських процесів на підприємствах характеризу-
ється спрощенням та здешевленням виконуваних дій за рахунок ефективного 
використання складських площ, застосування сучасного обладнання та залучення 
кваліфікованої робочої сили. Успішне виконання всіх складських процесів пот-
ребує не тільки високої організації складського господарства, а й вдосконалення 
технології здійснення окремих операцій у складських процесах. 

Усі процеси на підприємстві здійснюються за певною технологією. Техноло-
гічні процеси оформлюються у вигляді технологічних схем, технологічних карт, 
графіків роботи механізмів або підйомно-транспортного обладнання. Технологі-
чна схема визначає напрями переміщення матеріалів, кількість технологічних 
операцій, характер механізації кожної з операцій, типи і види машин та облад-
нання, які використовуються під час виконання певних операцій. Єдиний техно-
логічний процес у логістиці визначається певними техніко-організаційними ви-
могами. До них належать складські і транспортні. 

Складські вимоги передбачають спрощення й здешевлення складських опера-
цій за рахунок ефективного використання складських площ, обладнання та робо-
чої сили. Складські процеси включають такі основні види робіт : 
 розвантаження з транспорту матеріалів та виробів, їх сортування, розпако-

вування, підготовка до прийняття; 
 розміщення матеріалів на місцях їх зберігання; 
 внутрішньоскладське транспортування і перевалка вантажів; 
 відбір, комплектування замовлень для відпуску матеріалів споживачам, па-

кування та розміщення у контейнерах для відправлення; 
 навантаження в транспортні засоби, доставка матеріалів споживачам. 
Дотримання забезпечення основної вимоги раціонального складування, а саме 

ефективного використання обсягу зони зберігання,  вимагає оптимального вибо-
ру системи складування і, в першу чергу, складського устаткування. Від ефекти-
вного і своєчасного вирішення даних проблем залежить можливість підприємст-
ва максимально оптимізувати роботу складу і підвищити ефективність всіх логіс-
тичних процесів на ньому. 

Основними шляхами підвищення ефективності управління та якості складсь-
ких процесів у логістичній системі підприємства можна визначити такі: 

1. Розроблення, формування і впровадження інтегрованої системи якості 
складських процесів. 
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2. Формування взаємодії, гармонійних і продуктивних робочих стосунків між 
співробітниками різних функціональних підрозділів, які забезпечували б досяг-
нення мети логістики складування, організація їх спільної роботи. 

3. Забезпечення координованості дій між функціональними підрозділами під-
приємства й у логістичних ланцюгах між партнерами, здійснення заходів для до-
сягнення ефекту синергії в системі управління складськими процесами. 

4. Забезпечення цілеспрямованості на вирішення поставлених завдань та по-
шук оптимальних рішень, чіткості організаційної структури, єдності керівництва 
та підконтрольності виконавців. 

5. Планування і своєчасне забезпечення інформацією про потреби в транспор-
тних засобах, які мають бути поданими на склад для вантажно-розванта-
жувальних робіт, а також приймання зі складу транспортних засобів, чітке до-
тримання термінів і порядку оформлення необхідних документів. 

6. Здійснення контролю за виконанням складських операцій, суворе дотри-
мання норм внутрішнього розподілу обов'язків між працівниками і виробничо-
господарського режиму. 

7. Підвищення ефективності виконання роботи (мотивація персоналу) та рівня 
професіоналізму кадрів (постійне навчання та підвищення кваліфікації, впрова-
дження творчих і креативних підходів до роботи). 

Отже, було охарактеризовано основні види робіт, які входять до складських 
процесів, та визначено шляхи підвищення якості логістичних процесів на складі, 
визначено умови, які висуваються до організації складських процесів підприємс-
тва. Подальше дослідження необхідно спрямувати на розроблення рекомендацій 
щодо удосконалення управління складськими процесами та підвищення ефекти-
вності складської діяльності вітчизняних підприємств. 
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ — 
ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
І. В. Тюха, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах динамічного бізнес-середовища, що характеризується пос-
тійними змінами кон’юнктури ринку, глобалізацією конкуренції, зміщенням ак-
центів у виробничому процесі на задоволення індивідуальних потреб клієнтів, 
власники компаній часто ініціюють впровадження високоефективних методів 
перепроектування бізнесу з метою підвищення результативності діяльності орга-
нізації та її конкурентоспроможності.  
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Реінжиніринг і є одним із таких методів, відносно новим управлінським під-
ходом, що набув поширення не лише у бізнесовій практиці розвинутих країн, але 
і й в українських реаліях.  

Реінжиніринг — це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроек-
тування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функ-
ціонування [3, с. 27].  

Визначення реінжинірингу бізнесів-процесів містить у собі глобальний пере-
ворот в діяльності, спрямований на різке покращення кількісних показників ви-
робництва; перехід від діючих установок і принципів ведення справ до принци-
пово нових у разі об’єктивної необхідності в реорганізації роботи компанії, зміни 
її організаційної структури управління шляхом моделювання, аналізу й перепро-
ектування існуючих бізнес-процесів [1-4].  

Останнім часом як на міжнародному, так і вітчизняному ринку послуг значно-
го поширення набули послуги з реінжинірингу, які пов’язані з інженерно-
консультаційною перебудовою систем організації управління виробничо-
торговельним й інвестиційним процесами господарюючого суб'єкта з метою під-
вищення його конкурентоспроможності й фінансової стійкості. 

Інжинірингові фірми, що займаються реінжинірингом, можна розділити на 
чотири види: закордонні фірми-консультанти (представляють насамперед ауди-
торські послуги, а також послуги з управління інформаційними потоками); кон-
салтингові фірми, що працюють як системні інтегратори ( займаються побудо-
вою оптимальних моделей за допомогою закордонних програм і впровадження 
систем документообігу і не мають досвіду в управлінні фінансами); проектні фі-
рми (займаються тільки розробляють проекту ідеального бізнесу й не дають ре-
комендації з його втілення); фірми, що займаються практичним впровадженням 
реінжинірингу. 

Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає розробку нового процесу а його ус-
піх головним чином ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди по 
вдосконаленню процесів. Він найбільш радикальний у порівнянні з методикою 
швидкого аналізу рішень, бенчмаркінгом та перепроектуванням. 

Такий підхід забезпечує свіжий погляд на цілі процесу, відмову від існуючих 
регламентів та структури компанії, вимагає старту «з чистого аркушу». А отже, 
за умови правильного проведення дозволить забезпечити зниження витрат і три-
валості циклу на 60-90%, докорінне зменшення кількості процесів та їх вартості, 
різке зниження витрат часу на виконання функцій (на 40-70%), а також різке, 
стрибкоподібне збільшення показників ефективності функціонування на 500-
1000% і вище [2].  

Головним моментом в процесі реінжинірингу виступає суттєве підвищення 
ступеня задоволення споживача, включаючи роботу з клієнтом у режимі 24 х 
365, орієнтацію на його поточні і майбутні потреби. 

Реінжиніринг бізнес-процесів може бути коректно використаним для 5-20% 
основних процесів компанії і виявляється корисним в тих випадках, коли процес 
організації діяльності компанії на даний момент настільки застарілий, що не вар-
то навіть намагатися його вдосконалити.  

Запорукою успіх процесу реінжинірингу має стати розуміння необхідності і 
бажання змін як безпосередньо керівництвом компанії, так і її персоналом через 
формування у кожного працівника єдиного для всіх розуміння пріоритетного 
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майбутнього для компанії і свого особистого внеску в його досягнення. Особливе 
місце у на шляху до успіху відводиться правильній побудові та структуризації 
автоматизованих систем управління [2-4]. 

Нажаль, для більшості українських компаній найбільш актуальним є кризовий 
реінжиніринг, коли вже мова йде про їх існування, хоча й має місце реінжиніринг 
розвитку (удосконалювання процесів), що застосовується компаніями з метою 
набуття статусу недосяжності для конкурентів. Але в обох випадках, завдання 
реінжинірингу передбачають об'єднання інформаційних ресурсів структурних 
підрозділів компанії й створення інтегрованої корпоративної інформаційної сис-
теми управління, що функціонує в реальному масштабі часу, базується на об'єк-
тивних даних про фінансові й матеріальні потоки по всіх сферах господарської 
діяльності та забезпечує загальне зниження витрат і має можливість гнучкого 
реагування на зміни ринкової ситуації. 
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РЕЙТИНГ НАЙБІЛЬШ ПРОСТИХ  І 
СКЛАДНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 
СВІТУ 
В. В. Федорук  
Національний університет харчових технологій 

У рамках дослідження, проведеного у співпраці з PricewaterhouseCoopers, бу-
ли оцінені податки й обов’язкові відрахування, які середнє підприємство зо-
бов’язане платити щороку, а також адміністративні навантаження на підприємст-
ва, всі обов’язкові платежі державі, які впливають на стан рахунку підприємства, 
а не формально встановлені урядом.  

Світовий банк кожного року публікує рейтинг легкості ведення бізнесу Doing 
Business, який включає в себе практично усі країни світу. Місце в рейтингу дер-
жави здобувають після детального аналізу національних особливостей кредиту-
вання, процедур реєстрації та отримання дозволів, захисту прав інвесторів, об-
межень щодо міжнародної торгівлі та системи оподаткування. За останніми да-
ними Україна займає 84 місце з 190, між Болгарією та Барбадосом (табл. 1) [2]. 
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Таблиця 1 
Рейтинг податкових систем світу 

№ Показник ОАЕ 
1 місце 

Катар 
2 місце 

Гонконг 
3 місце 

Бахрейн 
4 місце 

Ірландія 
5 місце 

Україна 
84 місце 

1 Податкових 
виплат на рік 

4 4 3 13 9 5 

2 Податок на 
прибуток 

0% 0% 17.5% 0% 12.4% 18% 

3 Податки й 
виплати із 

зарплат 

14.1% 
прибут-

ку 

11.3% 
прибутку 

5.3% 
прибутку 

13.5% 
прибутку 

12.2% 
прибутку 

41.5% 
прибутку 

4 Загальна 
податкова 

ставка 

15.9% 
прибут-

ку 

11.3% 
прибутку 

22.9% 
прибутку 

13.5% 
прибутку 

26% при-
бутку 

51.9% 
прибутку 

5 Робота бух-
галтера 

12 годин 
на рік 

41 годи-
на на рік 

74 годи-
ни на рік 

27 годин 
на рік 

82 годи-
ни на рік 

355.5 го-
дин на рік 

 
Найбільш зручною країною для ведення бізнесової діяльності стала Нова Зе-

ландія, до першої п’ятірки також увійшли Сінгапур, Данія, Гонконг та Республі-
ка Корея. Останніми у рейтингу виявилися Лівія (188 місце), Еритрея (189 місце), 
Сомалі (190 місце) (табл. 2) [2]. 

Таблиця 2 
Рейтинг сприятливості ділового середовища 

Країна Місце у рейтингу 
на червень 2016 року 

Місце у рейтингу 
на 2015 рік 

Нова Зеландія 1 2 
Сінгапур 2 1 
Данія 3 4 
Гонконг 4 3 
Республіка Корея 5 5 
Україна 80 96 
Лівія 188 188 
Еритрея 189 189 
Сомалі 190 - 

 
Однією з найбільших вагомих змін у податковій системі України фахівці Все-

світнього банку відзначили значний прогрес по такому показнику, як кількість 
часу, витраченого на підготовку, подання звітів і сплату податків. Doing Business — 
своєрідний барометр інвестиційного клімату країн, на який орієнтуються закор-
донні бізнесмени, обираючи найбільш перспективні майданчики для розміщення 
бізнесу та інвестицій, а міжнародні інстанції — при виборі партнерів для спів-
праці. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Ж. М. Ференець 
Національний університет харчових технологій 

Однією з головних та найважливіших загальногосподарських та галузевих 
функцій в умовах вітчизняних ринкових реалій є раціональне використання тру-
дових ресурсів на всіх рівнях національної економіки, що сприятиме виготовлен-
ню конкурентоспроможної продукції, поліпшенню економічної діяльності і зрос-
танню прибутків працівників. Реалізація цих завдань є неможливим без підви-
щення продуктивності та ефективності праці працівників.  

Співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та реальною 
заробітною платою працівників є однією з основних макроекономічних пропор-
цій. Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну 
істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної 
діяльності залежить, передусім, від компетентності та творчої активності управ-
лінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, зако-
нодавчої бази і соціальних аспектів господарювання.  

Нині продуктивність праці є важливим планово-економічним показником, що 
характеризує не тільки ступінь використання трудових ресурсів на підприємстві, 
але й рівень ефективності всієї ринкової системи вцілому. Це означає, що фунда-
ментальним напрямком розвитку ринкової системи повинні стати стабілізація 
вітчизняного виробництва і ріст на цій основі продуктивності праці працівників 
підприємств харчової промисловості [1, с. 155].  

Управління продуктивністю праці персоналу як складова процесу управління 
охоплює планування, організацію, керівництво, контроль і регулювання, які за-
сновані на співвідношенні кількості продукції, що випускається виробничою си-
стемою, та витрат на виготовлення цієї продукції. Цей процес не менш важливий, 
ніж інші контрольні функції.  

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі 
економічного розвитку нашої країни продуктивність праці персоналу на 
підприємствах харчової промисловості впливає на якість виробленої продукції, 
величину її собівартості, конкурентоспроможність і вимагає детального вивчення. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ 
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
О. А. Чигринець, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

Система управління персоналом є головною серед тих механізмів, на взаємо-
дії яких ґрунтується управління організацією. В сучасних умовах господарюван-
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ня основним чинником недостатньої ефективності діяльності підприємств є не-
вирішеність проблем, які стосуються управління персоналом. З огляду на те, що 
ефективність діяльності підприємств харчової промисловості безпосередньо за-
лежить від продуктивності персоналу, особливої уваги заслуговує проблема сти-
мулювання персоналу. 

В сучасній практиці застосовують такі методи стимулювання праці, як заохо-
чення, змагання і покарання. 

Метод заохочення полягає на публічному вираженні позитивної оцінки пове-
дінки і діяльності працівників, спрямованому на закріпленні позитивних навичок 
і результатів праці. Механізм дії методу заохочення ґрунтується на позитивних 
емоціях, які позитивно впливають на продуктивність працівника. Заохочення 
підвищує впевненість працівника, рівень задоволеності роботою, а також поси-
лює відповідальність. Виділяють наступні види заохочення: схвалення, похвала, 
подяка, премія, нагорода, важливе доручення [1, с. 110]. 

Метод змагання полягає у спрямуванні природної потреби людини у суперни-
цтві на розвиток необхідних навичок і досягнення цілей компанії. Змагання чи-
нить сильний мотиваційний вплив на працівників, дозволяючи їм швидше по-
повнювати багаж досвіду та підвищувати професійний рівень.  

Метод покарання базується на дії психологічного впливу, спрямованого на 
попередження небажаних вчинків, їх зупинення та посилення почуття провини 
працівника перед колегами та керівництвом. Покарання можуть бути пов'язані з 
накладанням додаткових обов'язків, позбавленням або обмеженням певних прав, 
вираженням морального осуду, звинуваченням. До форм покарань відносять: не-
схвалення, зауваження, догана, попередження, стягнення, звільнення та ін. [1, с. 
115]. Метод покарання є найбільш розповсюдженим, але ставлення до цього ме-
тоду досить неоднозначне. Існують протилежні погляди щодо його застосування 
з огляду на неоднозначний вплив на мотивацію працівників. 

Низька ефективність системи стимулювання праці на підприємствах харчової 
промисловості зумовлена, з одного боку, наслідками довготривалої економічної 
кризи, з іншого боку — прорахунками в процесі реформування законодавства 
про працю. У результаті виникли протиріччя між застарілими підходами у заохо-
ченні персоналу підприємств до результативної праці і сучасними потребами ви-
робництва на підприємствах харчової галузі. В цих умовах зросла необхідність у 
науковому пошуці дієвого механізму стимулювання трудової діяльності персо-
налу, підпорядкованого цілям зростання продуктивності праці, поліпшення якос-
ті продукції, забезпечення на цій основі прискореного економічного розвитку. 

Впровадження системи стимулювання праці на підприємствах харчової про-
мисловості має ґрунтуватись на домінуючих мотивах трудової діяльності, які 
доцільно представити у вигляді багатофакторної системи. З метою підвищення 
ефективності такої системи, підприємство має розробити власні кількісні норма-
тиви та якісні характеристики за кожним із таких факторів. Крім показників, що є 
однаковими для всіх категорій працівників (рівень освіти, обсяг спеціальних 
знань, стаж роботи на даній або аналогічній посаді), для кожної групи працівни-
ків доцільно передбачити особливі показники і критерії оцінки. 

Практичне втілення системи мотивації та стимулювання працівників має від-
буватися на основі застосування широкого кола методів: економічних, адмініст-
ративних, організаційно-виробничих, морально-психологічних, соціальних. З 
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огляду на те, що кількість методів є досить великою, а спектр дії дуже широкий, 
обсяг їх використання на підприємствах обирається залежно від багатьох чинни-
ків, найсуттєвішими з яких є: чисельність і структура персоналу, організаційна 
культура, поточні результати господарської діяльності, етап життєвого циклу 
підприємства. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ 
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Розвиток корпоративної форми господарювання за умови значних зовнішніх 
загроз і ризиків в економічному і політичному житті країни неможливий без ефе-
ктивної організації системи корпоративного контролю. Адже захист інтересів 
власників від неякісних дій менеджменту є ключовим завданням корпоративного 
управління. Завдяки корпоративному контролю має гарантуватися ефективне 
використання ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, в умовах 
наявності перманентного конфлікту агент — принципал.  

Згідно з визначенням американського вченого Д. Котца, «корпоративний кон-
троль — це можливість визначати результати управлінської діяльності в тій її 
частині, яка відноситься до політики корпорацій». На його думку «…в протиле-
жність управлінню, яке означає діяльність, контроль означає владу, і оскільки 
проведення політики корпорації є складовою частиною управління, це — можли-
вість впливати на управління корпорацією» [1, с. 47]. 

Головними завданнями корпоративного контролю є: 
 забезпечення виконання фінансового плану корпорації;  
 дотримання процедур внутрішнього контролю й аудиту; 
 попередження зловживань з боку посадових осіб корпорації;  
 обмеження фінансових і операційних ризиків;  
 розкриття фінансової інформації щодо результатів діяльності; 
 розкриття інформації щодо ймовірних  зовнішніх загроз і ризиків [2, c. 57]. 
Відповідно до наведених завдань, ефективно побудована система корпоратив-

ного контролю має реалізовуватися у поєднанні наступних форм. 
Фінансова форма, яка проявляється у визначенні ступеня впливу на фінансові 

рішення менеджерів і кількісне встановлення їх відповідності головній меті дія-
льності компанії — забезпечення добробуту її акціонерів. Способами реалізації 
цієї форми є як безпосередньо фінансовий контроль, так і бухгалтерський конт-
роль. Фінансовий контроль спрямований на перевірку дотримання встановлених 
цільових фінансових показників, оцінку ризиків та фінансового стану корпорації. 
Фактично — це комплекс заходів щодо ефективного контролю за факторами зро-
стання ринкової вартості корпорації. 
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Бухгалтерський контроль має являти собою сукупність процедур, що забезпе-
чують збереження активів корпорації та достовірність звітності, що складається 
службою бухгалтерського обліку на основі даних, отриманих від функціональних 
підрозділів [3, c. 237]. 

Управлінська форма, яка проявляється у кількісному і якісному визначенні 
можливостей впливу власників на прийняття стратегічних і поточних рішень 
правління. Проявом управлінської форми є адміністративний контроль, який яв-
ляє собою  сукупність процедур, що дозволяють визначити законність здійсню-
ваних операцій, ступінь виконання стратегічних і поточних планів, ефективність 
залучення і використання ресурсів. Адміністративний контроль дозволяє виявля-
ти ризики і вжити ефективних заходів щодо їх мінімізації. До системи адмініст-
ративного контролю належать: а) методи закріплення повноважень та обов’язків; 
б) методи контролю, що застосовує керівництво для проведення моніторингу ре-
зультатів роботи; в) принципи та практика у сфері трудових ресурсів [3, c. 238]. 

Побудова системи корпоративного контролю у відповідності до основних за-
вдань і вимог потребує розробки правил і принципів, а також створення системи 
показників, які б відповідали потребам акціонерів у ефективному  контролі за 
діями менеджерів. 

Ефективна система корпоративного контролю має бути системою стримувань 
і противаг, яка визначатиме повноваження кожного учасника корпоративних від-
носин, та побудована на загальних принципах розкриття інформації, підпорядко-
ваності керівництва, розподілу обов’язків і належного внутрішнього контролю. 
Для удосконалення системи корпоративного контролю на українських підприєм-
ствах відповідно до фінансової і управлінської форм пропонується наступна сис-
тема показників економічної діагностики (табл.1). 

 Таблиця 1 
Система показників корпоративного контролю 

Фінансова форма Управлінська форма 
 дотримання цільового рівня рентабельності 
 дотримання планових обсягів продажу 
 дотримання параметрів дивідендної полі-
тики (розподіл прибутку) 
 дотримання нормативних показників стру-
ктури виробництва (оборотність активів) 
 дотримання планових обсягів CAPEX 
 дотримання параметрів ліквідності і пла-
тоспроможності 

 дотримання внутрішніх нормативних 
положень 
 дотримання посадових інструкцій 
 використання систем оплати праці, пре-
міювання, соціальних гарантій 
 дотримання правил документообігу 
 відповідність бізнес-процесів планам 
 дотримання стандартів і правил рапорту-
вання 

 
Відповідно до наведених показників може здійснюватися переважно ретро-

спективний контроль шляхом порівняння фактичних даних з цільовими. Наслід-
ками даного контролю є полегшення процедури прийняття власниками рішень 
щодо дій менеджерів. 
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Навчально-науковий інститут економіки і управління 
Національного університету харчових технологій 

Реалії сучасної економіки вимагають від суб’єктів господарювання ефектив-
ного управління оборотним капіталом. Перед менеджментом постає проблема 
обґрунтування й ухвалення раціональних управлінських рішень щодо рівня пла-
тоспроможності й ліквідності підприємства з урахуванням впливу співвідношен-
ня дебіторської і кредиторської заборгованості, подолання касових розривів, 
пов’язаних з неплатежами дебіторської і кредиторської заборгованості. У зв’язку 
з цим посилюється значення достовірності інформації з метою розроблення аль-
тернативних управлінських рішень з фокусуванням на раціональне управління 
розрахунковими операціями.  

Мета роботи полягає в обґрунтуванні прикладних напрямів інтегрування су-
часних методів для постановки раціонального управлінського обліку дебіторсь-
кої і кредиторської заборгованості промислового підприємства. 

У процесі господарської діяльності промислові підприємства є активними й 
постійними учасниками розрахункових операцій: з постачальниками — за одер-
жання від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями — за придбання ними 
готових виробів, з працівниками — з виплачування заробітної плати як компен-
сації за реалізацію професійної компетентності, з бюджетом — за наповнення 
бюджетів всіх рівнів шляхом перерахування / відшкодування податків, з бан- 
ками — за одержання коштів як позики і погашення кредитів з процентами, з ін-
шими юридичними і фізичними особами — за отримання послуг. Зміна складу, 
обсягу та структури дебіторської і кредиторської заборгованості впливає на рі-
вень фінансового стану і тривалість фінансового циклу підприємства як складни-
ки оборотного капіталу.  

Для зменшення / уникнення касових розривів, коректного встановлення пріо-
ритетності платежів доцільно розробляти і формувати: 
 бюджет руху грошових коштів — для стратегічного і проміжного (річного / 

квартального / місячного) контролю;  
 графіки грошових надходжень і графіки видатків — для проміжного (квар-

тального / місячного) контролю й оцінювання співвідношення дебіторської і кре-
диторської заборгованості; 
 платіжний календар — для оперативної роботи зі щоденного моніторингу за 

виконанням бюджету руху грошових коштів. 
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З метою покращення результатів діяльності промислового підприємства шля-
хом здійснення бажаної політики управління дебіторською і кредиторською за-
боргованістю доречно запровадити методи стратегічного управлінського обліку: 
ABC-аналіз, XYZ-аналіз та їх інтегроване використання. Так, за результатами 
ABC-аналізу буде здійснено класифікацію існуючої сукупності дебіторів за част-
кою в обсязі реалізації з відстрочкою платежу, а кредиторів — за часткою в обся-
зі товарного кредиту на три групи, а саме А, В и С, але може бути виділено і бі-
льшу кількість груп. Такий розподіл показує одночасно ранг і дозволяє виокре-
мити основні групи дебіторів / кредиторів, особливо важливі для цілеспрямова-
них заходів управління і контролю. Застосування ABC-аналізу, як правило, базу-
ється на передбаченні того, що незначна частина дебіторів / кредиторів становить 
значну частину заборгованості.  

За результатами XYZ-аналізу буде здійснено розподіл дебіторів і кредиторів 
за строком погашення зобов’язань. Керівникам промислових підприємств важли-
во оцінити стан співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості за 
терміном сплати: (1) рівність — ідеальний стан щодо забезпечення платоспро-
можності підприємства; (2) перевищення терміну кредиторської заборгованості 
над терміном дебіторської заборгованості — прийнятний стан, оскільки креди-
торська заборгованість є джерелом фінансування дебіторської заборгованості; 
(3) збільшення фінансового циклу — найгірший стан, що характеризується дода-
тковим відволіканням грошових коштів з обороту. Саме для вирішення подібних 
завдань використовують метод XYZ, в межах якого здійснюється групування 
дебіторів / кредиторів на 3 групи. Група X — містить дебіторів / кредиторів з мі-
німальним терміном погашення заборгованості (як правило, до 15 днів). Група  
Y — містить дебіторів / кредиторів з визначеним середнім строком погашення 
зобов’язань (16 — 30 / 31 день). Група Z — містить дебіторів / кредиторів з мак-
симальним періодом сплати заборгованості (перевищує 30 / 31 день). 

Застосування комбінування АВС+XYZ спрямовано зменшення касового роз-
риву шляхом контролю за наявністю і формуванням дебіторської заборгованості 
певних груп дебіторів у відповідності до її використання як засобу погашення 
кредиторської заборгованості окремих кредиторів підприємства. За результатами 
ABC+XYZ-аналізу доцільно формувати шаховий звіт дебіторської і кредиторсь-
кої заборгованості, використання якого забезпечить контроль над трансформу-
ванням в грошові кошти в запланованому обсязі в очікувані терміни дебіторської 
заборгованості з подальшим погашенням кредиторської заборгованості за пріо-
ритетністю платежів.  

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна зазначити: комбіноване викорис-
тання методів ABC+XYZ-аналізу сприятиме формуванню дебіторської заборго-
ваності за критерієм забезпечення платоспроможності підприємства, а форму-
вання бюджету руху грошових коштів, графіків грошових надходжень і графіків 
видатків, платіжного календаря, шахового звіту дебіторської і кредиторської за-
боргованості створить належне інформаційно-аналітичне забезпечення для 
управління розрахунковими операціями з фокусуванням на покращення резуль-
татів функціонування в поточному періоді і на перспективу. 
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IMPROVEMENT OF MANAGERIAL 
ACCOUNTING AT FOOD INDUSTRY 
ENTERPRISES  
N. Kolosko  
O. Nikitenko 
National University of Food Technologies 

Efficient management of production at food industry enterprises in Ukraine is im-
possible without timely accounting and uninterrupted exchange of information. Ac-
counting information takes up more than 70% of the total amount of information about 
the activities of the company. Information flows are formed through the economic ac-
tivity and these flows characterize the main economic parameters of the enterprise: the 
composition of equity capital and borrowed funds, costs and incomes of the enterprise, 
production costs. Accounting allows you to organize these flow of information and 
submit data in the form of summary reports. 

It should be noted that the managerial (production) accounting is the basis of ac-
counting. In the food industry managerial accounting is given a particular importance 
because of the need for strict accounting and product quality control. As a reflection of 
the production activity of the enterprise, managerial accounting is almost the only 
source of daily information about the quality of all production, its individual branches, 
technological operations and personnel. If the data of managerial accounting is incor-
rect then all other received information (budgeting and analysis) will be unreliable and 
useless. This can lead to an incorrect decision and, as a consequence, negative out-
comes for the enterprise. 

The modern accounting process should be oriented not only on production but also 
on the market. Most data of managerial accounting is a commercial secret because they 
reflect the strategy and tactics of the enterprise in a competitive environment. There-
fore, only the managers of the enterprise are the users of the managerial information. In 
order to obtain the maximum and desired results of the activity of their own enterprise 
in the future, it is not enough for the executives just to know what the cost of produc-
tion is. It is important for them to know why it costs so much, and most importantly, 
how to make its production profitable? 

The experience of the Ukrainian enterprises shows that the practical application of 
management accounting has not yet been properly spread. There are some obstacles to 
the implementation of managerial accounting. One of the most significant obstacles is 
the lack of a clear list of components of the management accounting. Organizational 
and other features of a particular enterprise have the great influence on solving these 
problems. 

Such foreign scientists as T. Johnson, R. Kaplan, C. Hongren, J. Foster and others 
believe that making changes to managerial accounting is necessary in order to make it 
weightier for strategic solutions, for example, those related to ensuring the company's 
competitive advantage. 

In Ukraine the domestic researchers M. Chumachenko, S. Golov, L. Sukhareva and 
others pay their considerable attention to the development of the above-mentioned 
problem. However, in practice, only some domestic enterprises apply the system of 
managerial accounting to resolve business issues and problems more effectively. The 
main reason for this is the lack of sufficient managerial knowledge. At the same time, 
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many executives are not always aware of the role of managerial accounting for the or-
ganization and do not clearly understand the set goal and objectives. 

In the conditions of fierce competition there is a great interest in new technological 
approaches, quality of information and, as a result, in the strategy of enterprise devel-
opment. For this reason, managers of enterprises need to understand not only the inter-
nal policy of the enterprise, but also the external one. 

To summarize we can say that managerial accounting is an integrated internal in-
formation system of current monitoring and control over individual business opera-
tions, all financial and production activities of the food enterprise for the purpose of 
information and analytical support to make managerial decisions and achieve opera-
tional and strategic goals of the enterprise. 
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THE ANALYSIS OF STIMULATION IN THE 
ECONOMIC ENTERPRISE 
I. Rudnieva 
National University of Food Technologies 

The goal of management is to have a competitive edge and success in the market. 
Therefore, enterprises are aimed at maximizing their profit with minimum labor costs. 
At the same time, personnel are focused to get more financial reward with less amount 
of work. The crucial thing is to find a compromise between the expectations of the 
management of the company and its personnel. In other words, it can be an incentive 
system which stimulates the management to work in the collaboration with its staff to 
reach mutually beneficial goals. 

We agree with Sardak, S. that «stimulation is a critical dimension of the capacity, 
defined as «the ability of people, institutions and societies to perform functions, solve 
problems and set and achieve objectives». According to the mentioned researcher, 
«Incentives and incentive systems are fundamental to developing capacities and to 
translating developed capacities into better performance. Incentive systems and motivations 
are critical for the capacity development as they enable individuals and organisations to 
perform their functions effectively, efficiently and sustainably» [1, p 46]. 

The stimulation in the enterprise are studied by the domestic and foreign research-
ers  such as Sanford S.J., Lee C, Bob P., Bakharev G.R., Vesnin V.R., Zhukov A.L., 
Komarov Y.E. and others. 

Incentive measures, such as salaries, secondary benefits, and intangible rewards, 
recognition or sanctions have traditionally been used to motivate employees to increase 
their performance. Motivators may be regarded as positive or negative ones. Reducing 
disincentives or perverse incentives that favour non-conducive behaviour, can often be 
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more important than inventing new incentives. Incentive systems function within or-
ganizations and coordinate their structure, rules, human resource management, oppor-
tunities, internal benefits, rewards and sanctions. Generally, incentive systems influ-
ence dramatically on the performance of individuals and thus the organization overall. 
Slyn'kov, V. N. stresses that «Perhaps, the most pervasive structural motivators and 
incentives are located at the societal level, such as security, rule of law, investment 
climate, civil service pay or the  legislation conducive to civic engagement» [2, p 148].  

In the conclusion, we should admit that the efficiency incentive system is aimed at 
meeting the needs and directing work activity of each employee to achieve the overall 
objectives of the company. One of the most important aspects of this process is the 
transformation of production targets and goals of the organization into specific incen-
tive system for employees and the efficient evaluation of the performance of their work 
by the management.  
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METHODS OF MOTIVATING EMPLOYEES 
DEPENDING ON THEIR PSYCHOLOGICAL 
TYPE 
N. Tatsiyenko 
National University of Food Technologies 

Motivation of labor, leadership and interaction of people is a decisive factor in the 
success of enterprise management and the effectiveness of work, and in this sense, it 
forms the basis of the labor potential of the employee, that is, the whole set of proper-
ties that affect the production activity [3, p. 17]. There are many examples of big com-
panies and their highly motivated employees: Apple, Disney, Starbucks, Southwest 
Airlines, Coca Cola, Zappos and Wynn Resorts. 

Job satisfaction is the result of the ratio of motivating and supporting factors. 
Supporting factors: money; conditions; tools for work; security; reliability. 
Motivating factors: recognition; growth; achievements; responsibility and authority 

[1, p. 169]. 
The level of engagement of employees may vary depending on variables such as 

occupation or industry or other personal characteristics such as employee education, 
age, sex, and length of service in the company [2, p. 7-8]. Individuality of a person also 
influences the formation of needs. In this regard, it is necessary to pay attention to the 
psychological type (temperament) of the employee who is motivated. 

Choleric person is an emotional, ambitious, open, has a high working capacity and 
endurance. He strives for leadership. He strives to develop and gain new knowledge. 
The motivators for choleric are:  
 conditions for career growth;  
 freedom and autonomy at work;  
 interesting creative work with high intensity;  



 

250 

 professional competition, success at work;  
 working in  a team;  
 participation in innovative projects;  
 be praised in public at work;  
 directions for study, conditions for professional development. 
Phlegmatic person is calm, peace-loving and restrained. It is non-conflictive, re-

served, non-confrontational person. As a subordinate, he is very responsible, performs 
work in time, but without initiative. Phlegmatic is a «person of the process», so he 
must be controlled and stimulated to obtain a final result. Motivators for phlegmatic 
person are:  
 stability and reliability of the company;  
 work that requires attention, accuracy and precision;  
 recognition of success, praise for achievement, respect from the leader; working 

conditions; corporate traditions. 
Melancholic person is sensitive, touchy, easily lose his temper. As a subordinate, he 

needs support, does not seek responsibility. While working he focuses on the careful 
execution of tasks. Motivators for melancholic type are: 
 quiet work, in a subdivision with a positive atmosphere. 
 respect, positive attitude and trust from management. 
 lack of risk and stress at work. 
Sanguine person is strong and energetic with a good self-control. He is often a 

workaholic, likes to work well and build a career. As a subordinate, sanguine person is 
restrained and industrious, striving for high competence. The motivators for sanguine 
are: 
 material encentives. 
 possibility of career growth. 
 opportunity to increase professional competence. 
 intensive and interesting work. 
Individual approach to different categories of employees, to their specific features 

and requirements considerably increases the efficiency of work, strengthens motivation 
of work of the personnel and promotes labor activity [4, p. 53-55]. 
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ПЕРЕДУМОВИ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 
О. С. Акатов 
Національний університет харчових технологій 

Майже третину свого життя працівники проводять на роботі. Ніхто на 100% 
не застрахований від нещасних випадків і травмувань, але ймовірність отримати 
ушкодження на робочому місці значно вища, ніж поза його межами. В першу 
чергу, це пов'язано із самим виробничим процесом: робота з приборами, механі-
змами, хімікатами, електричним струмом, теплом тощо, не говорячи вже про за-
гальні захворювання. Саме тому знання правил надання невідкладної кваліфіко-
ваної першої допомоги працівникам вкрай важливо, як для збереження їх життя 
та здоров'я, так і для забезпечення працездатності. 

Оперативність надання допомоги залежить від свідомості і поведінки оточую-
чих людей, що знаходяться поряд з постраждалим. Першу допомогу визначають 
як комплекс заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я постраждало-
го до моменту надання кваліфікованої медичної допомоги [1]. 

Передумовами забезпечення безпеки персоналу на підприємстві є дотримання 
норм закону України «Про охорону праці». Згідно даного нормативно-правового 
акту роботодавець несе відповідальність за дотримання його вимог, у т.ч. в час-
тині створення безпечних умов праці на кожному робочому місці [2]. У разі на-
стання несприятливої ситуації, внаслідок якої було отримано травмування пра-
цівників, роботодавець забезпечує вжиття термінових заходів для допомоги пос-
траждалим, зокрема, надання першої медичної допомоги [3]. 

Існує чотири обов’язкових принципи надання першої допомоги. Дана чітка 
послідовність дій сприяє ефективній роботі рятівника, є способом збереження 
безпеки оточуючих під час надання першої допомоги [1] : 

1. Огляд місця події.  
2. Огляд постраждалого.  
3. Виклик швидкої допомоги.  
4. Надання першої допомоги. 
Важливою складовою процесу надання невідкладної допомоги є огляд місця 

пригоди. Обов’язково необхідно оцінити ситуацію, звернути увагу на можливі 
джерела небезпеки (оголені електропроводи, аварійні сигнали обладнання, ризик 
вибуху тощо). У разі недостатньої безпеки необхідно терміново змінити місце 
знаходження на більш безпечне. 

Згідно наступного принципу необхідно оглянути постраждалого, перевірити 
свідомість, дихання. У випадку відсутності свідомості або/і дихання провести 
реанімаційні дії за методикою надання першої медичної допомоги. Керівництво 
підприємств зобов’язане забезпечити регулярні навчання працівників основам 
надання медичної допомоги. 

Обов’язковим етапом в наданні невідкладної допомоги є виклик карети швид-
кої допомоги. Після виклику професіональної допомоги головним принципом 
залишається збереження життєздатності постраждалого шляхом надання першої 
медичної допомоги. 
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Працівники зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, зокрема, дбати про безпеку і здоров'я людей у процесі виконання 
будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. За порушення 
цих вимог працівники несуть безпосередню відповідальність. 
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Т. П. Басюк, канд. екон. наук  
Національний університет харчових технологій 

Розуміння інвестиційної діяльності як сукупності інвестиційних проектів до-
зволяє стверджувати, що інвестиційна безпека підприємства складається з інвес-
тиційної безпеки окремих проектів. Інвестиційна безпека підприємства (ІБП) — 
це міра узгодження економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестицій-
ного проекту із суб’єктами зовнішнього середовища проекту, за якої в умовах 
загроз інвестиційний проект в довгостроковому періоді не переходить у кризовий 
стан, який загрожує здійсненню виробничо-господарської діяльності в нормаль-
ному режимі, збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності 
підприємства.  

Діагностування стану ІБП можливо здійснити на основі оцінки показників ро-
боти підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, а також на основі ви-
вчення окремих результатів за умов неповної інформації з метою виявлення мо-
жливих перспектив розвитку і наслідків ухвалення управлінських інвестиційних 
рішень. В процесі діагностування стану ІБП необхідно врахувати наступні аспек-
ти: 1) довгостроковий  характер інвестиційної безпеки; 2) основним об’єктом ін-
вестиційної безпеки є узгодження довгострокових економічних інтересів підпри-
ємства як суб’єкта інвестиційної діяльності з суб’єктами зовнішнього середови-
ща; 3) основним індикатором міри узгодження економічних інтересів є додатко-
вий грошовий потік від реалізації проектів; 4) кризовий стан  характеризується 
збитками великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням 
нормального режиму господарської діяльності; 5) інвестиційна безпека підпри-
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ємства диференціюється за стратегічними зонами господарювання (СЗГ) та інве-
стиційними проектами відповідних СЗГ [1, c. 135]. 

Приймаючи до уваги довгостроковий характер інвестиційної безпеки підпри-
ємства, ключовим кроком алгоритму діагностування стану ІБП є оцінка інвести-
ційної безпеки проекту в і-ій СЗГ, який відповідно буде впливати на загальний 
рівень ІБП, а також є визначальним фактором рівня інвестиційної безпеки та 
економічної безпеки підприємства в цілому [2, с. 67]. Основні кроки алгоритму 
діагностування стану ІБП наведено алгоритму діагностування стану ІБП наведе-
но на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм діагностики стану ІБП 
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ми у відповідних СЗГ. Комплексна оцінка стану ІБП визначається оцінками ста-
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нів інвестиційної безпеки СЗГ підприємства. Оцінка стану інвестиційної безпеки 
підприємства в конкретній СЗГ обумовлюється оцінками станів інвестиційної 
безпеки проектів цієї СЗГ.  

Ключовим етапом діагностики стану ІБП є збір та аналіз інформації про тен-
денції та фактори розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища інвестицій-
них проектів підприємства. Після попередньої ідентифікації параметрів інвести-
ційного проекту та його загроз проводиться вибір найбільш ефективних методів 
оцінювання рівня його інвестиційної безпеки. Результативна ідентифікація  па-
раметрів інвестиційного проекту і параметрів внутрішніх та зовнішніх загроз 
стає можливою тільки після оцінки можливостей підприємства протидіяти загро-
зам, чим відповідно вносяться корективи в параметри проекту. Оцінка парамет-
рів інвестиційного проекту та його загроз дозволяє спрогнозувати вплив загроз 
на інвестиційну безпеку проекту певної СЗГ, результатом чого є оцінка стану 
його інвестиційної безпеки. 

Отже, в діагностиці стану інвестиційної безпеки майбутніх інвестиційних 
проектів як інструментів оптимізації загального рівня ІБП підприємства, необ-
хідно виходити з параметрів проекту та майбутньої економічної обстановки його 
здійснення, приймаючи до уваги специфіку окремих напрямків інвестування.  

Література 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО 
ШПИГУНСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА 
КОРДОНОМ 
Г. О. Берсенева  
Національний університет харчових технологій 

Природа капіталізму створює жорстку конкуренцію між компаніями, що зма-
гаються за лідируючі позиції на ринку. Така конкуренція спонукає деякі підпри-
ємства застосовувати будь-які методи досягнення переваг, зокрема, використання 
промислового шпигунства. 

На основі досліджень нами виявлено, що серед вітчизняних і зарубіжних ком-
паній особливо поширеними формами промислового шпигунства на сьогодні є  
підкуп та шантаж. В Україні дані інструменти є невід’ємною частиною рейдерсь-
ких захоплень, які отримали велику популярність ще з 90-х років минулого сто-
річчя. З того часу рейдерство набуло особливого цинізму та почало лобіюватись 
на державному рівні. Відтак, бізнесмени приходять до влади, позбавляються від 
конкурентів, використовуючи свої службові повноваження. 

За кордоном найбільш розповсюдженим вважається корпоративний шантаж 
(greenmail). Грінмейл (від англ. Greenmail — «зелений лист») — шантаж, що не 
носить ознак кримінально діяння (останній іменується в англомовній терміноло-
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гії як blackmail). Грінмейл спрямований на отримання надприбутку шляхом спе-
куляцій або зловживань своїми правами акціонера по відношенню до підприємс-
тва. Грінмейлер — акціонер, який займається корпоративним шантажем. Даний 
спосіб був винайдений Кеннетом Дартом [1].  

Зокрема, корпоративний шантаж являє собою скуповування блокуючого паке-
ту акцій (10-30%) для отримання надприбутку від їх продажу за значно вищою 
ціною, ніж ринкова, змушуючи до цього шляхом маніпуляції, шантажу і тиску. 

Досліджена технологія передбачає наступне: через кілька підставних фірм на 
фондовій біржі рейдери скуповують заплановану кількість акцій і всіма доступ-
ними законними засобами чинять тиск на «компанію-мішень», змушуючи її при-
дбати свої ж акції дорожче. 

На вітчизняному ринку практично неможливо відрізнити корпоративний шан-
таж від недружнього поглинання. Немає нормативних актів, що регламентують 
таку стратегію, тим більше немає санкцій за її використання. У більшості випад-
ків скуповування акцій мішені починається з метою захоплення підприємства, а в 
разі невдачі, застосовується грінмейл.  

Грінмейлером може бути не лише особисто акціонер, а й будь-яка особа, яка 
професійно займається корпоративним шантажем. Після отримання акцій за за-
здалегідь розробленим сценарієм грінмейлер починає свою боротьбу з акціоне-
рами, яку веде до того часу, поки не отримає пропозицію про продаж своїх акцій 
за вищою ціною. У багатьох випадках грінмейлеру досить отримати довіреність 
на представлення інтересів від дрібного акціонера, яка обходиться дуже дешево.  

Метод шантажу, при якому втягується судова влада, найбільш поширена 
останнім часом. До нього можна віднести різні арешти і заборони, які часто ма-
ють в своїй основі надумані приводи. Грінмейлер ретельно збирає всі допущені 
товариством порушення і використовує в своїй діяльності будь-які помилки під-
приємства. Все це здійснюється лише з однією метою: ускладнити управління 
компанією, щоб схилити акціонерів для виплати необхідних сум. 

Класичною схемою вважається подання позову, вимагаючи застосувати не 
лише арешт акцій, але і заборону «жертві» брати участь в роботі загальних зборів 
акціонерів, на яких у нападаючої сторони вже більшість голосів. Обирається но-
вий склад ради директорів і новий генеральний директор. Нове керівництво шви-
дко розпродає активи акціонерного товариства. Первісний позов відзивається, 
однак, майна вже немає і повернути його досить важко. 

Сьогодні у більшості країнах світу корпоративний шантаж заборонений. Так у 
США доходи від продажу акцій за завищеною ціною обкладаються податком у 
80%, таким чином, дана діяльність стає не вигідною [2].  

Враховуючи реалії українського ведення бізнесу, система захисту від корпо-
ративного шантажу, на нашу думку, повинна включати в себе наступні заходи: 
 контроль за реєстром акціонерів, а також обмеження доступу до реєстру 

акціонерів або маніпуляції ним, що є ефективним при комплексній системі захо-
дів захисту; 
 зміна розміру статутного капіталу компанії за допомогою цілеспрямованого 

зменшення частки сторонніх акціонерів шляхом розміщення акцій нових емісій 
на пільгових умовах серед адміністрації та працівників. 
 жорсткий контроль за  усіма проводками в реєстрі акцій, за рухом майна в 

реєструючому органі, а також контроль за станом власних рахунків. 
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Беручи до уваги відсутність на даний момент законодавчого захисту підпри-
ємств від корпоративного шпигунства, кожен господарюючий суб’єкт повинен 
самостійно піклуватись про свою безпеку, зокрема, шляхом формування власної 
адаптивної системи економічної безпеки. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 
ЗАСІБ ПРОТИСТОЯННЯ КРИЗОВІЙ 
СИТУАЦІЇ 
Н. М. Білодідова  
Н. П. Скригун, канд. екон. наук 
Національний університет харчових технологій 

У сучасному економічному просторі підприємства так чи інакше потрапляють 
у кризові ситуації, які можуть негативно вплинути на імідж компанії та мати не-
гативний вплив на її подальші результати діяльності. Саме тому варто викорис-
товувати сучасні інструменти антикризових комунікацій, які дадуть змогу завча-
сно бути готовим до впливу зовнішніх чинників або ж мати план дій у випадку 
екстрених ситуацій, адже антикризова комунікація може бути результативною 
тільки тоді, коли вона використана у найкоротші терміни після виникнення нега-
тивної події.  

Антикризові комунікації — це комплекс високоефективних технологій, які 
націлені на прогнозування і запобігання кризи. До антикризових комунікацій ві-
дносяться також методики підтримки і оперативної корекції іміджу, адаптації до 
нових умов, нейтралізації негативних технологій (так званого «чорного піа-
ру») [2]. Дуже часто кризу плутають із проблемою, однак зазначимо, що працю-
вати в умовах проблеми підприємство може без істотної втрати іміджу, тоді як 
навіть незначна криза може істотно вдарити по іміджу компанії, котрій завойову-
вався і будувався роками.  

Мобільність і швидкість мережі дозволяють швидко реагувати на виникаючі 
ситуації. Крім того, соціальні медіа відкривають нові можливості для формуван-
ня репутації і взаємодії із зацікавленими сторонами [1]. Зараз, у час новітніх тех-
нологій, інформація поширюється із неймовірною швидкістю, тим більше, якщо 
це — негативна інформація. Ніхто зі споживачів не буде поширювати пости у 
соцмережах про те, що, наприклад, провідний лідер ринку молочної галузі додав 
у свою продукцію інноваційний вид біфідокультур, що істотно покращують ко-
рисні властивості молока, проте швидко відреагують на інформацію про те, що 
цей же виробник додає до молока антибіотики і зроблять репост запису, перед 
цим не впевнившись 100% у достовірності отриманої інформації.  

Антикризова комунікація Johnson&Johnson вважається однією з кращих в іс-
торії зв’язків з громадськістю. Завдяки цьому випадку були сформульовані прин-
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ципи поведінки в кризових ситуаціях, які отримали назву «Правила Тайленола». 
Правила полягають в наступному: необхідно робити так, аби голова компанії був 
доступний для преси, сприяти плідній співпраці з пресою, висловлювати жаль 
про те, що трапилося, швидко реагувати, за необхідності відкликати товар з тор-
гівлі [1]. Звісно, ці правила не є універсальними і не будуть діяти у всіх без ви-
ключення ситуаціях, однак, вони містять найбільш правильний перелік дій у кри-
зових ситуаціях.  

За допомогою мас-медіа можна активно поширювати інформацію та проводи-
ти низку комунікативних антикризових заходів, як це свого часу зробили 
«Southwest Airlines». В результаті серйозного збою в системі комп’ютерна мере-
жа авіакомпанії вийшла з ладу більш ніж на 12 годин і аби  повернутися до робо-
ти довелося скасувати близько 2000 рейсів, викликавши хвилю клієнтського обу-
рення [3]. Перше, що було зроблено — публічно визнано провину на сторінках в 
соціальних мережах. Наступним кроком стала онлайн-трансляція зі звітом дирек-
тора компанії щодо змін, які відбуваються в напрямку усунення проблеми. Одна 
з прямих трансляцій була переглянута 803000 разів. Більше 6500 осіб натиснули 
«Мені подобається» і на цьому тлі 650 «сердитих» смайлів загубилися [3]. Варто 
реагувати на всі скарги у соціальних мережах, листи, запити, дзвінки на гарячу 
лінію, вислуховувати всіх невдоволених — тільки тоді буде відчутний результат. 
«Southwest» поширювала інформацію декількома каналами одночасно, але вод-
ночас користувачі Instagram були обділені увагою. Незважаючи на те, що бренд 
активний в цій мережі і має близько 250000 підписників, тут не були опублікова-
ні вибачення, що стало грубою помилкою. Навіть якщо фірма оцінює ту чи іншу 
соціальну мережу виключно як маркетинговий канал, клієнти будуть очікувати 
від вас реакції на свої повідомлення в кризовій ситуації. Месенджери (Viber, 
WhatsApp та інші) також розцінюються людьми як канал для спілкування з пред-
ставниками бренду, тому варто приймати до уваги будь-яку соціальну мережу, де 
є аудиторія, і звертатись до неї в разі кризи. 

Таким чином, зважаючи на стрімкий розвиток он-лайн інструментів, соціальні 
мережі стають все більш прогресивним каналом комунікації з клієнтами. Вико-
ристання такого каналу маркетингових комунікацій у період кризової ситуації 
дає можливість своєчасно донести інформацію до споживачів    швидким та діє-
вим способом. Саме тому підприємствам, що потрапити у кризову ситуацію, по-
трібно передусім звертати увагу на даний напрямок розвитку комунікативної ме-
режі, при цьому не забуваючи про сформовані та перевірені практикою ефектив-
ні антикризові правила.    
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ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА ТА 
КОМЕРЦІЙНЕ ШПИГУНСТВО В СИСТЕМІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
М. М. Близнюк 
Національний університет харчових технологій 

Економічна розвідка найбільш складна за своєю структурою за інші її види 
(політична, військової тощо), складається з промислової розвідки та комерційно-
го шпигунства [1]. 

«Комерційне шпигунство» стосується: фінансових витрат, маркетингу та ме-
неджменту. Воно пильнує за наступними сферами — розроблення конкурентом 
продукту, управління рекламою, ринки збуту продукції та інше. 

Промислова розвідка охоплює науково-технічне шпигунство, яке включає на-
укові дослідження, дослідно-конструкторські роботи, управління виробничими 
процесами та технологіями; технологічне шпигунство, яке через швидкі темпи 
науково-технічного прогресу є найбільш продуктивним у короткостроковому 
періоді; розвідку ресурсів, яка є ймовірним джерелом великих доходів як в умо-
вах високо-, так і низькотехнологічних виробництв [2]. 

Всі методи конкурентної розвідки можна розділити на три типи — білі, сірі та 
чорні. Білими методами називають ті, що не порушують чинного законодавства 
та морально-етичних норм. Сірими методами конкурентної боротьби називають 
ті, які частково не порушують морально-етичні норми щодо проведення чесної 
конкурентної боротьби. Чорні ж методи, зазвичай, порушують норми законів та 
правила моральних норм. 

В першу групу методів конкурентної розвідки, тобто до законних, входять: 
дослідження й аналіз публікацій конкурента, вивчення, аналіз та обробка відкри-
тої інформації про конкурента. 

До другої групи методів входять наступні: підкуп, «переманювання» чи шан-
таж робітників конкурента та отримання в них такої інформації, що має обмеже-
ний доступ чи є закритою, вивідування інформації у працівника, організація під-
ставних переговорів, головною метою яких є отримання конфіденційної інфор-
мації, використовування органів державної чи місцевої влади для здобуття таєм-
ної інформації конкурента [3]. 

Промислове шпигунство, як і конкурентна розвідка, має на меті отримання інфо-
рмації, котра надала б можливість завоювати конкурентну зверхність на ринку. 

Цілі промислового шпигунства поділяються на: отримання інформації конку-
рентів (конфіденційної, стратегічної і тактичної); захоплення конкурентних пере-
ваг над конкурентом (витіснивши або знищивши його). 

Конкурентна розвідка та промислове шпигунство використовують різні мето-
ди й шляхи отримання та збирання інформації. 

Методи промислового шпигунства: 
 агентурні методи: 
 вербування персоналу; 
 запровадження свого агента. 
 технічні методи [4]: 
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 стеження, перехоплення та реєстрація різноманітної акустичної інформації 
використовуючи електронні стетоскопи, мікрофони, радіомікрофони («радіозак-
ладок»), лазерних мікрофонів, приладів магнітного запису тощо; 
 таємне підключення та відслідковування ліній зв'язку (мобільних, телефон-

них, Інтернет, радіозв'язку тощо). Отримання та використання конфіденційної 
інформації через Інтернет-ресурси [5]. 

Безперечно, промислове шпигунство та економічна розвідка сьогодні є невід'-
ємною частиною бізнесу як на заході, так і в Україні. Для ведення успішного біз-
несу необхідною умовою є створення відділу економічної розвідки, який буде 
займатися промисловим шпигунством та розвідкою. Для іміджу компанії надзви-
чайно важливо правильно обирати методи розвідки та контррозвідки з метою 
посилення своїх позицій на ринку та здобуття конкурентних переваг. 
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РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КАВОВОГО 
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
О. І. Відоменко, канд. екон.наук 
Д. В. Андрущенко 
Національний університет харчових технологій 

Все частіше в Україні і, зокрема, в Києві відкриваються кав’ярні, а, іноді, й 
палярні [1], які, на відміну від перших, є не просто закладами з виготовлення на-
поїв з кави, а «фабриками», на яких відбувається весь операційний процес оброб-
ки й перероблення кавових зерен і, як завершальний етап, варіння кави. Всі етапи 
підготовки цієї кави, починаючи зі збору, обробки, зберігання, доставки, обсма-
жування і закінчуючи приготуванням, можна прослідкувати. До кожного з етапів 
існують високі вимоги. Тільки за умови, що кава бездоганно їх пройшла, вона 
має право називатися «specialty», тобто «особлива». 

Україна, за оцінками фахівців з Європейської кавової асоціації, входить у де-
сятку світових лідерів зі споживання кави [2, 3]. На їх думку, цей факт зумовле-
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ний геополітичними та історичними обставинами. Водночас, в нашій державі є 
зростаюча тенденція до придбання кави у т. зв. «кав’ярнях на колесах» (за аме-
риканським принципом coffee to go). 

Кавова сфера ринку харчових продуктів з кожним роком розширюється та за-
повнюється новими підприємствами. Не зважаючи на високі темпи приросту пі-
дприємств у цьому секторі, актуальним залишається питання фінансових втрат та 
банкрутства кав’ярень і палярень в Україні. Ці проблеми напряму пов’язані з ри-
зиками діяльності підприємства. Тож вивчення видів та факторів ризиків, в пер-
шу чергу, необхідне для розробки ефективної системи ризик-менеджменту. 

Розрізняють два види ризику: внутрішні та зовнішні [4]. Розглянемо найголо-
вніші з них. 

Внутрішні ризики пов’язані з процесами всередині самого підприємства каво-
вого бізнесу. До них відносяться: 

1) ризики, пов’язані з персоналом підприємства. Невідповідна система моти-
вації на підприємстві негативно впливає на зацікавленість кадрів у робочому 
процесі. Такий вплив веде до негативних наслідків, що проявляються у вигляді 
халатності працівників під час робочого процесу, неналежного рівня обслугову-
вання клієнтів кав’ярень, приготування напоїв з кави з порушенням технологій, 
випадків крадіжок тощо; 

2) ризик швидкого зносу технічного обладнання підприємства. Несвоєчасний 
огляд та відсутність повного ремонту й догляду за матеріально-технічною базою 
кавових підприємств призводить до швидкого зносу обладнання, зайвих витрат 
та перебоїв у стабільності потоку виробничого процесу. Як наслідок, непередба-
чені фінансові витрати, погіршення якості кавових напоїв, втрата клієнтів. 

Якщо аналізувати ситуацію з пересувними кав’ярнями, то трапляються випад-
ки потрапляння їх в ДТП на дорогах, що зумовлено як першим, так і другим фак-
тором ризиків, описаних вище. 

Зовнішні ризики, пов’язані з ситуацією та процесами у ринковому (зовніш-
ньому) середовищі, певними тенденціями на ринку, коливаннями у рівнях цін 
тощо. 

До зовнішніх ризиків кавової сфери відносяться: 
1) ризик підвищення цін на імпортну сировину. Кожне успішне підприємство, 

пов’язане з кавою, використовує найбільш якісну сировину від закордонних поста-
чальників. Відповідно, ціни на виробничі ресурси виражаються у закордонних валю-
тах, тож коливання у курсах валют спричиняють можливі фінансові втрати при купі-
влі сировини. Окрім того, неврожаї кави, що трапляються найчастіше через погані 
агрокліматичні умови, можуть призвести до різкого подорожчання цієї сировини. Як 
це, наприклад, було в 2015 році у Бразилії, коли ціни на каву підвищилися до макси-
мально високого рівня, а запаси кави зменшилися вчетверо [5]; 

2) ризик зниження купівельної спроможності населення. Негативні зміни у 
соціально-економічному середовищі країни, в першу чергу, стосовно мінімаль-
ного/середнього рівня заробітної плати населення, спричиняють безпосередній 
вплив на дохідність підприємств кавової спеціалізації; 

3) ризик підвищення конкуренції. За статистикою щороку кількість кавових 
закладів, що представляють продукцію високого класу якості, збільшується у 
1,5–2 рази, що свідчить про стрімке зростання рівня конкуренції на даному рин-
ку. Логічним для таких підприємств є приділення уваги питанням формування 
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конкурентних переваг, оскільки даний фактор відіграє значну роль у фінансових 
ризиках кав’ярень. 

Отже, існує цілий ряд як зовнішніх, так і внутрішніх ризиків у сфері кавового 
бізнесу. Тому керівному персоналу таких підприємств необхідно своєчасно їх 
аналізувати, передбачати та мати ефективну систему планування задля успішно-
го функціонування такого бізнесу. 
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СПЕЦИФІКА РЕЙДЕРСТВА В СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Є. О. Водніцька 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні можна констатувати факт рейдерства як системного явища, що про-
никає в усі сфери національної економіки та істотно впливає на її економічну 
безпеку. Слід зазначити, що донедавна  основною метою рейдерства було залу-
чення бізнесу для подальшого перепродажу або поглинання. Та останнім часом 
набула популярності спеціалізація рейдерів за групами активів, зокрема, об'єкта-
ми інтелектуальної власності. 

Як відомо, рейдерство — це протизаконне або відносно законне вилучення 
чужого підприємства або його майна. Інтелектуальне рейдерство — це захоплен-
ня чужої інтелектуальної власності. Найчастіше об'єктами таких захватів є това-
рні знаки, програми для ЕОМ та бази даних, а також ноу-хау (секрети виробниц-
тва) [1, с. 54]. На жаль, більшість таких захоплень відбувається по вині самих 
власників інтелектуальних прав, які легковажно відносяться до захисту інтелек-
туальної власності та не готові витрачати істотні кошти на ці процеси. 

Інтелектуальне або, як його називають в зарубіжних країнах, патентне рей-
дерство поширене в багатьох розвинених країнах світу [2, с. 123]. Так, об'єкти 
інтелектуальної власності відносяться до нематеріальних активів організації, вар-
тість яких, може значно перевищувати вартість основних активів компанії. Захо-
плювати і діяти таким чином можуть не лише конкуренти або професійні рейде-
ри, але й колишні співробітники компаній, а також їх екс-засновники. 
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Як правило, присвоєна в результаті рейдерської акції, інтелектуальна влас-
ність за призначенням не використовується, що в рамках національної економіки 
гальмує науково-технічний прогрес, розвиток прогресивних технічних напрям-
ків, затрудняє розвиток інноваційної діяльності.  

Схема інтелектуального рейдерства є досить нескладною. Зловмисники перед 
безпосереднім початком операції проводять аналіз потенційних жертв. В якості 
таких зазвичай обираються невеликі компанії, які мають впевнені позиції на рин-
ку і мають в розпорядженні результати інтелектуальної діяльності. Далі шляхом 
експертиз та досліджень рейдери отримують інформацію про ступінь захисту 
об'єктів інтелектуальної власності, і якщо ця ступінь не дуже висока або компа-
нія взагалі не прийняла заходи захисту, рейдер переходить до дії [2, с. 124].  

Зареєструвавши на своє ім'я об'єкти прав інтелектуальної власності, рейдер 
має широкий вибір дій [1, с. 55]: 
 блокувати діяльність компанії; 
 вимагати гроші; 
 використовувати ці права в своєму бізнесі; 
 захоплювати матеріальні активи. 
Протидіяти цьому можна, якщо заздалегідь подбати про захист об'єктів права 

інтелектуальної власності. Найкращий спосіб захистити свої інтелектуальні пра-
ва від рейдерського захоплення — це прийняття попереджувальних заходів. Слід 
оцінити правові ризики в області інтелектуальної власності за допомогою юрис-
та. Він, в свою чергу, надасть кваліфіковану оцінку ступеню захисту інтелектуа-
льної власності та рекомендації щодо подальших дій. 

Також в цілях запобігання інтелектуальному рейдерству слід проводити завчасну 
реєстрацію прав інтелектуальної власності за тими юридичними та (або) фізичними 
особами, які безпосередньо мають відношення до діяльності, пов'язаної з об'єктом 
права інтелектуальної власності, яку вони мають намір зареєструвати. 
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ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Н. Р. Гадяк 
Національний університет харчових технологій 

Розглядаючи економічну безпеку як один із видів забезпечення безпеки бізне-
су, необхідно зазначити, що вона займає провідне місце серед всіх інших видів 
безпеки. Особливе значення економічної безпеки обумовлюється рядом факторів 
як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. По-перше, необхідність і важли-
вість економічної безпеки випливає з наявної різноманітності інтересів суб’єктів 
ринку, їх прагнення до збільшення прибутків, що загострює конкурентну бороть-
бу, а остання, в свою чергу, завжди знаходилась в площині економічної безпеки. 
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По-друге, обмеженість фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва та джерел 
їх формування, вимагає від них розробки досить ефективних технологій виробницт-
ва, застосування економічних інструментів підтримання на необхідному рівні ліквід-
ності та конкурентоспроможності, якісного використання їх ресурсної бази. 

По-третє, нестабільна економічна ситуація в державі, досить несподівані і різ-
кі її зміни обумовлюють готовність суб’єктів господарювання в деякі періоди 
своєї діяльності до роботи в майже кризових умовах, з досить високим ступенем 
ризику, іноді, на межі втрати своєї ліквідності. Все це вимагає від вказаних 
суб’єктів вироблення адекватної економічної політики, поведінки на ринку, по-
єднання принципів раціональності і доцільного ризику у своїй діяльності. 

По-четверте, зростання економічної злочинності ставить підприємницьку дія-
льність в ряд досить ризикових, що, тим самим, обумовлює високу взаємовідпо-
відальність суб’єктів підприємництва у взаємовідносинах між собою та своїми 
споживачами, партнерами, контрагентами, акціонерами. У зв’язку з цим, всі за-
ходи безпеки спрямовуються і концентруються якраз навколо економічної безпе-
ки, що і обумовлює її місце у системі безпеки підприємства. 

Під економічною безпекою суб’єктів підприємництва розуміють стан, за яко-
го забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності підприємства, 
банку, гарантований захист їх ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат 
реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації. Метою економічної безпе-
ки суб’єкта підприємництва може бути виключення можливості понесення ним 
збитків або упущення вигоди, економічне зростання та стабільність. 

Суть економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників. 
Критерієм економічної безпеки виступає оцінка економічного стану суб’єкта го-
сподарювання. Критеріальна оцінка економічної безпеки базується на оцінках: 
ресурсного потенціалу суб’єкта і можливостей його розвитку; рівня ефективності 
використання ресурсів; рівня можливостей суб’єкта протистояти загрозам його 
економічній безпеці та самостійно ліквідувати їх; конкурентоспроможності 
суб’єкта; цілісності та масштабів структури суб’єкта; ефективності кадрової по-
літики суб’єкта. 

Забезпечення економічної безпеки у діяльності суб’єктів підприємництва 
здійснюється через формування відповідних режимів, зокрема: режиму форму-
вання та використання їх ресурсів, режиму поведінки персоналу в різних умовах 
виробничої діяльності, режиму функціонування інформації, особливого режиму 
діяльності суб’єктів підприємництва в умовах дії несприятливих факторів еконо-
мічної, політичної, соціальної ситуації в країні [1, с. 323].  

Формування вказаних режимів забезпечується через участь усіх структур 
суб’єктів підприємництва у виконанні заходів безпеки по різних напрямках: фі-
нансовому, інформаційному, кадровому, безпеки матеріальних ресурсів, що, в 
свою чергу, забезпечить оперативність та своєчасність реагування суб’єктів на 
будь-які зміни внутрішньої та зовнішньої ситуації. 
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МЕХАНIЗМ ЗАХИСТУ КOМЕРЦIЙНOЇ 
ТАЄМНИЦI НА ПIДПРИЄМСТВАХ 
УКРАЇНИ   
А. O. Гриценкo 
Нацioнальний унiверситет харчoвих технoлoгiй 

На сьoгoднiшнiй день в умoвах жoрсткoї кoнкурентнoї бoрoтьби суб’єкти 
гoспoдарювання мають ствoрювати власну систему захисту екoнoмiчних 
iнтересiв, значне мiсце в якiй займає захист кoмерцiйнoї таємницi.  

Захист кoмерцiйнoї iнфoрмацiї в Українi прoвoдять на пiдставi Закoну 
України «Прo iнфoрмацiю», iнших закoнiв, Гoспoдарськoгo та Цивiльнoгo 
кoдексів України. Кoмерцiйнiй таємницi притаманнi oсoбливi oзнаки та статус, 
якi забезпечують її вiдoкремлення вiд iнших видiв iнфoрмацiї. Їй притаманнi 
кoмерцiйна цiннiсть, oбмеженiсть, захищенiсть та закoннiсть, якi вихoдять iз 
визначення кoмерцiйнoї таємницi, щo містяться у Цивiльнoму та Гoспoдарськoму 
кодексах України. Oтже, кoмерцiйна таємниця — це iнфoрмацiя вирoбничoгo, 
управлiнськoгo, фiнансoвoгo та технiчнoгo характеру з oбмеженим дoступoм та 
має кoмерцiйну цiннiсть, тoму щo немає вiльнoгo дoступу iнших oсiб, яку 
власник викoристoвує для пiдвищення прибуткoвoстi пiдприємства та вживає 
певнi захoди для збереження її кoнфiденцiйнoстi.  

Фахiвцi дoслiдили, щo 25% персoналу пiдприємства гoтoвi у будь-який час i 
за будь-яких oбставин зрадити iнтереси кoмпанiї, 50% мoжуть зрoбити це, 
врахoвуючи певнi умoви та oбставини, та тiльки 25% являються патрioтами, якi 
не за яких умoв не зрадять iнтереси пiдприємства. У найбiльш загальнoму 
виглядi втрати пiдприємства звoдяться дo такoгo: 
 зниження мoжливoстей прoдажу лiцензiй на наукoвi рoзрoбки, при цьoму 

мoжливе зрoстання витрат на переoрiєнтацiю дiяльнoстi дoслiдницьких 
пiдрoздiлiв пiдприємства;  
 пoява труднoщiв при закупiвлi сирoвини, технoлoгiї, oбладнання та iнших 

матерiалiв та кoмпoнентiв, щo неoбхiднi для ефективнoї вирoбничoї дiяльнoстi;  
 oбмеження спiврoбiтництва пiдприємства з йoгo дiлoвими партнерами, 

втрата мoжливoстi укладання вигiдних кoнтрактiв, пoява ряду прoблем пiд час 
викoнання дoгoвiрних зoбoв’язань. 

На рис. 1 зoбраженo захoди для забезпечення кoнфiденцiйнoстi кoмерцiйнoї 
таємницi пiдприємств [2].  

При oрганiзацiї захисту кoмерцiйнoї таємницi керiвництвo пiдприємства має 
ствoрити спецiальну кoмiсiю, яку oчoлюватиме керiвник пiдприємства, щo 
займатиметься утoчненням та групуванням iнфoрмацiї для встанoвлення перелiку 
дoкументiв, якi мiстять кoмерцiйну таємницю, а такoж зазначить їх перелiк у 
внутрiшнiх дoкументах i встанoвить ступiнь вiдпoвiдальнoстi за їх пoрушення. 

Кoмiсiя такoж має oбoв’язoк щoдo встанoвлення пoрядку захисту КТ. Серед 
метoдiв захисту мoжна вiдзначити:  
 рoзрoбка пoлoження прo кoмерцiйну таємницю пiдприємства; 
 рoзрoблення правил, iнструкцiй для персoналу щoдo захисту кoмерцiйнoї 

таємницi; 
 у рoздiлi «Права та oбoв’язки» статуту пiдприємства закрiпити права на 

кoмерцiйну таємницю пiдприємства; 
 з oсoбами, якi мають дoступ дo кoмерцiйнoї таємницi пiдписати угoди прo її 

нерoзгoлoшення. 
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Рис. 1. Захoди забезпечення кoнфiденцiйнoстi  кoмерцiйнoї таємницi 

 
Отже, врахoвуючи стрiмкий та безперервний рoзвитoк науки, вирoбництва 

тoварiв та пoслуг захист кoмерцiйнoї таємницi є актуальним для пiдприємцiв 
сьoгoдення. Ефективнiсть якoгo мoже бути забезпечений тiльки при застoсуваннi 
правoвих, oрганiзацiйних, технiчних та iнших захoдiв, якi зберiгають цiлiснiсть 
iнфoрмацiї та належний пoрядoк дoступу дo неї.  

Встанoвивши сучаснi системи захисту на пiдприємствi, керiвники не 
матимуть пoвнoї гарантiї захищенoстi Прoте впрoвадження рацioнальнoї 
кoмбiнацiї найбiльш oптимальних засoбiв захисту, чiткo рoзрoбленoї правoвoї 
регламентацiї захисту кoмерцiйнoї таємницi та кoнфiденцiйнoї iнфoрмацiї, 
дoзвoлить захиститися вiд загрoз, ефективнo викoристoвувати бюджет i ресурси 
пiдприємства. 
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Захoди для забезпечення кoнфiденцiйнoстi  кoмерцiйнoї таємницi 

Внутрiшнi Зoвнiшнi 

Правoвi 
1. Прийняття 
пoлoження пo  
забезпеченню 
цiлiснoстi КТ. 
2. Укладання 
дoгoвoрiв прo 
пoвну матерiальну 
вiдпoвiдальнiсть. 
3. Прийoм 
рoзписoк прo 
нерoзгoлoшення 
КТ i пoпередження 
прo 
вiдпoвiдальнiсть 
прo рoзгoлoшення 
таємницi. 
4. Включення 
пoлoження прo КТ 
в кoмерцiйнi угoди. 

Oрганiзацiйнi 
1. Ствoрення 
спец. режиму 
секретних 
пiдрoздiлiв. 
2. Рoзрoбка 
дoзвoляючoї сис-
теми дoступу дo 
iнфoрмацiї. 
3. Введення 
вiдпoвiднoгo мар-
кування 
дoкументiв та 
iнших нoсiїв 
iнфoрмацiї. 
4. Oрганiзацiя 
секретнoстi 
дiлoвoдства.  

Технiчнi 
1. Виявленн 
мoжливих джерел 
витoку 
iнфoрмацiї. 
2. Придбання i 
мoнтаж 
спецiалiзoванoї 
апаратури i 
прoграмних 
прoдуктiв для 
захисту 
iнфoрмацiї. 
3. Прoведення 
регулярних 
технiчних захoдiв 
пo технiчнoму 
захисту i пoшуку 
каналiв витoку 
iнфoрмацiї.  

Психoлoгiчнi 
1. Прoведення 
рoз’яснювальнoї 
рoбoти з 
персoналoм, пар-
тнерами i 
клiєнтами. 
2. Ствoрення 
сприятливoї 
атмoсфери в 
кoлективi. 
3. Прoведення 
регулярних пе-
ревiрoк (гласних i 
негласних) з ви-
явленням не-
надiйних oсiб. 
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КІБЕРАТАКИ НА УКРАЇНУ І 
ПІДПРИЄМСТВА 
В. Є. Криничний  
Національний університет харчових технологій 

Кібератака — це вторгнення або несанкціонований вплив на комп’ютерні сис-
теми та мережі, що можуть мати різну мету: отримання доступу до секретної ін-
формації, виведення системи з ладу, отримання контролю над мережевою інфра-
структурою. 

Найчастіше цілеспрямовані атаки організовуються на популярні веб-сайти, 
сервери підприємств та державних установ. Результатом атаки часто стає тимча-
сова відсутність доступу авторизованих користувачів до послуг та функцій. 

З поширенням комп'ютерів, мобільних пристроїв та IT систем багато підпри-
ємств, громадян і державних установ почали частіше використовувати мережу 
Інтернет. В той же час, кожного дня з’являється інформація про нові вразливості 
у різноманітному програмному забезпеченні — від операційних систем та побу-
тових маршрутизаторів до мобільних пристроїв [1]. При цьому, як показали події 
останнього часу, навіть великі підприємства та державні установи України не 
приділяли достатньої уваги ІТ-безпеці. 

Враховуючи, що без сучасних систем документообігу, неможливе нормальне 
функціонування більшості економічних процесів, стає очевидною загроза націо-
нальній безпеці країни [2]. Нагальною стає потреба підвищення рівня інтернет-
безпеки підприємств, організацій та установ. 

В той же час, більшість користувачів домашніх комп’ютерів, мобільних теле-
фонів та планшетів, зазвичай, не мають елементарних навичок комп’ютерної 
безпеки. Як результат — втрата даних або витік персональної інформації. 

Крім того, останнім часом набувають розповсюдженості такі нові види віру-
сів, що використовують потужності інфікованого комп’ютера для добування 
криптовалют. 

Для того, щоб не стати жертвою кібератак, важливо дотримуватися наступних 
правил: 

1. Встановити один із антивірусних пакетів та своєчасно оновлювати антиві-
русні бази. 

2. Не переходити за сумнівними посиланнями, які надходять на електронну 
пошту. 

3. Не завантажувати програми з ненадійних джерел. 
4. Не заходити на сайти, які викликають сумнів у своїй репутації. 
Ознаки, які можуть вказувати на те, що комп’ютер інфіковано: 
1. Поява реклами чи відкривання нових вікон з пропозицією на встановлення 

програм. 
2. Незвично низька швидкість Інтернету. 
3. Відчутне зниження швидкості відкриття вікон і програм. 
4. Відмова роботи деяких додатків. 
Якщо на вашому комп’ютері виникає хоча б одна з перелічених вище ознак, 

то вам варто завернутися до комп’ютерного експерта, який вам допоможе вирі-
шити проблему і не допустити її в подальшому. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ У 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 
ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ 
В. А. Малінов 
Національний університет харчових технологій 

Питання забезпечення населення України газом за доступними цінами особ-
ливо актуальне в наш час. Інформація щодо альтернативних джерел енергії замо-
вчується в офіційних ЗМІ. Її можна знайти лише в мережі Інтернет, оскільки ос-
новні медіа належать монопольним групам, що спекулюють на ринку енергоносі-
їв. Висвітлення інформації про альтернативу, якою користуються країни Євро-
союзу, для монополістів означає втрати на ринку газу. 

Серед альтернативних джерел енергії найбільш відомими є сонячні та вітрові. 
В той же час, до потенційних можливостей України з її високорозвиненим сіль-
ським господарством слід віднести виробництво біогазу. 

Біогазові установки використовують для переробки не лише перегній, а й такі 
рослини як: кукурудза, цукровий буряк та трав’яний силос. Крім того, викорис-
товуються продукти бродіння органічних речовин, наприклад, біовідходи чи по-
бічні продукти харчової промисловості. 

Розкладання біомаси відбувається у спеціальних ферментерах без доступу ки-
сню за допомогою спеціалізованих бактерій. Внаслідок даного процесу утворю-
ється газ, що на дві третини складається з метану. Крім того, в ньому міститься 
азот, діоксид вуглецю та невелика частка інших газів. Цінним компонентом пе-
реробки є метан, який використовується як паливо в когенераційних установках, 
які одночасно виробляють електрику та тепло. 

В результаті переробки біомаси є можливість отримання не тільки біогазу, але 
й органічних добрив, які, в свою чергу, покращують родючість ґрунтів, що може 
сприяти збільшенню виробництва обсягів продукції сільського господарства та їх 
експорту [2]. 

Коли біогаз проходить попередню очистку через обладнання, є можливість 
закачати його в газову мережу для забезпечення біогазом когенераційних устано-
вок. Кубічний метр метану має теплотворну здатність приблизно 10 кВт-год. Пе-
рероблені залишки рослин можна повторно використати в сільському господарс-
тві як високоякісні добрива. 

Великими перевагами біогазових установок є: 
 збагачений біогаз можна використовувати в автомобілях з газовим двигу-

ном, закачувати в ємності, транспортувати в балонах чи газопроводах; 
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 вихід біогазу не залежить від погодних умов, його продуктивність регулю-
ється; 
 біогаз доступний цілодобово і в будь-який час доби, його можна накопичу-

вати та використовувати для своїх потреб; 
 одночасне забезпечення газом, теплом, електроенергією, а також енергією 

для охолодження. 
При встановленні біогазового обладнання у фермерських господарствах та на 

великих тваринницьких підприємствах розраховують потребу  самих підпри-
ємств, а також населення. При цьому враховують потужності по виробництву 
біогазу. Вартість такої альтернативної енергії в рази менша за вартість звичайно-
го газу [1]. 

Загроза від компаній-монополістів буде зменшуватися за умови прийняття на 
державному рівні законодавчих актів щодо розвитку та розширення використан-
ня альтернативних видів енергії. 

Ефективні механізми державного регулювання сприятимуть подальшому роз-
витку виробництва біопалива в Україні та забезпечать високі результати у сфері 
енергозбереження та захисту навколишнього середовища. 
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РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
О. О. Маринченко 
Національний університет харчових технологій 

На сьогодні все більшої актуальності набувають питання забезпечення еконо-
мічної безпеки та формування цілісної системи захисту від ризиків у процесі дія-
льності підприємства. З виходом України на світовий ринок  конкуренція зросла 
в рази, тому потреба у забезпеченні фінансово-економічної безпеки є основною 
для сучасних підприємств. Зокрема, одним з основних, є саме боротьба з ризика-
ми, які впливають на підприємницьку діяльність. Ряд авторів [1, 2] визначають 
ризик, як загрозу появи додаткових витрат у результаті здійснення конкретних 
видів діяльності, недоотримання доходів або втрати підприємством частини своїх 
ресурсів. Натомість ряд інших авторів для визначення ризику використовують 
термін «небезпека». Проте, всі погоджуються, що ризик — це невід’ємний фак-
тор підприємницької діяльності. 

Водночас, неможливо стверджувати, що в умовах планової економіки керів-
никам підприємств взагалі не приходилося ризикувати. Ні, їм були знайомі збу-
товий, виробничий та постачальницький ризики. Проте, в епоху директивної 
економіки періодично відбувалися ризики щодо невиконання державного плану, 
недопоставок продукції, порушень договірних зобов’язань тощо і це обумовлю-
вало недотримання правил та норм господарської діяльності. Тоді як за умов ри-
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нкової економіки ризики можуть призвести не лише до недоотримання результа-
ту, а, навіть, до банкрутства підприємства. І тут вже має збитки не держава, а 
безпосередньо власник, керівник, акціонери. 

Отже, якщо брати в загальному розумінні, то ризик — це ймовірність настан-
ня в процесі реалізації прийнятих рішень несприятливих для суб’єкта господа-
рювання наслідків (виникнення збитків, неотримання очікуваних доходів тощо). 

За видами витрат, ризики поділяють на: 
 фінансові — через пряму грошову шкоду (додаткові податки, витрати гро-

шових коштів та цінних паперів, штрафи); 
 матеріальні — через витрати у натуральному виразі матеріальних об'єктів 

(матеріалів, енергії палива, продукції устаткування); 
 часові — через витрати часу (несвоєчасний вихід на ринок, підвищення 

тривалості виробничого циклу тощо); 
 особливі — через нанесення шкоди природному середовищу, здоров'ю та 

життю людей, престижу підприємства тощо. 
До ризиків, які можуть вплинути на стан організації, можна віднести: скоро-

чення обсягів випуску продукції через вихід з ладу устаткування; відсутність си-
ровини та матеріалів; зростання кількості бракованої продукції; втрати робочого 
часу; збитки внаслідок зменшення попиту; невідповідну якість та підвищення 
конкуренції через зниження цін на конкурентну продукцію; збільшення матеріа-
льних витрат та фонду заробітної плати, а також витрат на транспортування; під-
вищення податків, штрафів та відрахувань; затримку виплат та неплатоспромож-
ність учасників угод; непередбачувану політична ситуація; некомпетентність пе-
рсоналу, керівництва чи партнерів по бізнесу; травматизм, в т.ч. з летальними 
випадками, або захворювання суб'єктів підприємницької діяльності чи персона-
лу; стихійні лиха, аварії, крадіжки. 

Задля зниження та контролю впливу ризиків на діяльність суб’єкта господа-
рювання приймають ряд управлінських рішень, створюються відповідні відділи. 
Основним заходом для боротьби з ймовірними ризиками є передбачення виник-
нення, виявлення його можливих обсягів та формування системи заходів з метою 
впровадження їх в майбутньому для попередження чи зниження заподіяних збит-
ків та витрат, пов’язаних з їх появою [2, 3]. Загалом, виділяють чотири етапи 
управління ризиками: 

1. Формування актуальних даних, щодо стану об’єкту та виявлення можливих 
загроз. 

2. Аналіз та оцінка наявних ризиків та їх вплив на діяльність. 
3. Визначення методу подолання ризиків (профілактика, в т.ч. страхування, 

хеджування). 
4. Проведення оцінки та контролю процесу керування ризиками, формування 

стійкої системи управління ризиками та мінімізації їх наслідків. 
На сьогодні напрацьовано доволі великий апарат оцінки ризиків, що базується 

на кількісній оцінці ймовірності настання ризикової події та наслідків, які вона 
може спричинити. Проте, зважаючи на умови невизначеності, в яких змушені 
працювати підприємства в ринковій економіці, оцінка ризиків доволі складний 
процес, що потребує опрацювання великого масиву інформації та розробки знач-
ної кількості варіантів розвитку події, а також постійного моніторингу за перебі-
гом ситуації на ринку і фінансово-економічним станом підприємства. 
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Отже, для забезпечення безперебійної роботи суб’єкта господарювання, необ-
хідно дотримуватись чітких правил та сформувати повноцінну систему економі-
чної безпеки. Основою для визначення можливих загроз є виявлення їх джерел і 
масштабів, вибір превентивних заходів та чітке їх виконання.  
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ВИДИ ТА МЕТОДИ РЕЙДЕРСТВА 
Т. В. Мордашко 
Національний університет харчових технологій 

Однією із поширених і популярних тем сьогодення в Україні є рейдерство. 
Рейдерство — це незаконне або недружнє поглинання компаній чи інше уста-

новлювання контролю над їхніми активами супротив бажання їх керівництва чи 
господарів. Особи, які виконують рейдерське захоплення компанії на замовлення 
з боку, іменуються рейдерами. Країна походження терміна «рейдер» (англ.  
raider — нальотчик, мародер) — Сполучені Штати Америки. Там «рейдерами» 
називають нападаючу сторону в перебігу злиття й поглинань. Значення «рейдер-
ство» різниться за смислом його використання для України і розвинених країн 
заходу. В Україні під рейдерством переважно розуміють таке вороже поглинання 
підприємства, яке відбувається завдяки кримінальним коштам — через шахрай-
ські операції, підробки документів, силового захоплення підприємства без право-
вих підстав та ін. У західних розвинених країнах під рейдерством розуміють ши-
рше поняття — орієнтовно те, що в Україні заведено називати «недружнім пог-
линанням» [3]. 

Умовно прийнято розрізняти види рейдерства, виходячи із методів його здій-
снення: 

1. «Біле рейдерство» — це рейдерство як спосіб поглинання в строгій відпові-
дності до законів, зазвичай, малоефективних компаній з метою перетворення їх в 
більш ефективні, що прогнозують високий прибуток новим власникам, не завда-
ючи шкоди економіці країни, а, скоріше, користь. В такому вигляді воно широко 
розповсюджено на Заході, зокрема, в США. Захист від білого рейдерства відбу-
вається в судовому та адміністративному порядку. 

2. «Чорне рейдерство» — один з видів економічних, а, іноді, чисто криміналь-
них злочинів. Його спектр, починаючи від підробки документів, державного ре-
єстру юридичних осіб чи фальсифікації рішень зборів акціонерів, і закінчуючи 
шантажем та насиллям над незгідними із захопленням менеджерами компаній-
»цілей», доходячи аж до вбивств. Захист від чорного рейдерства здійснюється 
всіма доступними спектром способів, в першу чергу, в правоохоронній та судовій 
сферах. 
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3. «Сіре рейдерство» — поглинання компанії, здійснюване ззовні законними 
засобами, аналогічними методам білого рейдерства, але сукупність цих коштів в 
цілому складає схему шахрайства, аналогічну методам чорного рейдерства. Це 
досить поширений вид рейдерства, який можна застосовувати до будь-яких ком-
паній, в схемах дії якого складно розібратися, навіть, досвідченому фахівцеві. 
Захист від рейдерства такого роду дуже складна [2]. 

У рейдерському бізнесі працюють висококваліфіковані фахівці з величезним 
досвідом роботи і протистояти їм можуть також тільки досвідчені професійні 
юристи. 

Найбільш поширені методи рейдерства — це шахрайство, «грімлейн», або 
психологічна атака, силове захоплення та банкрутство. 

Шахрайство. Підробка документів: фальсифікація протоколів зборів, підробка 
підписів, хабар реєстраторам, виготовлення фальшивих документів, підкуп чино-
вників. Найпоширеніша і багаторазово перевірена форма рейдерства — це пере-
вибори на підставі фіктивних або напівзаконних зборів акціонерів, коли їх про-
водять 3-5% акціонерів, генерального директора. Новий генеральний директор 
приступає до виконання своїх обов'язків або намагається розпочати на підставі 
судового рішення про усунення з посади попереднього генерального директора. 
На час, поки 95% акціонерів доведуть, що це не генеральний директор, а шахрай, 
він встигає реалізувати підприємство або перевести в іншу форму власності через 
підставні компанії. Популярний спосіб — підробка рішення суду, винесеного в 
іншому регіоні, бажано, максимально віддаленому, з максимальною різницею в 
часі [1]. 

«Грінмейл» або психологічна атака. Цей спосіб можна віднести до законного 
методу. Він не порушує законодавство. Зазвичай, грінмейлерство — самостійний 
вид бізнесу. Якщо директору комбінату харчування на день народження надси-
лають труну з вінками, що тут незаконного? Це психологічна атака. Все по зако-
ну, але по морально-етичним нормам — знущання. 

Силове захоплення. Явно незаконний спосіб відбирання власності. Метод по-
ступово відходить у минуле, але скидати його з рахунків явно рано. 

Банкрутство. Методологія банкрутства зараз використовується в меншій мірі, 
тому що опрацьований закон про банкрутство, та й громадська думка насторожі. 
Але раніше банкрутство було основним методом захоплення підприємства.  

Отже, головне що потрібно пам’ятати при створенні власного бізнесу та під 
час керування ним, що потрібно перевірити тих людей, які працюють з тобою чи 
на тебе. Та правильно використовувати потенціал свого підприємства. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «РИЗИК» В 
СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА  
Є. Ю. Мостович 
Національний університет харчових технологій 

Поняття «ризик» має тривалу історію пізнання та дослідження. Старогрецьке 
слово «ризик» перекладається як «стрімка скеля», що наголошує на потенційній 
реальності небезпеки, якщо ігнорувати загрози, що виникають у разі походів в 
горах [4]. Термін «risico» перекладається з італійської «небезпека»; з фран- 
цузької — «risdoe» — означає ризикування чи загрозу, а в латині слово «risicare» 
означає «зважитися» [3]. Тобто в історичному аспекті поняття «ризик» було 
пов’язано із проблемою забезпечення безпеки, воно мало значення чогось, що 
сприяло поменшанню. В сучасній науці використовується англійське слово 
«risk», яке означає:  
 небезпеку; 
 обставини, в яких результат різноманітних економічних дій є випадковим, 

але може бути відомим імовірнісний розподіл значень цього результату  
[1, c. 603]; 
 ймовірність, ступінь невизначеності, можливість до втрати доходу в запла-

нованому розмірі [5, c. 348]. 
Підсумовуючи зазначене вище, можна підкреслити, що також і сучасне по-

няття «ризику» пов’язується із проблемою забезпечення безпеки будь-якої соціа-
льно-економічної системи. Але крім цього, термін «ризик» використовується як в 
повсякденному житті, так і в ряді наук, тому однозначного визначення цього по-
няття досі не існує. Аналіз сучасних наукових джерел, в яких розглядаються про-
блеми економічного ризику дозволили виділити наступні підходи до визначення 
його сутності [2]: 
 ризик, як можлива небезпека чи невдача; 
 результат реалізації ризику може бути як позитивним, так і негативним; 
 результат реалізації ризику пов’язаний з невизначеністю; 
 визначає причини виникнення та можливості подолання невизначеності. 
Не викликає сумніву той факт, що будь-якого виду підприємницька діяльність 

не може існувати без ризиків. Ризик можна наочно представити у вигляді певних 
умовних ваг: їх чаша може нахилитися як в бік успіху, такі в бік невдачі. З даною 
інтерпретацією цікавим чином перекликається сучасне широковідоме в бізнесі 
поняття «Break–Even Point». Воно фігурує в різних економічних залежностях як 
«точка порушення рівноваги, еквівалентності». Проведений аналіз дозволяє виді-
лити основні моменти, притаманні ризиковій ситуації: 
 випадковий характер події, що визначає, яка з можливих ситуацій реалізу-

ється на практиці; 
 наявність альтернативних рішень; 
 відомі або передбачувані ймовірності реалізації конкретних рішень та очі-

кувані результати; 
 імовірність виникнення збитків; 
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 можливість отримання додаткового прибутку; 
 негативний результат реалізації ризику спричиняє зростання небезпеки, 

тобто зменшення безпеки певної соціально-економічної системи; 
 вимагає здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів зі знаходження 

нового положення рівноваги з відповідною адаптацією системи безпеки. 
Змістовне тлумачення терміну «ризик» основною мірою залежить від галузі 

він буде досліджуватися: підприємницькій, інвестиційній, фінансовій, банківсь-
кій, галузі міжнародних відносин тощо. Але для кожного виду діяльності існують 
загальні поняття ризику: 

1. Першопричиною існування та виникнення ризику є невизначеність в умо-
вах економічної діяльності (підприємницької, інвестиційної, фінансової, банків-
ської, тощо). 

2. Інформаційна невизначеність, яка викликана неповнотою інформації стосо-
вно подій, які можуть спричинити негативні наслідки (при цьому отримання по-
вної інформації неможливе або недоцільне). 

3. Під ризиком розуміють настання деякої, частіше, несприятливої дії, яка і 
призводить до негативних наслідків. 

4. Дії суб’єктів безпеки мають бути спрямовані на зменшення ризику в реалі-
зації кожного окремого рішення управлінцями підприємства, зокрема, завдяки 
підготовці інформаційного базису та контролю за реалізацією та швидкою й аде-
кватною реакцією на результати. 

Ризик можна вважати одним із ключових елементів в категоріальному апараті 
поняття «безпека», ключовим параметром існування будь-якої соціально-
економічної системи, яка, зазвичай, негативно впливає на стан та динаміку роз-
витку. Внаслідок цього існує потреба діагностики та розроблення адекватних 
заходів протидії з метою передбачення, уникнення, нейтралізації та зменшення 
негативного впливу, тобто з’ясування причин виникнення, визначення сутності 
та систематизації усіх можливих ризиків. 
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МEТOДИЧНI ПIДXOДИ ДO ВИЗНАЧЕННЯ 
ПOНЯТЬ «EКOНOМIЧНA БEЗПEКA 
ДEРЖAВИ-ГAЛУЗI-ПIДПРИЄМСТВA» 
М. З. Пix, канд. eкон. наук 
Львiвський дeржaвний кoлeдж xaрчoвoї i пeрeрoбнoї 
прoмислoвoстi Нaцioнaльнoгo yнiвeрситeтy xaрчoвиx 
тexнoлoгiй 

У ринкoвiй eкoнoмiцi пiдприємствa фyнкцioнyють в yмoвax нeвизнaчeнoстi тa 
нeпeрeдбaчyвaнoстi, чeрeз щo виникaють рiзнi нeбeзпeчнi пoдiї: спaд 
вирoбництвa, нeдoбрoсoвiснa кoнкyрeнцiя, шaxрaйствo, кoрyпцiя, рeйдeрствo, 
нeдoскoнaлe зaкoнoдaвствo, кримiнaлiзaцiя сyспiльствa, влaди тa бiзнeсy. Всe цe 
вимaгaє фoрмyвaння стрaтeгiї eкoнoмiчнoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдaрювaння. 
Вaгoмими фaктoрaми, щo впливaють нa eкoнoмiчнy бeзпeкy пiдприємствa є: 
дoскoнaлa зaкoнoдaвчa бaзa, рiвeнь oпoдaткyвaння, виxiд нa мiжнaрoднi ринки 
збyтy, iнвeстицiйнa привaбливiсть гaлyзi, дeржaви. 

Aнaлiз сyчaсниx визнaчeнь пoнять «eкoнoмiчнa бeзпeкa дeржaви-гaлyзi-
пiдприємствa» [1-4] дaє мoжливiсть встaнoвити, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa 
рoзглядaється як: 1) стaн рoзвиткy пiдприємствa, який xaрaктeризyється 
стaбiльнiстю eкoнoмiчнoгo i фiнaнсoвoгo рoзвиткy, впрoвaджeнням науково-
тexнiчниx дoсягнeнь; 2) рeжим зaбeзпeчeння нaйкрaщoгo eкoнoмiчнoгo eфeктy 
вiд впливy нeгaтивниx ринкoвиx прoцeсiв; 3) зaxищeнiсть нayкoвo-тexнiчнoгo, 
тexнoлoгiчнoгo, вирoбничoгo тa кaдрoвoгo пoтeнцiaлy вiд прямиx (aктивниx) aбo 
нeпрямиx (пaсивниx) зaгрoз; 4) стaн нaйбiльш eфeктивнoгo викoристaння 
рeсyрсiв для зaпoбiгaння i лiквiдaцiї зaгрoз тa зaбeзпeчeння eфeктивнoгo i 
стaбiльнoгo рoзвиткy; 5) yнiвeрсaльнa кaтeгoрiя, щo вiдoбрaжaє зaxищeнiсть 
сyб’єктiв сoцiaльнo-eкoнoмiчниx вiднoсин. 
Вaртo зayвaжити, щo yспiшний рoзвитoк крaїни тa її нaцioнaльнo- 
гoспoдaрськoгo кoмплeксy ґрyнтyється, гoлoвним чинoм, нa eфeктивнoмy 
викoристaннi пoтeнцiaлy стрaтeгiчниx гoспoдaрськиx склaдoвиx нaцioнaльнoї 
eкoнoмiки, тoбтo бaзoвиx гaлyзeй, якi вистyпaють джeрeлaми як eкoнoмiчнoгo 
дoбрoбyтy, тaк i стрaтeгiчниx зaгрoз. Взaємoзв’язки i взaємoвпливи мiж рiвнями 
yпрaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю дeржaви, її гaлyзeвиx систeм i oкрeмиx 
пiдприємств (рис. 1) iлюстрyють, щo в iєрaрxiї знaxoдяться людськi рeсyрси 
oкрeмoгo пiдприємствa, якi гeнeрyють y гaлyзeвi пoкaзники eфeктивнoстi 
фyнкцioнyвaння тa xaрaктeризyють стaн eкoнoмiчнoї бeзпeки. 

Iснyє тiсний взaємoзв’язoк мiж рiвнeм eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa тa 
eкoнoмiчнoю бeзпeкoю крaїни. Нaлeжний рiвeнь рoзвиткy тa бeзпeки 
пiдприємствa є нeвiд’ємним eлeмeнтoм ринкoвoї систeми гoспoдaрювaння тa 
сприяє ствoрeнню eфeктивнoї кoнкyрeнтoспрoмoжнoї eкoнoмiки гaлyзi, якa 
зaбeзпeчyє висoкy якiсть життя нaсeлeння тa є oднiєю з нaйвaжливiшиx yмoв 
eкoнoмiчнoї бeзпeки крaїни. 

Aктyaльнiсть i вaжливiсть прoблeми змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки 
пiдприємствa пoсилюється yсвiдoмлeнням її вaгoмoгo мiсця в aлгoритмi 
гaрaнтyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки дeржaви, який, в yзaгaльнeнoмy виглядi, 
пeрeдбaчaє тaкy пoслiдoвнiсть: ствoрeння сприятливoгo тa бeзпeчнoгo 
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пiдприємницькoгo сeрeдoвищa — зaбeзпeчeння висoкoгo рiвня «життєздaтнoстi» 
пeрвиннoї лaнки eкoнoмiки — пiдприємствa — фoрмyвaння нaлeжнoгo рiвня 
eкoнoмiчнoї бeзпeки гaлyзi — гaрaнтyвaння eкoнoмiчнoї бeзпeки дeржaви тa її 
стрyктyрниx склaдoвиx. 
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Рис. 1. Взaємoзaлeжнiсть eкoнoмiчнoї бeзпeки дeржaви, гaлyзi тa пiдприємствa. 
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КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ 
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 
Р. О. Семенюк 
Національний університет харчових технологій 

Ведення господарської діяльності доволі часто супроводжується роботою з 
інформацією конфіденційного характеру. До неї відносять різні маркетингові 
дослідження, технології виробництва, методики робіт та інше, які сприяють до-
сягненню поставленої мети підприємством. 

Умови ринку, в яких здійснюють свою діяльність суб’єкти господарювання, 
невизначені та непередбачувані. Конкурентна боротьба між різними суб’єктами 
господарювання призводить до необхідності охорони інтелектуальної власності 
та її об'єктів. При цьому виникають проблеми у забезпеченні безпеки підприємс-
тва. Фактором, який гарантує належний рівень економічної безпеки, виступає 
охорона комерційної таємниці.  

Таємниця комерційного характеру є особливим видом секретної інформації. 
Така інформація має певну комерційну цінність, тому необхідно застосовувати 
спеціальні заходи для забезпечення її секретності. Вона повністю чи частково 
має бути прихованою і повинна залишатися недоступною стороннім особам. Та-
кож потрібно вживати заходів для того, щоб працівники, які працюють з такого 
роду інформацією, були попереджені про відповідальність за її розголошення, та 
мали доступ лише до певної незначної частини інформації, а не працювали з усім 
її масивом.  

Не існує вимог до того, щоб комерційна таємниця була офіційно зареєстрова-
на державою чи до того, що необхідно підтверджувати її обороноспроможність. 
Термін зберігання такої інформації немає часового обмеження, поки є потреба в 
її існуванні. 

До комерційної таємниці на інтелектуальну власність відносять наступні май-
нові права: 

а) право на використання комерційної таємниці; 
б) виключне право на дозвіл нею користуватися; 
в) виключне право на перешкоджання незаконному викриванню, зібранню та 

використовуванню такої інформації. 
Суб’єкт, який законно проголосив певну інформацію комерційною таємни-

цею, є її правовласником у разі, якщо це не суперечить підписаним угодам чи не 
шкодить безпеці країни. 

Саме потреба захисту економічних інтересів організації спонукає відносити 
конкуренто-важливу інформацію до розряду комерційної таємниці. 

Не існує чіткого визначення, якого роду інформацію слід відносити до неї. Це 
можуть бути різноманітні документи чи відомості, які стосуються технологічно-
го процесу, фінансів, виробничого процесу або будь-якої іншої діяльності фірми. 
Сюди можуть входити продукти інтелектуальної діяльності, патенти, комерційні 
рішення, а також зміст переговорів, інша усна інформація (включно, з діловими 
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розмовами серед персоналу), і навіть, аспекти особистого життя персоналу, якщо 
це може вплинути на імідж організації. Тобто, будь-які рішення, які правовлас-
ник не бажає оприлюднити й запатентувати у встановленому порядку [1]. 

Працівники фірми зобов’язані виконувати приписи щодо збереження комер-
ційної таємниці підприємства лише в тому випадку, якщо ці правила були внесе-
ні до трудового чи колективного договору, підписаного працівником. Зазначимо, 
що для найманих працівників, немає зобов’язань підписувати будь-які документи 
про збереження комерційної таємниці. Варто усвідомлювати відповідальність 
(адміністративну, правову та кримінальну) згідно законодавчої бази України, яку 
буде нести працівник, у разі підписання подібних документів і недотримання 
норм, щодо збереження комерційної таємниці, прописаних у них. Тому, для за-
безпечення безпеки свого бізнесу необхідно мати низку, складених на основі 
чинного законодавства, документів, які підтверджують охорону. Без наявності 
таких документів неможливо довести в суді свою правоту в разі виникнення 
будь-яких претензій. 

Головною формою охорони прав на комерційну таємницю є звернення до 
компетентних державних установ в адміністративному та судовому порядку. Од-
ним із видів захисту таких прав є компенсація заподіяних збитків. Усі збитки по-
винні бути відшкодовані в повному обсязі, тобто компенсуватися має як реальна 
шкода, так і втрачена вигода. Однак, визначити та довести справжній розмір зби-
тків потерпілій стороні доволі важко. Тому варто потурбуватися про докази, що 
порушник отримав доходи шляхом використання несанкціонованої інформації. У 
цьому разі потерпілий може наполягати на повернені, разом із заподіяними збит-
ками, суми втраченої вигоди, яка за розміром не менша, ніж отриманий поруш-
ником прибуток. 

Отже, охорона комерційної таємниці — це вкрай важливе питання забезпе-
чення безпеки підприємницької діяльності. Для вирішення завдань оборони ін-
формації від несанкціонованого доступу мають застосовуватися різнобічні захо-
ди технічного, організаційного та юридичного характеру. 
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КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА 
ПІДПРИЄМСТВА 
А. О. Фоменко 
Національний університет харчових технологій 

Недосконалість правової системи України дозволяє використовувати законні ме-
ханізми для реалізації протиправних схем відібрання бізнесу та власності. Нагрома-
джений досвід свідчить, що лише обґрунтований комплекс заходів, розроблених ква-
ліфікованими фахівцями різних сфер, зможе попередити та відвернути загрозу захо-
плення бізнесу [5]. 
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Корпоративна безпека підприємства є системою принципів і методів розробки і 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням захисту підприємства 
від реальних і потенційних, зовнішніх і внутрішніх загроз, які дозволяють йому ста-
більно розвиватися і досягати поставлених цілей у довгостроковому періоді. Управ-
ління корпоративною безпекою підприємства є складовою загальної системи управ-
ління як одна з її функціональних підсистем, котрі забезпечують втілення управлін-
ських рішень у довгостроковій перспективі. Тому розвиток корпоративної безпеки 
відбувається згідно з положеннями, прийнятими власниками щодо стратегії розвитку 
[1]. Корпоративна безпека складається з елементів, зазначених на рис. 1. 

 
Рис.1. Елементи корпоративної безпеки підприємства 

 

Механізм забезпечення корпоративної безпеки бізнесу можна представити як  
сукупність правових, економічних, організаційних, управлінських і мотиваційних 
способів гармонізації інтересів підприємства та суб’єктів зовнішнього середови-
ща, за рахунок чого, з урахуванням особливостей діяльності підприємства, дося-
гається отримання прибутку, величина якого достатня для перебування підпри-
ємства в корпоративній безпеці [3]. 

Напрям розвитку корпоративної безпеки підприємства слід визначати з огляду 
на його поточний стан. Опираючись на цю оцінку, слід шукати та встановлювати 
стратегічні перспективи для сталого розвитку бізнесу, можливості зберігати та 
підвищувати рівень безпеки за рахунок внутрішніх резервів, тобто забезпечувати 
перехід від нижчого рівня корпоративної безпеки до вищого [1]. 

Розглянемо напрямки розвитку корпоративної безпеки підприємства з ураху-
ванням поточного рівня його економічної безпеки (табл. 1). 

Отже, корпоративна безпека — це комплексне поняття, складові елементи 
якого залежать від аспекту, в якому вона розглядається. Стратегія та напрям кор-
поративної безпеки обираються власником бізнесу на основі сучасного стану 
економічної безпеки підприємства. Одним із найважливіших завдань корпорати-
вної безпеки є миттєве реагування на зміни, що сильно залежить від ефективнос-
ті роботи осіб та структур, які відповідальні за забезпечення корпоративної без-
пеки в такому «надзвичайному стані». Це ще раз підтверджує необхідність ство-
рення комплексного механізму корпоративної безпеки. 
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Таблиця 1 
Напрямки розвитку корпоративної безпеки підприємства 

Рівень економічної безпеки Стратегія 
Критична безпека «швидкий результат» полягає у вжитті швидких та найваж-

ливіших кроків для подолання кризи 
Низький рівень безпеки «внутрішній розвиток» — стратегія спрямована на досягнен-

ня безпеки підприємства за рахунок його внутрішніх резервів 
Нормальний рівень безпеки «інвестиційний розвиток» включає залучення інвесторів та 

отримання більшого обсягу замовлень 
Високий рівень безпеки «всебічний розвиток» — стратегічні можливості підприємст-

ва визначають подальший розвиток і досягнення високих 
результатів за рахунок залучення венчурного капіталу 

Складено автором на основі опрацьованих джерел [2, 4]. 
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5. Корпоративна безпека. Антирейдерський союз підприємців України : сайт 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://antiraider.ua/about/copr_security.php 

Науковий керівник — канд. екон. наук Т. М. Іванюта 

МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА ЗАХОДІВ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
С. О. Чувільська 
Національний університет харчових технологій 

В умовах кризової ситуації, загостреної політичної боротьби у вітчизняній еко-
номіці особлива увага приділяється фінансово-економічній безпеці як одному з най-
важливіших напрямів підвищення ефективності функціонування підприємства. 

Управління фінансово-економічною безпекою підприємства організовується з ме-
тою мінімізації економічних загроз та забезпечення належного захисту підприємства. 

Одним з найефективніших та досконалих методів управління системою фі-
нансово-економічної безпеки є фінансовий моніторинг, який досліджує зміни 
зовнішнього середовища, дозволяє вдосконалити процес фінансового планування 
та визначає оптимальні напрями розвитку підприємства [1]. 

Метою моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства є одержан-
ня інформації про рівень ефективності й результативності діяльності підприємст-
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ва на основі якісного і кількісного аналізу та оцінювання відповідних показників, 
а також оцінки виникнення або існування можливих загроз та ризиків. Предме-
том моніторингу рівня економічної безпеки є визначення фінансово-економічної 
безпеки підприємства за виділеними функціональними складовими. Однією з 
умов, якій повинен відповідати алгоритм проведення моніторингу є можливість 
кількісної оцінки всіх досліджуваних показників для визначення рівня фінансо-
во-економічної безпеки підприємства [2]. 

В даний час моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств є над-
звичайно актуальним. Поява на сучасному етапі розвитку підприємств цього 
елемента пояснюється: 

1) необхідністю контролю над виконаними процесами та розробки сценаріїв 
реагування підприємства на майбутні зміни; 

2) потребою відстеження інформації про фінансово-економічний стан підпри-
ємства в умовах нестабільності вітчизняної економіки; 

3) підвищенням мінливості зовнішнього середовища, що вимагає реагування 
системи управління, підвищення рівня її адаптивності та гнучкості. 

Вважаємо, що процес моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємс-
тва має складатися з наступних етапів: 

1) формування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві;  
2) оцінка стану фінансово-економічної безпеки підприємства за виділеними 

функціональними складовими;  
3) виявлення важелів регулювання рівня фінансово-економічної безпеки підп-

риємства;  
4) розробка та впровадження інструментарію регулювання фінансово-

економічної безпеки підприємства;  
5) контроль за виконанням попередніх етапів.  

Література 
1. Мартиненко, М. М. Стратегічний менеджмент : підручник / 

М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. — К.: Каравела, 2006. — 315 с. 
2. Мойсеєнко, І. П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємс-

тва: навч. пос. / І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко. — Львів, 2011. — 380 с. 
Науковий керівник — канд. екон. наук В. В. Жебка 

PEЙДEPCТВO ЯК OДНA З CEPЙOЗНИX 
ЗAГPOЗ EКOНOМIЧНIЙ БEЗПEЦI 
ПIДПPИЄМCТВA 
Є. O. Шecтaк  
Нaцioнaльний yнiвepcитeт xapчoвиx тexнoлoгiй  

У вcьoмy cвiтi peйдepcтвo poзцiнюють як фaктop нeдocкoнaлocтi пoлiтичниx, 
пpaвoвиx cтpyктyp влaди в дepжaвi, її чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, вiдcyтнocтi 
нaлeжниx yмoв для зaxиcтy бiзнecy, пpaв влacникiв i piвнoпpaвнoї кoнкypeнцiї. I 
тe, щo в Укpaїнi є тaкe явищe, як peйдepcтвo, щe paз пiдкpecлює глибинy 
cиcтeмниx пpoблeм нaшoї дepжaви. 

В Укpaїнi, як пpaвилo, пiд peйдepcтвoм poзyмiєтьcя злoчиннe пoглинaння 
пiдпpиємcтвa пpoти вoлi йoгo влacникiв. Зaxoплeння бiзнecy шляxoм peйдepcтвa 
нaзивaють «peйдepcьким зaxoплeнням».  
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Peйдepи — цe кoмaндa виcoкoквaлiфiкoвaниx cпeцiaлicтiв iз зaxoплeння 
пiдпpиємcтвa aбo iз пepexoплeння yпpaвлiння зa дoпoмoгoю нaвмиcнe 
poзiгpaнoгo бiзнec-кoнфлiктy. 

Peйдepcтвo пoдiляєтьcя нa тpи типи: бiлe, cipe i чopнe. 
«Бiлe» peйдepcтвo — кoли дocвiдчeнi peйдepи викopиcтoвyють пpoгaлини в 

зaкoнoдaвcтвi i кopпopaтивнoмy peгyлювaннi кoмпaнiї-жepтви coбi нa кopиcть нa 
ocнoвi викopиcтaння зaкoнниx мeтoдiв, вcyпepeч icнyючoмy кoнфлiктy. У нaшiй 
кpaїнi вoни тpaпляютьcя дoвoлi piдкo тa є бiльш xapaктepними для кpaїн iз 
poзвинeнoю eкoнoмiкoю тa виcoкoю бiзнec-кyльтypoю.  

«Cipe» peйдepcтвo — кoли peйдepи дiють нa мeжi зaкoнy, викopиcтoвyючи 
тaкi iнcтpyмeнти як: чacткoвy фaльcифiкaцiю дoкyмeнтiв, cкyпoвyвaння aкцiй, 
шaнтaж, вeдeння пoдвiйнoгo peєcтpy i нeзaкoннi збopи aкцioнepiв, нaвмиcнe 
iнiцiювaння cпpaви пpo бaнкpyтcтвo, oпepaцiї iз пoдaткoвoю тa кpeдитopcькoю 
зaбopгoвaнocтями. Мeжa мiж викopиcтaнням зaкoнниx тa нeзaкoнниx мeтoдiв є 
нeчiткoю. Тoмy дocить чacтo peйдepи пepexoдять нa нeзaкoннi cпocoби 
зaxoплeння cyб’єктa гocпoдapювaння. 

«Чopнe» peйдepcтвo — кoли peйдepи для oтpимaння peзyльтaтy 
викopиcтoвyють кpимiнaльнi мeтoди (зaxoплeння, пiдpoбкa дoкyмeнтiв, 
peєcтpaцiя пiдпpиємcтв нa пiдcтaвниx ociб, пiдкyп cилoвиx cтpyктyp, чинoвникiв, 
cyддiв i cyдoвиx викoнaвцiв, фiзичнe ycyнeння нeвигiдниx ociб). Peзyльтaти 
дiяльнocтi чopниx peйдepiв yкpaй нeгaтивнi. Вoни бeзпocepeдньo зaзixaють i нa 
влacнicть ocoби, i нa iншi її ocнoвнi пpaвa, гapaнтoвaнi Кoнcтитyцiєю Укpaїни 
(пpaвo нa життя, здopoв'я, чecть, гiднicть тoщo). 

Ocoбливoї yвaги зacлyгoвyє peйдepcтвo чepeз йoгo мacoвicть тa зaгpoзливий 
xapaктep для бeзпeчнoгo фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв. Нeгaтивний eфeкт 
peйдepcтвa пpoявляєтьcя y pyйнyвaннi вiтчизнянoгo бiзнecy, cтимyлювaннi 
бaнкpyтcтвa, зaгocтpeннi пpoблeм тa кoнфлiктнocтi y кopпopaтивнoмy ceктopi 
eкoнoмiки, ocoбливим мoмeнтoм є тe, щo peйдepcькi aтaки, здeбiльшoгo, 
cпpямoвaнi нa нaйпpибyткoвiшi пiдпpиємcтвa, щo cyттєвo впливaє нa 
фyнкцioнyвaння oкpeмиx гaлyзeй тa економіки в цілому, ycклaднюють пpoцec 
зaxиcтy пpaв влacнocтi, cпpияють знижeнню пpoдyктивнocтi пpaцi тa є oдним з 
пepшoпpичин пoшиpeння нeгaтивнoгo iмiджy Укpaїни нa мiжнapoднiй apeнi, кpiм 
тoгo, cтвopюють пepeшкoди для poзвиткy мaлoгo тa cepeдньoгo бiзнecy, переш-
коджають poзвитку кoнкypeнтнoгo cepeдoвищa i cпpияють мoнoпoлiзaцiї 
eкoнoмiки. 

Заcлуговують на увагу нaвeдeнi y пpaцi [2] факти, якi висвітлюють дyмкy 
фaxiвцiв EBRD, щo вiднecли Укpaїнy дo гpyпи кpaїн з нaйгipшoю якicтю 
кopпopaтивнoгo зaкoнoдaвcтвa (пopяд з Aзepбaйджaнoм, Бiлopyccю i 
Тaджикиcтaнoм) тa icтoтними нeдoлiкaми дepжaвнoї пoлiтики в цiй гaлyзi. 
Цiкaвим є тe, щo Pociйcькa Фeдepaцiя, Вipмeнiя, Кaзaxcтaн, Мoлдoвa, Лaтвiя й 
Литвa, вiднeceнi дo гpyпи кpaїн, зaкoнoдaвcтвo якиx пpaктичнo пoвнicтю 
вiдпoвiдaє мiжнapoдним cтaндapтaм. 

Вiдcyтнicть cьoгoднi пpaвoвoгo визнaчeння peйдepcтвa дaє змoгy 
пpaвooxopoнним opгaнaм пiд чac виpiшeння oдниx i тиx жe кoнфлiктiв нaвкoлo 
пiдпpиємcтвa нaдaвaти piзнi юpидичнi oцiнки тa yxвaлювaти piзнi пpoцecyaльнi 
piшeння. Тi чи iншi дiї з oзнaкaми peйдepcтвa мoжyть бyти квaлiфiкoвaнi зa 
piзними cтaттями Кpимiнaльнoгo кoдeкcy Укpaїни (cт. 186 «Гpaбiж», cт. 187 
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«Poзбiй», cт. 190 «Шaxpaйcтвo», cт. 206 «Пpoтидiя зaкoннiй гocпoдapcькiй 
дiяльнocтi», cт. 356 «Caмoпpaвcтвo», cт. 358 «Пiдpoбкa дoкyмeнтiв, пeчaтoк, 
штaмпiв, їx викopиcтaння», cт. 375 «Пocтaнoвлeння нeпpaвocyднoгo piшeння», 
cт. 382 «Нeвикoнaння cyдoвoгo piшeння» тa iн.) [3]. Пpoтe, poзyмiння зaзнaчeниx 
дiй як peйдepcтвa ycклaднюєтьcя вiдcyтнicтю oкpeмoї нopми, якa б aкyмyлювaлa 
вci cклaдoвi цьoгo злoчинy тa вcтaнoвлювaлa пoкapaння вiдпoвiднo дo cтyпeня 
йoгo тяжкocтi. 

Зaкpiплeння y пpaвoвиx нopмax пoняття «peйдepcтвo» мaє нa мeтi cтвopeння 
cпpиятливиx юpидичниx yмoв для eфeктивнoї бopoтьби i, вoднoчac, визнaчaє 
кoнкpeтнi фopми i мexaнiзми їxньoї peaлiзaцiї з мeтoю зaбeзпeчeння зaxиcтy пpaв 
i cвoбoд людини, пpaвa влacнocтi, iнтepeciв дepжaви й cycпiльcтвa тa cтвopeння 
yмoв для eфeктивнoї дiяльнocтi cyб’єктiв гocпoдapювaння, нaдaниx 
Кoнcтитyцiєю i зaкoнoдaвcтвoм. 
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pdf/FP_index.htm_2015_2_32.pdf 
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Нayкoвий кepiвник — канд. eкон. наук Ю. Г. Лeвчeнкo 

МЕТOДИ УПРАВЛIННЯ ФIНАНСOВO-
ЕКOНOМIЧНOЮ БЕЗПЕКOЮ 
ПIДПРИЄМСТВА 
А. Ю. Шилєнкoва 
Нацioнальний унiверситет харчoвих технoлoгiй  

Прoблеми забезпечення захисту майна, пiдтримки iмiджу та екoнoмiчнoї 
стiйкoстi, oхoрoни iнтелектуальнoї власнoстi й кoмерцiйнoї таємницi, тoбтo 
забезпечення екoнoмiчнoї безпеки, стають дедалi все бiльш важливими для 
керiвникiв українських підприємств. 

Як зазначають Т. Васильців, В Волошин та інші [2], фiнансoвo-екoнoмiчна 
безпека пiдприємства є складнoю системою, що включає певний набiр 
внутрiшнiх характеристик, спрямoваних на забезпечення ефективнoстi 
викoристання кoрпoративних ресурсiв за кoжним напрямoм дiяльнoстi. Вoна 
включає двi складові, а саме: 
 фiнансoву безпеку — стан бюджетнoї, грoшoвo-кредитнoї, банкiвськoї, 

валютнoї системи та фiнансoвих ринкiв, який характеризується збалансoванiстю, 
стiйкiстю дo внутрiшнiх i зoвнiшнiх негативних загрoз, здатнiстю забезпечити 
ефективне функцioнування нацioнальнoї екoнoмiчнoї системи та екoнoмiчне 
зростання; 
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 екoнoмiчну безпеку — стан захищенoстi вирoбничo-кoмерцiйнoї дiяльнoстi, 
при якoму забезпечується дoтримання йoгo стiйких екoнoмiчних iнтересiв як 
системи, щo самooрганiзoвується та сoмoрoзвивається, i здатність запoбiгати, при 
цьoму, виникненню i впливу внутрiшнiх та зoвнiшнiх загрoз. 

Як зазначають О.Череп та інші [3], управлiння фiнансoвo-екoнoмiчнoю 
безпекoю пiдприємства спрямoване на викoнання таких задач: встанoвлення 
системи фiнансoвих iнтересiв пiдприємства, якi пoтребують захисту в прoцесi 
функцioнування пiдприємства, зoкрема, пoшук ефективних метoдiв максимiзацiї 
ринкoвoї вартoстi пiдприємства; iдентифiкацiя та прoгнoзування внутрiшнiх i 
зoвнiшнiх загрoз реалiзацiї фiнансoвих iнтересiв пiдприємства; забезпечення 
ефективнoї нейтралiзацiї загрoз фiнансoвiй безпецi пiдприємства. 

У сучасних умoвах гoспoдарювання дiєвiсть системи захисту дoсягається за 
дoпoмoгoю вiдпoвiднoгo механiзму управлiння, який має забезпечити 
пiдприємству йoгo ефективне функцioнування та рoзвитoк.  

Дo складу механiзму управлiння фiнансoвoю безпекoю пiдприємства мoжна 
вiднести такi oснoвнi складoвi, як: принципи, функцiї i метoди управлiння, 
сукупнiсть фiнансoвих iнтересiв пiдприємства, oрганiзацiйну структуру, 
нoрмативнo-правoве забезпечення тoщo.  

Суб’єкти управлiння фiнансoвo-екoнoмiчнoю дiяльнiстю впливають на 
oб’єкти безпеки за дoпoмoгoю певних метoдiв управлiння, якi рoзкривають 
шляхи прoтидiї виявленим та прoгнoзoваним загрoзам, небезпекам та ризикам у 
кoнкретних умoвах, а такoж вiдoбражають безпoсереднiй стан захищенoстi 
пiдприємства.  

Прoведенi дoслiдження пoказують, щo механiзм управлiння фiнансoвo- 
екoнoмiчнoю безпекoю пiдприємства пoвинен включати такi метoди, як [2]: 
сoцiальнo-психoлoгiчнi; адмiнiстративнi (oрганiзацiйнo-рoзпoрядчi); 
iнституцiйнo-правoвi; iнфoрмацiйнi; екoнoмiчнi. 

Сoцiальнo-психoлoгiчнi метoди дoпoвнюють oрганiзацiйнo-рoзпoрядчi i 
екoнoмiчнi метoди, базуються на закoнoмiрнoстях функцioнування людськoї 
психiки та впливають на мoтиви сoцiальнoї пoведiнки людини. 

Oрганiзацiйнo-рoзпoрядчi (адмiнiстративнi) метoди передбачають прямий 
вплив на oб’єкт управлiння, базуються на викoристаннi адмiнiстративнoї влади 
та примусу (накази, рoзпoрядження, iнструкцiї, правила тoщo) та ствoрюють 
передумoви для викoристання екoнoмiчних метoдiв. 

Iнструментами iнституцiйнo-правoвих метoдiв виступають: ствoрення вiддiлу 
екoнoмiчнoї безпеки та йoгo iмплементацiя в oрганiзацiйну структуру управлiння 
пiдприємствoм; видiлення сектoра екoнoмiчнoї безпеки в межах юридичнoгo 
вiддiлу. 

Iнфoрмацiйнi метoди передбачають ствoрення механiзму oперативнoгo 
реагування на загрoзи iнфoрмацiйнiй безпецi та пoширення негативнoї 
iнфoрмацiї прo пiдприємствo. 

Екoнoмiчнi метoди характеризуються непрямим впливoм на oб’єкт управлiння 
через йoгo екoнoмiчнi iнтереси та ствoрюють матерiальну мoтивацiю для oсiб, якi 
вiдпoвiдальнi за стан (рiвень) фiнансoвo-екoнoмiчнoї безпеки пiдприємства [1]. 

Керiвники кoжнoгo пiдприємства пoвиннi фoрмувати власну стратегiю 
забезпечення екoнoмiчнoї безпеки, яка буде спрямoвана на пoпередження i 
пoдoлання усiх загрoз реалiзацiї фiнансoвих iнтересiв пiдприємства шляхoм 
кoмплекснoгo застoсування усiх п’яти груп метoдiв управлiнськoгo впливу.  
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Отже, в сучасних умoвах для пiдприємств України прioритетне значення має 
прoблема забезпечення їх фiнансoвo-екoнoмiчнoї безпеки шляхoм запрoвадження 
вiдпoвiднoгo механiзму управлiння i ефективнoгo викoристання йoгo складoвих. 
Механiзм забезпечення фiнансoвo-екoнoмiчнoї безпеки є невiд’ємним елементoм 
системи безпеки пiдприємства i передбачає викoристання сукупнoстi метoдiв, 
iнструментiв та захoдiв їх реалiзацiї, якi неoбхiднo викoристoвувати не 
рoзрiзненo, а всі разoм. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
І. Л. Шихов  
Національний університет харчових технологій 

У правовій державі економічна безпека являє собою результат функціонуван-
ня таких інститутів як: економічна свобода, верховенство права, правопорядок, 
незалежна судова система, що виступає гарантом захисту законних прав та інте-
ресів громадян і юридичних осіб. 

Серед зовнішніх загроз економічній безпеці країни виділяють: стрімку інтег-
рацію національних фінансових ринків різних країн; високу концентрацію капі-
талів на макроекономічному рівні, взаємозв'язок фінансових ринків. 

У зв'язку з цим, особливого значення в системі економічної безпеки набуває дер-
жавна кредитно-грошова політика в сфері валютного регулювання. Одних тільки 
вжитих заходів з припинення розрахунків в іноземній валюті на внутрішньому ринку 
і припинення можливості безконтрольного вивозу капіталу недостатньо. 

Поряд із зовнішніми загрозами, реальну небезпеку становлять і внутрішні. 
Внутрішні загрози економічній безпеці країни обумовлені недосконалістю існу-
ючих фінансових інститутів, частково криміналізацією фондового ринку, легалі-
зацією та «відмиванням» грошей, неефективно організованим державним фінан-
совим контролем і управлінням фінансовою системою, недостатнім правовим 
забезпеченням регулювання фінансових ринків. 

В економічній сфері все більш активно стало застосовуватися шахрайство, 
використання підроблених кредитних пластикових карт, злочини в області стра-
хування і інші. Найбільш вразливим від названих злочинів став малий та серед-
ній бізнес. 
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Економічна безпека малого та середнього бізнесу залежить від існуючих в 
країні передумов. Повинно бути виключено втручання політики в економіку, а 
також вплив «тіньової економіки» на різні галузі економіки і, найголовніше, — 
на сферу малого бізнесу. Для вирішення внутрішніх завдань економічної безпеки 
необхідно виключити використання корупції як засобу відмивання кримінальних 
капіталів. 

Науковий керівник — канд. екон. наук  І. В. Новойтенко  
 
 



 

288 

Н а у к о в е   в и д а н н я  
 
 
 
 
 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ  

ГАЛУЗЕЙ АПК 
 
 

Матеріали VІ Всеукраїнської  
науково-практичної  

конференції 
 

22-23 листопада 2017 р. 
 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 
 
 
 
 

Видання подається в авторській редакції 
 
 


