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Шановні учасники конференції!

Вітаємо Вас на VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво», яка
проводиться у Міжнародному університеті фінансів.

Сьогодення ставить перед освітянами та науковцями України нові
відповідальні вимоги щодо підготовки компетентних фахівців економічного
напряму для світового ринку праці.

Пріоритетність освіти і науки посилюється нестабільністю глобального
бізнес-середовища, яке вимагає розробки та прийняття креативних,
нестандартних, гнучких управлінських рішень.

Метою проведення VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво» є:

- залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до активного
діалогу в галузі економіки та менеджменту;

- обговорення нагальних проблем і перспектив розвитку вітчизняної та
світової економіки;

- висвітлення досягнень молодих науковців та розробка рекомендацій
щодо інтенсифікації розвитку вітчизняної економіки в умовах глобалізації та
євроінтеграції;

- вироблення новітніх технологій управління компанією та її розвитком в
умовах глобалізації;

- формування в учасників конференції нового погляду на вирішення
стратегічних і повсякденних завдань підприємства;

- обмін досвідом та отримання навиків ведення наукових дискусій.
В рамках конференції здійснюють роботу 4 наукових секцій,

спрямованість яких відповідає основним напрямам підготовки фахівців на
кафедрах Міжнародного університету фінансів:

Секція 1. Конкурентоспроможність європейських і українських компаній
в сучасній глобальній економіці.

Секція 2. Актуальні аспекти міжнародної фінансово-інвестиційної та
банківської діяльності в умовах глобалізації.

Секція 3. Механізми відновлення національної економіки та формування
сприятливого економічного середовища для розвитку бізнесу.

Секція 4. Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в
умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління.

Сподіваюся, що результати VІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції отримають подальший розвиток як в науці, так і практиці.

Бажаю творчих успіхів та наснаги!

З повагою та впевненістю у плідній співпраці,
Ректор Міжнародного університету фінансів,

проф. Л.Г. Смоляр
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Секція 1

«Конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній
глобальній економіці»

УДК 339.13
БОНДАРЕНКО О. В.

Студентка кафедри фінансів та кредиту
Науковий керівник - к.е.н., доц. Михайлик О. М.

Міжнародний університет фінансів

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Розробка маркетингової стратегії підприємства - це процес створення і практичної
реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета - ефективне розміщення ресурсів
для досягнення цільового ринку. Предметом маркетингової стратегії є вирішення питань щодо
того, які продукти стратегічні простори мають бути освоєні підприємством і яким чином це
можна виконати. При цьому основними завданнями у розробці маркетингової стратегії є такі:

- визначення цілей та напрямів діяльності підприємства;
- координація різних напрямів діяльності;
- оцінка слабких і сильних аспектів підприємства, його ринкових можливостей та

загроз з боку ринку;
- визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності підприємства;
- створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства;
- оцінка маркетингової діяльності підприємства.
Маркетингова стратегія — це раціональна, логічна структура, через використання якої

підприємство розраховує вирішити свої маркетингові завдання. Вона складається з
визначених стратегій щодо цільових ринків, комплексу маркетингу та витрат.

Маркетингова стратегія визначається залежно від цілей маркетингу. Цілі маркетингу
повинні бути чіткі, визначені у кількісному виразі, у часі й просторі. Наприклад, такими
цілями можуть бути: в наступному році підвищити прибутковість виробництва молока на
10 %, збільшити ринкову частку підприємства у сировинній зоні місцевого цукрового заводу
до 3 % тощо.

Найвідомішими маркетинговими стратегіями є такі:
«ціна - кількість» — підприємство орієнтується на помірні ціни та значні обсяги збуту

продукції, виробництво великої кількості стандартизованої масової п родукції на широкому
ринку недиференційований маркетинг за рахунок використання ефективно опрацьованих
технологій, які дозволяють знижувати витрати та ціни;

«стратегія переваг» — підприємство створює або має стабільну перевагу над
конкурентами завдяки можливостям зміни технологій виробництва, розвитку сервісу і
логістики, що дозволяє вести нецінову конкуренцію за рахунок товарів, які відомі на ринку
своїми унікальними характеристиками диференційований маркетинг.

Сьогодні в системі маркетингу існує декілька підходів до розробки стратегії:
- стратегічна модель Портера;
- матриця «Дженерал Електрик»;
- підхід, оснований на матриці можливостей по товарах/ринках;
- метод, що базується на матриці «Бостонської консультативної групи»;
- програма побудована на впливі ринкової стратегії на прибуток PIMS.
Отже, можна зробити висновок, що для вибору прийнятної маркетингової стратегії

потрібно узгодити цілі маркетингу із загальними цілями підприємства з метою запобігання
протиріччям маркетингової стратегії та загальної стратегії розвитку підприємства. Також на
вибір маркетингової стратегії впливає позиція підприємства на ринку, забезпеченість його
ресурсами, рівень витрат на виробництво й маркетинг.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия Теория и пр актика менеджмента /

И. Ансофф. – [пер. с англ. С. Жильцова; под ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб.: Питер, 2003.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ВИБОРУ ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ

Цільова аудиторія – це фундамент, на якому будується маркетингова стратегія будь-
якої компанії. Помилка на цьому етапі може призвести до перевищення маркетингового
бюджету, зниження лояльності клієнтів, зменшення потоку лідів тощо. Навіть якісно
побудована рекламна кампанію без фокусу на чітко визначеній цільовій групі не стане
ефективною.

Визначення цільової групи починається з розуміння позиціонування та відповідей на
наступні тези:

- побудова рекламної пропозиції;
- характеристика аудиторії;
- інтонація рекламного повідомлення;
- точка зустрічі з цільовою аудиторією
- час спілкування.
Кожне з цих питань так чи інакше ґрунтується на розумінні цільової аудиторії. Ми не

зможемо правильно на них відповісти, не знаючи в деталях свою цільову аудиторію.
Розуміючи потреби своєї цільової аудиторії та цінності компанії, які «закривають» ці

потреби, можна прописати ланцюжки «потреби клієнта – цінність компанії».
Сучасне бачення аналізу цільової аудиторії таке: результатом вивчення споживачів

повинне бути розуміння живої людини, типового представника цієї групи, а не опис
абстрактної цільової аудиторії. Необхідно створити такий портрет споживача, в якому можна
буде легко впізнати типаж. Перед очима повинна постати жива людина.

Для створення портрету знадобиться інформація про людей, за якою ми зможемо їх
розділити на групи. Групи зі схожими характеристиками. Це процес сегментизації – пошук
вузької, чітко означеної аудиторії зі схожими особливостями, на яку і буде спрямована
реклама. Сегментацію споживачів зазвичай починають за фундаментальними особливостями
людей – за потребами, типом мислення, життєвими цінностями і т.д.

Після визначення основних відмінностей портрет починають доповнювати
подробицями – як ця людина проводить день, з ким спілкується, на чому їздить, що читає.
Основні питання щодо визначення характеристик цільової аудиторії:

Демографія і географія. Стать, вік, місце проживання, освіта, прибуток, розмір сім’ї.
Спосіб життя, психотип. Як проходить їхній день, де вони бувають, чим

захоплюються, що дивляться. Подумайте, які є захоплення у ваших потенційних клієнтів, які
у них є інтереси, що їм подобається робити у вільний час, які у них є проблеми. Намагайтеся
зрозуміти, чого хоче позбавитися ваша аудиторія, що заважає жити цим людям, що не дає їм
бути щасливими, про що вони мріють. Подумайте, що хоче отримати ваша цільова аудиторія
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в своєму житті, що справді важливо для неї. Чи є у цих людей свій сленг, який у них тип
мислення, які завдання у цих людей, які проблеми вони вирішують.

Поведінка під час купівлі. Мотив покупки, проблема, яку вирішує покупка, критерії
вибору продукту, шаблон покупки, де купує людина, заперечення/перешкоди до купівлі, в
якій інформації людина має потребу до купівлі, імпульсна/обміркована покупка, на підставі
чого людина ухвалює рішення, як вона раніше вирішувала проблему.

Споживання інформації. В яких групах, пабліках соцмереж вони можуть бути. Який
тип контенту їм подобається найбільше, хто авторитет.

Зробити хороший портрет своєї цільової аудиторії – це вияв турботи про клієнта,
найкращий спосіб приділення йому уваги. Портрет цільового користувача зробить рекламу
точною, вона буде актуальною і буде показана в правильному місці в правильний час. Крім
того, в процесі створення портрету високий шанс дізнатися щось дуже важливе про вашу
цільову аудиторію чи продукт.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану:

http://stud.com.ua/42433/menedzhment/innovatsiyniy_menedzhment.
2. Корисні поради. Онлайн журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану:

http://поради.pp.ua.
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МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. ПРОГРАМА ГІДНОЇ ПРАЦІ МОП ДЛЯ
УКРАЇНИ НА 2016-2019 РОКИ

Міжнародна організація праці МОП, одна із найстаріших міжнародних міжурядових
організацій, була заснована у 1919 році згідно з Версальським мирним договором. Її
діяльність присвячена просуванню соціальної справедливості і міжнародно визнаних прав
людини і праці. Установча місія організації полягає в тому,що соціальна справедливість має
найважливіше значення для забезпечення загального й міцного миру [1, с. 137].

У центрі гідної праці –чотири стратегічні цілі:
- установка і просування стандартів та основоположних принципів і прав у сфері

праці;
- створення більш сприятливих можливостей для жінок і чоловіків з метою

забезпечення гідної зайнятості та отримання належної заробітної плати;
- розширення, охоплення та підвищення ефективності соціального захисту для всіх

верств населення;
- зміцнення трипартизму та соціального діалогу.
Статут МОП базується на 2-х основних принципах – універсальності та тристороннього

представництва. Універсальність означає, перш за все, можливість вступу до Організації
будь-якої держави, яка погоджується виконувати зобов’язання відповідно до Статуту. Якщо
цей принцип є характерним для більшості міжнародних організацій, то принцип
тристороннього представництва є особливістю лише МОП. Ця Організація є єдиною у системі
ООН, в якій представники роботодавців і працівників – соціальні партнери мають однакове з
представниками уряду право голосу у формуванні її політики та програм діяльності [2]. На
сьогодні членами МОП є 185 держав.

Діяльність МОП зосереджується на таких темах: викорінення дитячої та примусової
праці, гідна праця для жінок та чоловіків, економічний та соціальний розвиток, ліквідація
безробіття, рівність та усунення дискримінації, ВІЛ/СНІД у сфері праці, законодавство у
сфері праці, трудова міграція, соціальний захист, працевлаштування молоді, безпека на
робочих місцях [4].

Україна є членом МОП з 12 травня 1954 року та ратифікувала понад 60 конвенцій
МОП. За часів незалежності Україна двічі обиралася до складу Адміністративної ради – на
період 1996–1999 рр. та 1999–2002 рр.

Ключовим елементом співпраці України та МОП є Програма гідної праці МОП. Вона
визначає пріоритети державної соціальної політики, програм дій багатьох організацій
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профспілок та роботодавців та охоплює основні сфери ринку праці, в тому числі сприяння
зайнятості, викорінення дитячої праці та запобігання торгівлі людьми, реформування
трудового законодавства та соціального забезпечення, запобігання поширенню ВІЛ/СНІД у
сфері праці, посилення превентивної культури охорони праці, сприяння реалізації
основоположних принципів і прав у сфері праці.

Пріоритети Програми для України:
Пріоритет 1: Сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств задля стабільності

та зростання.
Кінцеві результати:
1. Ініційовано та або проведено правові та інституційніреформи для заохочення

створення і зростання сталих підприємств.
2. Ініційовано науково обґрунтовані реформи політики, спрямовані на забезпечення

ринку відповідними кваліфікованими кадрами і усунення невідповідності кваліфікації на
ринку праці.

3. Поліпшено функціонування Державної служби зайнятості.
4. Посилено вплив інвестицій на створення робочих місць.
Пріоритет 2: Сприяння ефективному соціальному діалогу.
Кінцеві результати:
1. Законодавство про працю відповідає міжнародним трудовим нормам і директивам

ЄС.
2. Покращено систему колективних переговорів і врегулювання трудових спорів.
3. Зміцнена спроможність соціальних партнерів та інституцій соціального діалогу.
Пріоритет 3: Покращення соціального захисту і умов праці.
Кінцеві результати:
1. Зміцнення національного мінімального рівня соціального захисту на основі

міжнародних трудових стандартів та соціального діалогу.
2. Розроблено і введено в дію політику щодо заробітної плати та доходів з наголосом

на рівні можливості.
3. Законодавство про безпеку та гігієну праці оновлено та узгоджено з нормами МОП і

директивами ЄС.
4. Тристороннім партнерам надано технічну підтримку в реалізації Національної

стратегії тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці [3].
Управління цією Програмою співробітництва здійснюється через мережу, до якої

входять Група з питань технічної підтримки з питань Гідної праці та Бюро МОП для країн
Центральної та Східної Європи у Будапешті, Національний координатор МОП у Києві,
Регіональне бюро МОП для країн Європи та Центральної Азії та технічні підрозділи штаб-
квартири МОП у Женеві. Національний координатор МОП разом із ГТП/Б виконуватиме
координаційну роль. МОП продовжує співпрацювати з головними зацікавленими сторонами у
країні, такими як ООН у  рамках Рамкової програми партнерства і Представництвом
Європейської Комісії [3].

Завдання Програми виконуються спільно партнерами та МОП включаючи підтримку,
фінансування і моніторинг. З боку МОП ця робота виконується через проекти технічного
співробітництва, дорадчі місії, семінари з поширення інформації та заходи з розбудови
спроможності. Для фінансування реалізації цієї Програми для країни будуть залучені
позабюджетні кошти та регулярні бюджетні ресурси МОП. Партнери та МОП проводитимуть
ретельну оцінку ресурсів, потрібних для досягнення різних кінцевих результатів, і
визначатимуть потреби у внутрішньодержавних ресурсах, ресурсах МОП і донорській
підтримці. МОП продовжить залучати додаткові ресурси для контролю досягнення
результатів, ураховуючи пріоритетні інтереси партнерів. Уряд і соціальні партнери
надаватимуть відповідних фахівців і приміщення, а також матеріально-технічну підтримку,
виходячи з обставин [3].

Перевірка виконання Програми Гідної праці здійснюватиметься на регулярній основі із
застосуванням партнерами інтерактивних методів. Процес моніторингу передбачатиме
проведення місій експертів МОП та підготовку ними внутрішніх звітів. Не рідше одного разу
на рік хід виконання Програми перевірятиме Наглядова рада Програми Гідної праці, до
складу якої входитимуть представники тристоронніх партнерів і Національний координатор
МОП в Україні.

Завдання Наглядової ради полягатиме у сприянні досягненню цілей Програми,
моніторингу і оцінюванні її впровадження, забезпеченні активної участі всіх задіяних сторін і
виконанні ними своїх зобов’язань щодо досягнення спільно погоджених результатів.
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Директор Групи технічної підтримки з питань Гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної
та Східної Європи наприкінці періоду виконання Програми проведе оцінку її досягнень
спільно з українськими партнерами. Для забезпечення проведення цієї оцінки розробляється
матриця результатів та план моніторингу і оцінки. Підсумкова оцінка Програми
проводитиметься відповідно до стандартних правил МОП [3].

Таким чином, роль МОП у розвитку соціального діалогу безперечно важлива. Вплив
цієїорганізації на найважливіші для людей питання, спрямовані на забезпечення основних
прав людини, євагомим та корисним для країн, які прагнуть досягнення соціального
прогресу, в тому числі і дляУкраїни.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

Загальновідомо, що в умовах ринкової економіки конкуренція виступає однією з
необхідних умов розвитку підприємства, адже завдяки ринковій конкуренції керівники
розробляють нові підходи до управління підприємством, забезпечують формування стратегії
ціноутворення, товарної та комунікаційної політики, політики розподілу продукції тощо.

Разом з тим, важливим елементом системи забезпечення належного рівня
конкурентоспроможності підприємства, ефективного ведення господарської діяльності як на
внутрішньому національному, так і на зовнішніх ринках виступає система її оцінювання, в
процесі якої виявляються сильні і слабкі сторони його діяльності, приховані можливості та
потенційні загрози, що в підсумку дає можливість ефективно планувати та розвивати
діяльність на основі конкурентних переваг.

Таким чином, потреба адаптації підприємств до умов динамічного конкурентного
бізнес-середовища зумовлює необхідність розроблення нових підходів до оцінювання
конкурентоспроможності підприємства, а викладені положення визначають актуальність теми
дослідження, її вивчення, аналізу та удосконалення.

Теоретичні та практичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємства
представлені у вітчизняній та зарубіжній науці дуже широко. Так, В. Балан та Л. Анісімова
запропонували модель побудови рейтингів конкурентоспроможності підприємств з
використанням методів багатокритеріального аналізу та визначення рівня узгодженості
одержаних результатів [1]; у науковій праці О. Шевченко розглянуті сучасні методи
оцінювання конкурентоспроможності підприємства, а також конкурентоспроможність
потенціалу як основи конкурентоспроможності підприємства [2]; О. Левицькою сформовано
систему методів оцінки конкурентоспроможності підприємства та доведено необхідність
застосування комплексу методів для більш повної оцінки конкурентоспроможності того чи
іншого підприємства [3]; Д. Яцковий запропонував власний підхід до експрес-оцінки
конкурентоспроможності харчових підприємств [4].

Разом з тим, незважаючи на наявність різноманітних наукових підходів до оцінювання
конкурентоспроможності підприємства, в умовах динамічного ринкового середовища,
залишається актуальним питання пошуку альтернативних наукових підходів до оцінки
конкурентоспроможності підприємства, в першу чергу вітчизняних підприємств.
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Зауважимо, що в теорії та практиці управління конкурентоспроможністю застосовують
різноманітні методи її оцінювання, серед яких доцільно акцентувати увагу на методі переваг,
інтегральної оцінки, графічному методі, методі бальної оцінки конкурентоспроможності,
структурному, функціональному та матричному методах. Кожен із зазначених методів має
свої переваги та недоліки.

В сучасних умовах конкурентного ринкового середовища вагоме значення впливу на
конкурентоспроможність мають залежність від ринкової кон’юнктури, особливостей
господарської діяльності підприємства, властивостей продукції, що випускається, відтак, на
нашу думку, доцільно застосовувати системний підхід до оцінки конкурентоспроможності
підприємства.

Запропонований підхід представляє собою оцінку конкурентоспроможності
підприємства за окремими підсистемами управління підприємства, а саме:
конкурентоспроможністю виробничої, фінансової, маркетингової, контрактної діяльності,
організації збуту, управління персоналом підприємства та конкурентоспроможності продукції.
Кожна з підсистем представлена показниками оцінювання ефективності. Для кожного
показника підсистеми, а також і для самої підсистеми за допомогою методу експертних
оцінок визначається показник вагомості за формулою:
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де Кв – коефіцієнт вагомості;
bi – оцінка і-го показника;
n – кількість показників.

За результатами проведених розрахунків, використовуючи графічний метод, будується
багатокутник конкурентоспроможності підприємства, який відображає рівень
конкурентоспроможності підприємства по кожній підсистемі управління підприємством. З
врахуванням коефіцієнтів вагомості кожної підсистеми управління підприємством та за
результатами проведених розрахунків, визначається загальний рівень
конкурентоспроможності за досліджуваний період діяльності підприємства.

Отже, можна стверджувати, що запропонований підхід до оцінювання
конкурентоспроможності підприємства, який базується на оцінці рівня
конкурентоспроможності підсистем діяльності підприємства, дає можливість менеджменту
виявити слабкі сторони діяльності та розробити стратегії підвищення
конкурентоспроможності в розрізі ресурсного потенціалу підприємств.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА

Розробка ефективної системи та методів стратегічного управління підприємствами в
динамічному середовищі є актуальною проблемою сучасної економічної науки.  Ще більшої
значимості дані проблеми набувають в умовах, коли кризовий стан економіки України
обумовлює посилення нестабільності середовища функціонування вітчизняних підприємств.
Тому головною характеристикою системи стратегії управління вітчизняних підприємств
повинна стати її адаптивність до мінливих умов ринкового середовища.

Розробка теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування, реалізації та
розвитку стратегічного управління на підприємстві є актуальним напрямком наукових
досліджень багатьох вчених. Зокрема, значний внесок у формування концепції загальних
стратегій  розвитку  підприємств  зробили вітчизняні науковці А. Вороніна [3], О. Виханський
[2], Г. Мінцберг [5], В. С. Пономаренко [7], а також такі зарубіжні вчені, як  І. Ансофф [1], А.
А. Томпсон, А. Стрикленд [8],  Б. Карлоф [4], Р. Робінсон [11] та ін. не зважаючи на досить
детальне висвітлення проблем формування концепції  стратегічного управління на
підприємстві, залишаються недостатньо досліджені питання в даному науковому напрямку.
До них відносяться й проблеми стратегічного розвитку та управління ним на підприємствах в
умовах динамічного середовища.

Стратегічне управління – це динамічний процес, який перебуває у постійному русі,
його завдання полягає у пошуку шляхів покращення існуючої стратегії підприємства і
контролю за її виконанням.

Процес стратегічного управління на підприємстві можна розділити на такі етапи
рис.1: оцінка функціонального середовища підприємства, розробка стратегічного бачення
та формулювання цілей, формування портфелю стратегічних альтернатив з врахуванням
потенціалу підприємства, вибір стратегії підприємства, реалізація обраної стратегії, контроль
за реалізацією стратегії та оцінка її ефективності.

Рисунок 1 – Процес стратегічного управління на підприємстві
Складено на основі [3, 6,10]
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Варто зазначити, що п’ятий етап зображеного на рис.1 процесу стратегічного
управління на практиці вдається завершити лише 10% підприємств. Результати досліджень
показують, що причинами цього є переважно вплив зміни факторів зовнішнього
середовища [9].

На нашу думку, для підвищення ефективності стратегічного управління на
підприємстві та посилення його адаптивності до динамічного середовища функціонування
обов’язковим етапом в процесі стратегічного управління на підприємстві повинно стати
коригування цілей та стратегії його розвитку. Реалізація такого етапу потребуватиме
формування робочої групи для перегляду стратегії, збору даних та оцінювання загроз,
ризиків, можливостей та перспектив і формування пропозицій управлінських рішень щодо
коригування стратегії, а також ліквідацію опору змінам [5].

Таким чином, для забезпечення стратегічного управління підприємством у
динамічному середовищі необхідно постійно здійснювати коригування цілей та стратегії
подальшого розвитку підприємства з врахуванням поточного стану його функціонального
середовища та бажаної стратегічної позиції підприємства у майбутньому. Перспективними
напрямками наукових досліджень з даної проблематики вважаємо розробку теоретичних
положень та практичних рекомендацій щодо вибору та реалізації адаптивної стратегії
підприємства.
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

Інноваційний розвиток виступає єдиним можливим шляхом розвитку вітчизняних
підприємств для їх успішного функціонування в сучасному ринковому середовищі. Тим паче
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це стосується підприємств машинобудівної галузі, яка виступає стратегічною ланкою
вітчизняної промисловості та індикатором економічного розвитку економіки в цілому. Тому
аналіз стану інноваційної діяльності машинобудівних підприємств є невід’ємним етапом
оцінки поточної інноваційної стратегії та обґрунтування подальших шляхів інноваційного
розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств.

Аналіз статистичних даних промислових підприємств України виявляє низьку
інноваційну активність останніх у порівнянні з іншими розвинутими країнами світу. Особливу
увагу в даному контексті слід звернути на країни Європейського союзу, в котрих одним з
найважливіших напрямком інноваційного розвитку визначено саме машинобудівну
промисловість. В той час як в Україні питома вага підприємства, що займалися інноваційною
діяльністю не перевищує 20% в 2010-2015 рр., кількість інноваційно активних підприємств в
країнах ЄС становить в середньому 44% від їх загальної кількості [2]. Очевидно, що
проблема модернізації гостро постає перед вітчизняними машинобудівними підприємствами в
умовах євроінтеграції України та необхідності гармонізації стандартів виробництва та якості
продукції.

За даними Державної служби статистики України [1], інноваційно активними загалом у
промисловості у 2014 році були 1609 підприємств, тобто 16,1% від їх кількості загалом. У
2015 році відсоток інноваційно активних підприємств виріс до 17,3 % або 824 підприємства,
що варто розцінювати як позитивну тенденцію. При цьому загальна кількість промислових
підприємств України у 2015 році становила 4767 підприємств, а в 2014 році – 10010
підприємств. Така ситуація пов’язана з тим, що починаючи зі звіту за 2015р. служби
статистики України статистичні дані враховують лише юридичних осіб видів економічної
діяльності промисловості з чисельністю працюючих 50 осіб і більше. Тому в своєму
дослідженні ми вважаємо за доцільне порівнювати лише відсоткові співвідношення.

Інноваційна активність підприємств машинобудівної промисловості за видами
діяльності у 2014-2015 рр. представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Інноваційна активність машинобудівних підприємств України у 2014-2015 рр.

Види діяльності

2014 2015

Δ%Усього
підпр-в

Інноваційно
активні
підпр-ва

% іннов.
активних
підпр-в

Усього
підпр-в

Інноваційно
активні
підпр-ва

% іннов.
активних
підпр-в

Виробництво
комп’ютерів,
електронної та
оптичної продукції

209 71 33,97 207 65 31,4 -2,5

Виробництво
електричного
устаткування

276 64 23,18 274 87 31,75 8,57

Виробництво машин
та устаткування, не
віднесених до інших
угруповань

615 155 25,2 332 87 26,2 1

Виробництво
автотранспортних
засобів, причепів і
напівпричепів й
інших транспортних
засобів

233 69 29,61 165 61 36,97 7,36

РАЗОМ 1333 359 26,94 978 300 30,67 3,73
Складено автором на основі [1,3]

Як видно з таблиці, інноваційно активними підприємствами в машинобудуванні у 2014
році було 359 підприємств або 26,94% від загальної кількості підприємств, а у 2015 році -
300 підприємств або 30,67% від кількості машинобудівних підприємств загалом. Тому
загалом можна стверджувати, що в машинобудівній галузі інноваційна активність підприємств
зросла на 3,73 %. Це є позитивною і очевидною тенденцією, якщо брати до уваги, що
загалом по промисловості вона зросла. Адже саме машинобудівні підприємства повинні
становити ядро інноваційно активних промислових підприємств.

Істотна відмінність машинобудівних підприємств від інших промислових фірм полягає в
тому, що суттєву частину інноваційних видатків спрямовано на фінансування внутрішніх
науково-дослідних робіт 28,8 % у 2013 р. і 33,3 % – у 2014-му. У 2014 р. також значно
підвищилася частка витрат на зовнішні НДР – 17,7 % проти 5 % у 2013-му. Як і в
промислових підприємств у цілому, значну частку інноваційних витрат спрямовують на
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придбання машин, обладнання й програмного забезпечення, пов’язаного з реалізацією
інноваційних проектів. Так, у 2013 р. на ці потреби використано 28,3 % коштів, у 2014-му –
39,7 % [3]. У 2015 році окреслені тенденції збереглися. Так, значна частка інноваційно
активних підприємств галузі 31,67 % витрачали кошти на внутрішні НДР, а також
переважна їх більшість 53,67% від загальної кількості підприємств витрачали на придбання
машин, обладнання й програмного забезпечення для інноваційних проектів.

Однією з найгостріших проблем машинобудівної промисловості залишається
неналежне фінансування інноваційної діяльності підприємств. Головним джерелом
фінансування вітчизняних машинобудівних підприємств залишаються власні кошти до 80
%, що характерно загалом для промисловості України.

Отже, аналіз сучасного стану засвідчує, що інноваційним ядром економіки України, як і
в більшості розвинутих країнах, є машинобудівні підприємства, інноваційна активних яких
склала 30,67 % у 2015 році. Проте цього недостатньо для забезпечення конкурентних
позицій машинобудівної галузі в глобальній економіці, тому вирішення проблем належної
інвестиційної та інфраструктурної підтримки інноваційного розвитку вітчизняних
машинобудівних підприємств повинні стати пріоритетними в контексті розвитку інноваційної
економіки України.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТУРИСТИЧОМУ БІЗНЕСІ

Нині розуміння інноваційного потенціалу туристичного підприємства є базовим
елементом процесу управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві.

Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають якісну новизну та
зумовлюють позитивні зрушення, результатом яких має стати забезпечення стійкого
функціонування й розвитку туристичних підприємств регіону. Так, ідея створення і реалізації
туристичних проектів, навіть спочатку без істотного прибутку, може дати поштовх розвитку
туризму і тим самим активно сприяти створенню додаткових робочих місць та зростанню
доходів населення [5].

Туристичне підприємство має концентрувати інноваційну діяльність на пошуку та
здійсненні інновацій з метою невпинного оновлення та розширення економічної й
технологічної баз послуг, освоєнні та випуску послуг якісно нового рівня.

Така діяльність потребує формування конкурентоспроможної інноваційної культури в
рамках сильної організаційної культури на туристичному підприємстві. Найважливішою
проблемою активізації даної діяльності є створення умов для всебічного розвитку творчої
активності персоналу, тобто орієнтованих на формування інноваційної культури менеджерів.

Вивчення тенденцій та закономірностей впровадження інновацій є складною
проблемою методологічного характеру, яка пов’язана з особливостями інновацій у туризмі.

Інновація, будучи процесом або продуктом, може стати однією з визначальних статей
доходу туристичного підприємства, суттєво впливаючи на його конкурентоспроможність.
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Інноваційні процеси, які проходять на туристичних підприємствах, мають свою
специфіку. Вони реалізуються, як правило, через ступінь задоволеності клієнта та ринок
туристичних послуг, а також завдяки прийняттю спільних рішень туристичними
підприємствами, органами управління галуззю туризму в регіоні, органами місцевого
самоврядування та громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана із наданням
туристичних послуг.

На думку Гуржій Н. М. [2], специфіка інноваційної діяльності туристичного
підприємства визначається:

- застосуванням передових інформаційних технологій у наданні транспортних,
готельних та інших послуг;

- наповненням новими властивостями традиційних послуг та впровадженням нових
послуг;

- освоєнням нових туристичних ресурсів;
- впровадженням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності у сфері

виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
- виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і товарів.
Академік Квартальнов В. О. [3, с. 216] наводить такі особливості туристичних послуг,

які впливають на характер інноваційних змін:
- нездатність до зберігання;
- невідчутність послуг;
- схильність до сезонних коливань;
- значна статичність, прив’язаність до певного місця турбази, аеропорту, оскільки їх

неможливо перенести в інше місце;
- розбіжність у часі факту продажу туристичної послуги та її споживання;
- територіальна роз’єднаність споживача і виробника на туристичному ринку;
- покупець долає відстань, яка відділяє його від продукту і місця споживання, а не

навпаки.
Говорячи про інноваційні процеси, які ініціюють туристичні підприємства, необхідно

розуміти специфічні особливості споживача туристичних послуг. Сучасного споживача
туристичної послуги вирізняють такі соціально-психологічні особливості:

- високий рівень культури та поінформованості;
- надвимогливість до кількісних та якісних характеристик туристичної послуги;
- індивідуалізм;
- розвинена екологічна культура;
- фінансова та територіальна мобільність;
- спонтанність рішень;
- фізична й розумова активність під час використання туристичної послуги;
- орієнтація на калейдоскоп вражень.
Вищезазначені зміни у суспільній психології споживання вплинули на стереотипи

поведінки споживача на ринку туристичних послуг, що, у свою чергу, вплинуло на розробку
інноваційних продуктів постачальниками туристичних послуг:

- у мотиваціях туристичних поїздок посилюється вплив активних форм відпочинку і
спостерігається поглиблення його сегментації;

- через економічну та політичну ситуацію в країні для виїзного туризму характерним
стане скорочення відстані подорожей та строків перебування за кордоном;

- спостерігається зародження тенденції до збільшення кількості туристичних поїздок, у
тому числі короткострокових з метою відпочинку. Короткі, але часті поїздки відповідають
таким вимогам споживача туристичних послуг, як спонтанність вибору місця відпочинку,
інтенсивний, насичений враженнями відпочинок;

- актуалізується внутрішній відпочинок.
До особливостей виробників туристичних послуг можна віднести такі, як

взаємодоповнюваність та взаємодія. Цей зв’язок особливо помітний у довгостроковій
перспективі, що відбиває композитний характер туристичного продукту: рентабельність
транспортних компаній залежить від завантаження та якості засобів розміщення, а їх
виживання на ринку визначаться якістю пам’яток для споживача послуги і ступенем
відвідуваності туристами даного напрямку [3, с. 218].

Попит на туристичні послуги відрізняється певною еластичністю залежно від
кон’юнктури ринку, доходу та рівня освіти потенційного споживача, реклами, ціни. Оцінка
якості послуг досить суб’єктивна: великий вплив на оцінку споживача справляють зовнішні
фактори або особи, які не мають прямого відношення до пакета придбаних послуг місцеві
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жителі, інші відпочивальники, учасники туристичної групи, члени сім’ї. Розробляючи
програму інноваційного розвитку необхідно враховувати інтереси не тільки «кінцевого
споживача» – туристів, але й проміжних інстанцій – туристичних підприємств, партнерів,
громадських туристичних об’єднань, державних органів з регулювання туризму.

Професор Гринько Т. В. у роботі «Теоретичні засади управління інноваційним
потенціалом промислового підприємства» [1] трактує інноваційний потенціал як функцію від
кількості ресурсів, що підприємство може залучити у відведений часовий проміжок до сфери
науково-технічного розвитку, за заздалегідь заданого діапазону ресурсних обмежень та
непогіршення результативності основних виробничих циклів. Ресурси можуть бути
матеріальними, виробничими, науково-технічними, інтелектуальними та ін. Проте ситуація
для туристичних підприємств, коли процес створення нової послуги вступає в дисонанс із
основним бізнес-процесом, досить рідкісна, що зумовлено специфікою інновацій у туризмі.

На думку автора, інноваційний потенціал туристичного підприємства – це здатність
його організаційної культури до самодобудови [4].

Незважаючи на те, що більшість туристичних підприємств України не може
похвалитися великою кількістю співробітників та багаторівневою системою взаємовідносин
всередині підприємства, потреба в інноваційному мисленні менеджерів спостерігається
досить часто. Професійна культура менеджерів туристичних підприємств орієнтована не
стільки на пошук нових бізнес-пропозицій, спрямованих на розвиток туристичного бізнесу,
скільки на експлуатацію стандартних, одноманітних, «пакетних» пропозицій від
туроператора. Невміння або небажання розробляти пропозиції, відмінні від ринкових,
спричиняє виникнення і «загибель» величезної кількості туристичних фірм-одноденок.

З цієї причини інноваційний потенціал туристичного підприємства доцільно розглядати
як можливість перетворення й раціоналізації досвіду взаємодії суб’єктів бізнес-процесу.

Менеджер туристичного підприємства повинен чітко усвідомлювати, що інновації,
якими може й повинно займатися його підприємство, – це:

- сталий продукт туристичних дестинацій за умов поєднання відмін ної туристичної
інфраструктури та заходів активного або пізнавального характеру;

- налагодження доступної та якісної інфраструктури обслуговування;
- розвиток комунікативного потенціалу підприємства;
- позитивний репутаційний рейтинг підприємства;
- адекватна ціна на послуги підприємства;
- заходи щодо відновлення та нарощування якості історико-культурного потенціалу

території;
- потреба можливо, штучно створена й підтримувана в об’єктах відвідування або

популярність туристичного бренду серед певних груп споживачів.
За Севастьяновою С. А. [7, с. 132] основними напрямами інноваційної діяльності

туристичних підприємств є:
- випуск нових видів туристичного продукту, готельних послуг, та ін.;
- застосування нової технології і техніки у виробництві традиційних туристичних

продуктів;
- залучення у сферу туристичного попиту раніше не використовуваних туристичних

ресурсів;
- організаційні зміни у виробництві і споживанні традиційного туристичного продукту,

готельних послуг тощо;
- новий менеджмент, новий маркетинг.
Т. А. Фролова стверджує, що основними напрямами інноваційної діяльності

туристичних організацій є:
- використання нової техніки і технологій у наданні традиційних послуг;
- впровадження нових послуг із новими властивостями;
- використання нових туристичних ресурсів, що раніше не використовувалися;
- зміни в організації виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
- виявлення та використання нових ринків збуту туристичних послуг і товарів [8, с.

46].
Відповідно до положень Світової організації торгівлі інноваційна діяльність у

туристичній сфері розвивається за такими напрямами [6]:
- впровадження нововведень, пов’язаних із розвитком підприємства й туристичного

бізнесу, у систему і структуру управління, включаючи реорганізацію, укрупнення,
поглинання конкурентів; кадрова політика оновлення кадрів, підвищення кваліфікації;
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раціональна економічна і фінансова діяльність впровадження сучасних форм обліку
звітності;

- маркетингові інновації, що дозволяють охопити потреби цільових споживачів й
залучити неохоплений сегмент покупців;

- періодичні нововведення, спрямовані на зміну споживчих властивостей туристичного
продукту, його позиціонування на ринку як ексклюзиву, які передбачають збільшення
конкурентних переваг.

Отже, під інноваційною діяльністю туристичного підприємства будемо розуміти
комплекс наукових, організаційних, технологічних, комерційних, фінансових заходів, які
приводять до інновацій.

Таким чином, діяльність туристичного підприємства буде вважатися інноваційною,
якщо в неї привносяться новітні теоретичні знання, прийоми, технології, підходи для
отримання результату, потрібного суспільству. Інноваційну діяльність туристичного
підприємства можна визначити як спільну, наполегливу працю всіх співробітників,
спрямовану на створення і впровадження нововведень у туристичний бізнес. Варто
пам’ятати, що інноваційна діяльність повинна мати системний характер. Означену
системність мають забезпечувати суспільство і власне ті суб’єкти діяльності, що
впроваджують новітні інноваційні продукти або технології.
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РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ - СУТНІСТЬ І ДИЛЕМИ

Постановка проблеми. Соціальні мережі, такі як Facebook і Twitter є щоденним
призначенням мільйонів споживачів. Крім того, оголошення, які ми пропонуємо можна
налаштувати в залежності від конкретних демографічних елементів, соціальних зв'язків,
інтересів і звичаїв. Це не дуже складно зрозуміти привабливість реклами в соціальних медіа.
Використання сайтів соціальних мереж в маркетинговій діяльності, є одне з можливих
рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Стан реклами в соціальних медіа, особливо
Facebook і Twitter, а також в якості рекламного носія. Дослідження зростаючого значення
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мобільності, і як рідні формати оголошень, розроблені спеціально для мобільних пристроїв
підштовхують цей ринок.

Сайти соціальних мереж - вид Інтернет-вузлів, які вирішують проблеми наближення і
участі користувачів в наданому віртуальному середовищі. На створення віртуального
середовища впливає різноманітність інтересів людини, які охоплюють, практично, всі аспекти
життя, починаючи від приватних від підтримки відносин між школярам и до обміну
інформацією між людьми, що мають науковий ступінь, професійних розвиток кар'єри
[1, с. 36] тощо.

Рисунок 1 – Більшість відомих сайти соціальних мереж у всьому світі станом на квітень
2017 року, ранжируваних за кількістю активних користувачів в мільйонах

Провідні соціальні мережі, як правило, доступні на декількох мовах і дозволяють
користувачам спілкуватися з друзями або людьми з географічних, політичних або
економічних кордонів. Приблизно 2 мільярди користувачів інтернету використовують
соціальні мережі, і ці цифри, як і раніше буде рости, як використання мобільного пристрою і
мобільні соціальні мережі все більше і більше набирати обертів. Найпопулярніші соціальні
мережі, як правило, відображати велику кількість облікових записів користувачів або
сильного взаємодії користувача. В квітні 2017 року, ранжируваних за кількістю активних
рахунків, рис. 1. Лідер ринку Facebook став першою соціальною мережею перевищить 1 млрд
зареєстрованих рахунків і в даний час знаходиться на 1,97 млрд активних користувачів
щомісяця. Сьоме місце обміну фотографіями додаток Instagram було понад 600 мільйонів в
місяць активних рахунків. Тим часом, служба блогів Tumblr було понад 550 мільйонів
активних користувачів в блозі на своєму сайті [2].

Рисунок 2 – Соціальна мережа дохід від реклами з 2014 по 2017 рік в млрд дол. США
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На рис. 2 містяться дані про світовому доході від реклами соціальних мереж в
2014 році, а також прогноз їх до 2017 р. Джерело підраховав, що в 2017 році, доходи
складуть 41 млрд доларів США, по порівнянні з 17,85 млрд в 2014 р. Інше джерело
підраховало, що мобільні витрати соціального оголошення складуть 23,39 млрд доларів США
по всьому світу в 2017 році, де робочий стіл соціальний до 8,63 млрд. Згідно з оцінкою 2016
року, Facebook і Twitter разом провести майже три чверті ринку реклами в соціальних медіа
[3].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Реклама у соціальних мережах – це
ефективний та вигідний спосіб просування продукту чи послуги на ринок, стимулювання
збуту товару/послуг, розповсюдження інформації про підприємство та постійного
нагадування про неї. Використання різних інструментів соціального просування в Інтернеті
допомагає не тільки налагодити зв`язок з потенційними і реальними споживачами, але і
вирішує ряд інших досить важливих завдань: розкручує бренд, формує прихильність у
цільової аудиторії, підвищує шанси для перемоги в конкурентній боротьбі, збільшує обсяг
реалізації продукції і т.д. Наявні статистичні дані показують, що, ініціюючи і підтримуючи
відносини за допомогою соціальних медіа є головним елементом on - line діяльності для
багатьох. Маркетинговий потенціал таких типів сайтів соціальних мереж зростає, про що
свідчить дане дослідження.
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

У зв’язку із активним залученням жінок до управління, постає необхідність
дослідження гендерних аспектів управління. Так виникає новий напрям економічної науки –
гендерна економіка. В умовах становлення ринкової економіки в Україні значно у дрібному і
середньому бізнесі керівниками нерідко стають жінки. Ця тенденція також відповідає
процесам, що мають місце у країнах з розвиненою ринковою економікою, де жінки очолюють
приблизно 30 % малих і середніх фірм, де частка жінок досягає 90 %.

У такому випадку, жінки розглядаються як група із специфічними інтересами. Проте,
слід сказати, що принцип рівних прав і можливостей для обох статей є формально
задекларованим, але майже не реалізується у сучасній системі менеджменту. Відомо, що
положення жінки в суспільстві залежить від прийнятих у ньому статево-рольових стереотипів
поведінки, від традиційних культурних, психологічних і соціальних норм.

Так, прийнято розрізняти традиційно чоловічі і жіночі ролі щодо професій, посад, сфер
діяльності.

В українській економіці склалася гендерна асиметрія, що призвела до прихованої
дискримінації жінок у сфері управління. Й вона помітно виявляється при гендерному аналізі
різних рівнів управління. І якщо на нижчих і середніх ланках частка жінок в апараті
управління є вагомою, то представництво жінок на вищому рівні управління вкрай незначне.

Вельми характерним для громадської думки є те, що на рівні вищого керівництва
особистість жінки викликає підвищену увага і сприймається більш критично, ніж чоловік на
рівнозначній посаді. Відмітимо, що в Швеції це країна з одним з найвищ их в світі показників
ступеня залученості жінок до економічного і політичного життя частка жінок у парламенті
досягає 42,7 %, Фінляндії – 33,5 %, в Данії, Норвегії, Нідерландах – 36–37 %.
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В управлінській практиці гендерні аспекти включають в себе особливості різних
підходів до керівництва колективом, специфіку міжособистісних відносин із урахуванням
чоловічої і жіночої психіки і характерних рис інтелекту. Дослідження щодо порівняння
професійних, ділових і психологічних якостей жінки і чоловіка показали, що за низкою
параметрів існують певні відмінності [1]. Разом із тим, у експериментально не було знайдено
підтвердження щодо відмінності в розумових здібностях, які впливали б на здатність до
навчання, риси характеру і типи темпераменту у представників обох статей.

Результатом експериментальних досліджень стало практичне підтвердження, що жінки
мають досить сприятливі якості для здійснення ефективної управлінської діяльності, а за
деякими параметрами – мають явні перевагами для успішного здійснення управлінських
функцій [2]. Але, разом із тим існують стереотипи щодо жінки-керівника, намагання
представити її діяльність у спрощеному вигляді – «залізна леді» і «старша сестра».

Разом з тим, існують ряд особливостей, які підтверджують, що жіночий стиль
управління є набагато різноманітнішим за своїми проявами та має деякі особливості:

- мотивація трудової діяльності жінки буде мати певні відмінності. Відома піраміда
потреб А.Маслоу буде зазнавати значної корекції, якщо спробувати застосувати до неї
гендерний аспект. Так, жінки мають рухливу мотиваційну структуру, а їхня емоційна реакція
може проявлятися з досить великими відмінностями. Наприклад, якщо жінка відчуває себе
соціально захищеною, щасливою в шлюбі, родині, то вона може надавати меншого значення
відносинам з колегами, не прагнути лідерства в організації. Проте, вона ж може прагнути
самоствердження з метою самоактуалізації і підтвердження власної самостійності [3];

- жінка-керівник більше уваги приділяє відносинам між членами колективу, її більше
хвилює сфера міжособистісних відносин, ніж керівника-чоловіка. Жінка-управлінець більш
чутливо реагує на зміни морально-психологічного клімату в колективі, проявляє емпатію,
чуйність щодо морально-етичних питань;

- жінка більш емоційна, і ця риса особливо характеризує жіночий стиль управління. У
різних ситуаціях реакція жінки-керівника відрізняється від реакції чоловіка: емоційно вона
більш яскрава й багатша;

- жіночий стиль управління відрізняється більшою гнучкістю, ситуативністю, умінням
адаптуватися до обставин. Гнучкість і дипломатичність у поєднанні з наполегливістю
дозволяють жінці ефективно розбудовувати взаємини з діловими партнерами, здобувати у
них підтримку й доходити до взаєморозуміння;

- завдяки терплячості діяльність жінки-менеджера спрямована на послідовні, поступові
перетворення без орієнтації на миттєвий результат;

- стиль керівництва жінки-менеджера відрізняється більшою демократичністю,
готовністю до співпраці і колегіального ухвалення рішень за умови умілого делегування
повноважень і відмови від дріб’язкової опіки підлеглих;

- визначальна особливість жінки-керівника – допитливість. Вона виявляється у
прагненнідо розширення світогляду через спілкування, встановлення контактів, збір та
аналіз інформації;

- у екстремальних ситуаціях жінка демонструватиме не стратегію страху і уникнення, а
активного протистояння. Внутрішнє чуття допомагає жінці успішно діяти в кризових
ситуаціях. Використовуючи різні моделі поведінки, жінка знаходить оптимальні шляхи
вирішення проблеми у екстремальних умовах [4];

- досить поширеною є думка про те, що конфлікти мають переважно «жіноче
обличчя». Але це не підтверджено практичними дослідженнями. Навпаки встановлено, що
чоловіки і жінки конфліктують приблизно з однаковою частотою, але причини і форми
прояву конфліктів у них будуть різнитися. Жінки активно спрямовують свою негативну
енергію в зовнішнє середовище. При цьому вони володіють м’якими конфліктними
технологіями, швидше і легше «відходять» і заспокоюються.

Аналіз управлінських ситуацій свідчить, що жінка здатна застосовувати й жорсткі
управлінські технології, але у «м’якій пластиці». Жінки-менеджери досягають успіхів не в
результаті копіювання чоловічого стилю управління, а за допомогою творчого використання
своїх власних здібностей, реалізації притаманних лише жінці рис та якостей.
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КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ОБМЕЖЕНЬ М. ВУДКОВА І Д. ФРЕНСІСА

Самоменеджмент – це мистецтво керувати собою, своїм часом, своїм життям, свідомо
робити свою кар’єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток.

Відповідно до концепції М. Вудкока і Д. Френсіса, самоменеджмент – це всебічний
спосіб перевірки своїх власних можливостей обмежень і пошуку реальних шляхів розвитку
особистісних та ділових якостей.

Можливості, які дозволяє розвивати самоменеджмент: здатність керувати собою;
розумні особисті цінності; чіткі особисті цілі; постійне підвищення особистого професійного
рівня; розвиток навичок рішення проблем; винахідливість і здатність до інновацій.

Обмеження – це фактори, що стримують потенціал і результати роботи.
Відповідно, це такі обмеження: нездатність керувати собою; розмиті особисті цінності;

неясні особисті цілі; зупинений саморозвиток; недостатність навичок вирішувати проблеми.
Досліджуючи політичні, соціальні, економічні і психологічні сили, що діють у

розвинених країнах, і вивчаючи вплив цих сил на тих, хто займає управлінські пости, можна
прийти до деяких узагальнень щодо змісту діяльності сучасного керівника. Ці узагальнення
дозволяють виділити ті здібності і уміння, які потрібні від умілого, грамотного, ефективного
менеджера нині і в майбутньому.

М. Вудкок і Д. Френсіс, на підставі проведеного дослідження, виділяють такі
одинадцять чинників, які впливатимуть на управлінську діяльність у найближчі десятиліття:

1. Стреси, тиск і невизначеність у все більшій мірі присутні у більшості форм життя
організацій. Тому від умілих менеджерів потрібна здатність ефективно управляти собою і
своїм часом.

2. Ерозія традиційних цінностей привела до серйозного розладу особистих переконань
і цінностей. Тому від сучасних менеджерів потрібна здатність прояснити свої особисті
цінності.

3. Є широка можливість вибору. Тому від менеджерів потрібно чітко визначити як цілі
виконуваної роботи, так і власні цілі.

4. Організаційні системи не в змозі забезпечити всі можливості для навчання, що
потрібні сучасному керівникові. Тому кожен менеджер повинен сам підтримувати постійне
власне зростання і розвиток.

5. Проблем стає все більше, і вони все складніші, тоді як засоби їх рішення – часто
більш обмежені. Тому здатність вирішувати проблеми швидко й ефективно стає все більш
важливою частиною управлінських навиків.

6. Постійна боротьба за ринки збуту, енергетичні ресурси і прибутковість робить
необхідним висунення нових ідей і постійне пристосування. Тому керівники повинні бути
винахідливі й здатні гнучко реагувати на зміну ситуації.

7. Традиційні ієрархічні відносини підтримувати важко. Тому ефективне управління
закликає до використання навиків впливу на оточуючих, не удаючись до прямих наказів.

8. Багато традиційних шкіл і методи управління вичерпали свої можливості і не
відповідають викликам сьогодення й майбутнього. Тому потрібні нові, сучасніші управлінські
прийоми, і багато менеджерів повинні освоїти інші підходи щодо своїх підлеглих.

9. Великі витрати і труднощі зв’язані нині з використанням найнятих робітників. Тому
від кожного керівника потрібне більш уміле використання людських ресурсів.

10. Зростаючі масштаби змін вимагають освоєння нових навиків, розвитку нових
підходів і боротьби з можливістю власного «застарівання». Тому менеджерам потрібно



23

розвивати уміння допомагати іншим у швидкому вивченні нових методів і освоєнні
практичних навичок.

11. Складні проблеми у все більшій мірі вимагають об’єднання зусиль декількох
людей, що спільно здійснюють їхні рішення. Тому менеджер повинен уміти створювати і
удосконалювати групи, здатні швидко ставати винахідливими і результативними в роботі.

Отже, концепція особистісних обмежень самоменеджменту передбачає дослідження
власних здібностей на основі тестування своїх особистісних обмежень, уточнення, у чому
вони можуть полягати і як діяти щодо їх усунення, а також вироблення альтернативної точки
зору на свої проблеми, і, нарешті, практичне керівництво щодо їх подолання.
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«САМОНАВЧАННЯ» ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

В сучасному висококонкурентному та швидкозмінному ринковому середовищі
найціннішим х ресурсів сучасних організацій виступає персонал організації, а  здатність
організації його розвивати на основі безперервного навчання та перетворювати у свій
інтелектуальний капітал – найміцнішим фактором конкурентних переваг. Саме
«самонавчання» організації створює всі передумови для формування й розвитку
ітелектуального капіталу. Тому обрана тема є актуальною та потребує більш детального
розкриття як с теоретичних, так і з практичних позицій.

Наприкінці ХХ ст. у теорії управління відбулася зміна загальної парадигми управління.
Персонал почали розглядати як основний ресурс фірми, що визначає ефективність діяльності
організації, забезпечує її конкурентоспроможність в умовах глобалізації економіки. Ці зміни
посилили увагу до стратегічних питань управління розвитком персоналу на всіх рівнях
управління [5, с. 21].

Аналіз наукової літератури з проблематики самонавчальних організацій засвідчує
проблему несформованості понятійно-категоріального апарату даного наукового напряму.
Так, деякі дослідники використовують термін «самонавчальні організації», інші – «організації,
що навчаються».  Тому зазначимо, що в даному дослідженні ці терміни використовуються як
тотожні.

Поняття «самонавчається» є похідним від слова «самонавчання» і відрізняється від
поняття «навчання» [2]. Навчання – це процес зовнішнього педагогічного впливу на людину
з метою прищеплення їй певних якостей, не пов’язаний із застосуванням самою людиною
набутого досвіду в подальшій практичній діяльності, як це має місце у випадку з
самонавчанням. Водночас, самонавчання відбувається, головним чином, шляхом активної
діяльності, а також методом проб і помилок, шляхом отримання знань про те , як краще діяти
в тій чи іншій ситуації [1].

Термін «організація, що навчається» вперше у сучасному його трактуванні був
запропонований американським вченим П.Сенге, який стверджував, що в такій організації
співробітники безперервно розширюють свої можливості, що допомагає досягати необхідних
результатів. На думку цього дослідника, основа організації, що навчається складається з
технологій або дисциплін, якими повинен оперувати кожен працівник, з метою перетворення
організації на ту, яка справді навчається та якій притаманна атмосфера для творчості,
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генерації нових ідей, розширення компетенцій власних працівників [6]. Концепція П. Сенге
базується на п`яти «уміннях організації»: майстерність у вдосконаленні особистості;
інтелектуальні моделі; загальне бачення; групове навчання; системне мислення.
Найважливішим серед наведених вмінь є системне мислення, яке П. Сенге назвав «п'ятою
дисципліною» [3]. При цьому життєво важливо, щоб всі п`ять «умінь» розвивалися не
окремо, а системно.

Загалом дослідники виокремлюють чотири самонавчальні організації. Організації, що
знають, належать до адаптивного типу організацій і можуть залишатися такими, що
досягають успіху доти доки їх ринок залишається порівняно стабільним. Організації, що
розуміють і організації, що думають є проміжною ланкою між організаціями, що знають і
організаціями, що навчаються. Відмінною ознакою організації, що навчається, є підхід до
змін: тоді як інші організації адаптуються до змін, залишаючись в межах наявних культурних
цінностей і структур, в організаціях, що навчаються, самі зміни і отримане внаслідок цього
знання є частиною культурних цінностей і структури [4].

Варто зазначити, що самонавчальні організації також дають можливість своїм
співробітникам практично реалізовувати отримані навички, таким чином виступаючи
інструментом вдосконалення та розвитку свого персоналу. Згідно з широко поширеним
визначенням, самонавчальна організація – це організація, працівники якої навчаються,
вивчають і удосконалюють сам процес навчання, а також усвідомлено змінюють навколишню
дійсність [1]. Крім того, самонавчальна організація являє собою таку компанію, в якій кожен
співробітник займається виявленням і розв'язанням проблем, забезпечуючи можливість
безперервних експериментів, змін і вдосконалень, що сприяє зростанню і розвитку
організації, досягненню встановлених цілей.

Таким чином, лише організації, в яких людські ресурси і талант стають найбільш
важливим фактором продуктивності й метою інвестицій, здатні стати самонавчальними.
Основними ефектами від самонавчання при цьому можна назвати: розширення запасу знань
працівників; розробку та впровадження безперервних програм вдосконалення як організації
в цілому, її основних підсистем, так і кожного співробітника; створення механізмів швидкого
та ефективного розповсюдження знань в межах організації за допомогою програм
професійного навчання персоналу. Відтак, самонавчальною можна назвати організацію, що
створює умови для навчання і розвитку усіх працівників, організацію, що знаходиться в
процесі постійного самоудосконалення і що змінює таким чином себе і навколишній світ.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

В умовах глобалізації актуальності набувають питання пов’язані зі зміцненням і
стабілізацією кампаній на сучасному ринку за допомогою реклами. У зв’язку з чим, у розрізі
даного дослідження, розглянуто особливості планування та розробки рекламної кампанії;
подано основні види маркетингових стратегій, їх суть та застосування.

При грамотній організації реклама дуже дієва і сприяє активній безперебійній
реалізації продукції, що випускається. Але для того, щоб реклама була ефективною,
необхідно враховувати особливості маркетингової стратегії даного підприємства.

Метою статті є представлення загальної характеристики рекламної кампанії та
характеристика маркетингової стратегії як основи розробки рекламної кампанії.

Іншим методом є розробка рекламної кампанії в рамках маркетингової стратегії
підприємства. Даний підхід дозволяє уникнути прорахунків при створенні і проведенні
рекламних кампаній. Він мінімізує ризик непорозуміння споживачами основної ідеї, тим самим
підвищуючи її ефективність.

Закордонний досвід давно вже продемонстрував, наскільки значущою є розробка
рекламної кампанії, як одного із засобів стимулювання збуту і формування іміджу компанії в
рамках маркетингової стратегії підприємства.

Загальна маркетингова програма є головним джерелом створення моделі рекламної
кампанії. Слідуючи цим даними, створюються основні цілі і завдання тієї чи іншої рекламної
кампанії. Так, якщо підвищення обсягу продажів – це завдання маркетингу, то вплив на
споживача, зміна його поведінки і свідомості – це цілі, які ставляться перед рекламною
кампанією [1].

Рекламна кампанія – це цілий комплекс заходів, об’єднаних між собою спільними
цілями. Вони нерозривно повинні бути пов’язані із загальною концепцією підприємства, з
його стилем і манерою «спілкування» зі споживачем. Якщо ж рекламна кампанія виходить за
рамки маркетингової стратегії фірми, то втрачається і зв’язок у фірми зі споживачем [2, с.
78].

Маркетингова стратегія є основою маркетингової діяльності підприємства. Усі заходи в
сфері маркетингу, зв’язків з громадськістю PR, реклами, і продажів повинні працювати
взаємопов’язано, в одному напрямі, а значить – узгоджуватися з даною стратегією і не
розходитися з нею. Подібного роду заходи здійснюють маркетингову стратегію на практиці,
втілюючи її в життя. Маркетингова стратегія – це кошти, за допомогою яких досягається
маркетингова мета. Найчастіше її визначають цільовий ринок і програма його освоєння [1].

Важливо враховувати таке: маркетингова стратегія створюється в рамках загальної
стратегії підприємства і повинна бути їй відповідати. Процедура погодження може проходити
за певним повторюваному циклу; стратегія в більшості своїй визначається сферою діяльності
фірми, станом ринку, тенденціями його розвитку і положенням підприємства на ньому, в
рівній мірі як і устремліннями компанії; маркетингова стратегія повинна перетворитися в
пов’язану сукупність різних стратегій: стратегії збуту, стратегії реклами, ціноутворення та ін.

Стратегії в маркетингу служать базою для формування цілей тієї чи іншої рекламної
кампанії. Ряд компаній розробляють і використовують рекламу поза зв’язку з маркетингом. У
більшості випадків підсумком такої роботи є негативний ефект від реклами і витрачені марно
гроші.

Стратегія фірми розробляється на базі вивчення кон’юнктури ринку, її прогнозування,
дослідження споживачів, продуктів, конкурентів і інших складових ринку. Лідер ринку має
найбільшу частку ринку певного товару. Для того, щоб зміцнити свою домінуючу позицію,
лідеру слід розширювати ринок в цілому, залучати нових покупців, знаходити нові методи
використання та споживання продукції. Претендент на лідерство діє агресивно відносно
лідера й інших конкурентів на ринку, оскільки як і лідер прагне до розширення своєї частки
на ринку. До стратегіям претендента можна віднести: ведення цінової війни, зниження
витрат виробництва, виробництво престижних продуктів, розширення асортименту, розробку
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нових товарів, удосконалення каналів розподілу, підвищення рівня послуг або проведення
широкої рекламної кампанії [3].

У даний час мають місце чотири загальноприйнятих маркетингових стратегій, які
спираються на дослідження потреб покупців [4].

Перший вид – недиференційований маркетинг. Він полягає в такому: з усіх потреб
виділяють лише одну або кілька подібних, які характерні для всіх споживачів; створюється
продукт, здатний найбільшою мірою задовольнити обрану потребу; розроблений продукт
виводиться на ринок, позиціонуючи себе згідно з обраним завданням і концепцією тобто
орієнтуючись на численність майбутніх покупців. Продукція організацій, які дотримуються
подібної стратегії, за звичаєм, характеризується великими обсягами виробництва необхідно
забезпечити продукцією всіх майбутніх покупців, відносн о невисокою ціною орієнтація на
споживачів із середнім або низьким рівнем достатку і однорідністю, тобто вузьким
асортиментом цільовою аудиторією виступають усі споживачі [3]. З цього випливає, що
дохід підприємства забезпечується великим обсягом реалізованої продукції. В основному,
великі компанії дотримуються даної стратегії. Найяскравішим прикладом є компанія Coca-
Cola. Одним з основних слоганів цього виробника: Everybody loves Coca-Cola. Компанія
позиціонує свій продукт, як призначений для всіх споживачів, незалежно від рівня доходу,
статі, національності, віку і т. д.

Другий вид маркетингової стратегії – товарно-диференційований маркетинг. Він
полягає в такому:

1. Проводяться дослідження потреб усіх споживачів, що існують на ринку.
2. Залежно від особливостей потреб, їх характеру споживачі поділяються на групи.
3. Для кожної групи розробляється продукт, здатний найкращим чином задовольнити

специфічні потреби заданої групи.
Продукти, створені із використанням даної стратегії, відрізняються широким

асортиментом, великим розкидом цін і великими сумарними обсягами виробництва.
Третій вид маркетингової стратегії – стратегія концентрованого маркетингу. Цей вид є

протилежністю першим двом перерахованим стратегіям.
Цілі даної стратегії такі: проводяться дослідження потреб усіх споживачів, що існують

на ринку; залежно від особливостей потреб, їх характеру споживачі поділяються на групи;
вибирають одну групу споживачів з певними специфічними потребами найбільш зручними
для задоволення; розробляється і виводиться на ринок продукт, що найбільш повно
відповідає заданим споживчим перевагам.

Останньою маркетинговою стратегією в даній класифікації є стратегія цільового
диференційованого маркетингу. Вона полягає в такому: проводяться дослідження потреб
усіх споживачів, що існують на ринку; з усіх потреб виділяють лише одну або кілька
подібних, які характерні для двох або більше груп споживачів, але не для всієї масової
аудиторії; розробляється продукт, що найбільш повно відповідає заданим споживчим
перевагам. Споживчі переваги груп, що не увійшли до цільових, не розглядаються;
розроблений продукт виводиться на ринок, позиціонуючи себе згідно з поставленою
концепцією і цілей підприємства.

Отже, маркетингова стратегія є визначальним чинником не тільки в рекламній
діяльності підприємства, але і всієї його діяльності. Ця стратегія спрямовує рекламу
організації в потрібному напрямі, в той час як рекламна кампанія взаємодоповнює і підтримує
систему збуту фірми. Розглядаючи, плануючи, створюючи рекламну кампанію в рамках
маркетингової стратегії підприємства, синтезуючи ці елементи, можна досягти поставлених
перед компанією завдань.
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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА РИНКУ

На сучасному етапі світового розвитку конкуренція як рушійна сила змушує
виробників товарів постійно шукати нові шляхи підвищення їхньої якості, зниження ціни,
підвищення якості сервісу. У зв'язку з дефіцитністю ресурсів постає нова проблема –
економія ресурсів у споживачів товарів за рахунок спрощення їхньої конструкції й
підвищення якості. Вважаємо, що в XXI ст. це завдання буде пріоритетним, тому що
наприкінці XX ст. витрати ресурсів у споживачів складної техніки за строк її служби
перевищували ціну до п'яти разів у промислово розвинутих країнах і до 20 разів- у країнах,
що розвиваються. До середини XX ст. сформувалися загальні поняття про сутність
конкуренції та її основні рушійні сили, що виявилися у виробленні чотирьох класичних
моделях: дійсної чистої конкуренції, монополістичної, олігополістичної конкуренції й чистої
монополії. Останні три моделі являють собою ринок недосконалої конкуренції.

Механізм ринкового регулювання конкурентних відносин у рамках кожної моделі має
свої істотні відмінності. Умовності моделі ранка чистої конкуренції, а також абстрактність її
вихідних положень необмежена кількість підприємств, абсолютний ступінь стандартизації
продукції, рівна й гранично мала потужність підприємств не дав змоги за її допомогою
описати реально існуючі ринки. Але ця модель має велике теоретичне значення для
вивчення реальних ринків, де конкуренція обмежена різними суб'єктивними й об'єктивними
причинами. Ринки недосконалої конкуренції становлять найбільший інтерес із практичної
точки зору, тому що охоплюють переважну більшість виробленої промислової й споживчої
продукції. Середовище конкуренції заповнене більшою кількістю дрібних і середніх
підприємств, жодне з яких не має значної частки в загальному обсязі продаж. Головна
особливість такого ринку - відсутність широко відомих лідерів, що істотно впливають на
розвиток умов і тенденцій у галузі. Основною умовою, за якою працює ринковий механізм,
що забезпечує стабільне зростання економіки, розмаїтість асортименту і високу якість товарів
та послуг, є ринкова конкуренція.

Формування конкурентних відносин сприяє створенню розвинутого, цивілізованого
ринку, що включає сферу виробництва й товарообміну. При цьому конкуренція виконує ряд
важливих функцій, серед яких: визначення ринкової вартості товару в процесі конкурентної
боротьби; стимулювання впровадження досягнень науково-технічного прогресу у
виробництво як інструмент економічної виживаності підприємств й одержання інших переваг
перед конкурентами; відбір у процесі конкуренції найбільш ефективних форм власності й
господарювання, виключення її неефективних ланок через механізм банкрутства.
Конкуренція є невід'ємною властивістю ринкової економіки. Тому уряди більшості країн
реалізують спеціальні програми підтримки вільного підприємництва, подолання монополізму і
захисту ринку від недобросовісної конкуренції. Так, проводячи конкурентну політику,
держава переслідує мету створення конкурентних відносин на внутрішніх і міжнародних
ринках, удосконалення правил конкуренції, її інституційного забезпечення.
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ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО

Деякі професії раніше можна було тільки уявити. Наприклад, як частину
футуристичного всесвіту, але ніяк не повсякденності. Однак, багато з них стають реальними і
затребуваними вже сьогодні. Рейтинги професій майбутнього укладають чисельні видання;
найґрунтовніше розробляють HR-агенції та дослідницькі інститути. Переглянувши та
ознайомившись з багатьма переліками майбутніх професій було складено невеликий перелік,
який, на думку автора, є нині найбільш актуальним [1]:

- гідропонік.Гідропоніка нині є відмінним методом вирощування рослин без
використання землі. Завдяки цьому способу, ви зможете в короткі терміни отримати
відмінний багатий урожай;

- відновлювач дикої природи – має завдання допомогти відшкодувати збиток, що люди
заподіяли сільській місцевості. Це означає зносити неактуальні паркани або понівечену
дорогу, замінюючи їх на природний ландшафт;

- оператор штучного інтелекту – безпосередньо комунікує зі штучним мозком,
розвиваючи його навички, контролює процес виконання завдань та результати, збирає дані,
коригує роботу системи;

- оператор БПЛА. БПЛА розшифровується як безпілотний літальний апарат. Ці
пристрої – дрони – несуть у собі величезний потенціал, і будуть використовуватись у всіх
сферах життя: від військової до побутової [2];

- координатор позаземних перельотів та туристичних оглядових турів планети Земля.
Скоріше за все, що за 10 років люди зможуть здійснювати повітряні тури навколо нашої
планети на літаках, які зможуть обертатися навколо Земної мезосфери. З новими
можливостями туризму виникне необхідність не лише у пілотах, а й у гідах-провідниках;

- архітектор енергозберігаючих рішень для дому. Збільшення використання технологій
означає, що середньостатистична сім’я потребує набагато більше енергії для живлення всіх
приладів, що використовуються у повсякденному житті. За прогнозами, архітектори
енергозберігаючих рішень будуть затребувані вже у наступному десятиріччі. Основна увага
буде приділятися відвлюваним джерелам енергії;

- дизайнер одягу, який надрукований на 3D-принтері. Якщо раніше це називалося
«модним експериментом», то сьогодні ми вже нормально сприймаємо одяг, надрукований на
3D-принтері. Такий одяг з’явився на всіх подіумах – від Мілана до Нью-Йорка, а прикраси,
створені таким способом, стали звичайним явищем для модниць. Чим доступнішою стає
технологія, тим потрібніші дизайнери, які вміють працювати з 3D-принтерами;

- планувальник розумного міста. Архітекторам час починати працювати над тим, щоб
враховувати розвиток смарт-технологій при плануванні міста, впроваджувати їх
безпосередньо в будівлі, вулиці та парковки. Відповідно до цього повинна створюватися й
інфраструктура міста. Все частіше вакансії з такою назвою з’являються на провідних сайтах з
пошуку роботи, а значить, цьому світові потрібні планувальники міст кардинально нового
рівня;

- геоінженер – створює задані кліматичні умови, володіє знаннями у житловому
будівництві та гірничодобувних технологіях, нафтовому машинобудуванні і науці про Землю
[3];

- співробітник погодної поліції. Їхня мета – відстежувати і блокувати можливі
несанкціоновані спроби вплинути на погоду. Зокрема, це стосується практики перехоплення
хмар з метою викликати дощ, що позначається на інших районах, навіть на відстані в
мільйони миль. Погодна поліція має відстежувати, кому дозволятиметься втрутитися в
природні процеси, наприклад, розстрілювати хмари йодидом срібла, щоб викликати опади;

- фахівець із виробництва органів. Розвиток науки зробить можливим виробництво
живих органів і навіть окремих систем людського організму, тому знадобляться професіонали
у цій сфері. Сюди ж можна віднести фахівців, які працюватимуть у сховищах і підприємствах
з відновлення пошкоджених трансплантатів;
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- хірург, що позбавляє поганих спогадів – лікар, який є кваліфікованим в усуненні
поганих спогадів або деструктивної поведінки;

- спеціаліст з хірургії зародку– прориви в медицині плоду уможливили виконання
процедур з порятунку життя ще ненародженої людини.Це відкриває шлях для цілої нової
області медицини і спеціалізації лікарів;

- наномедик – спеціаліст у медичному застосуванні наноматеріалів і біологічних
пристроїв, наноелектронних біосенсорів та майбутніх додатків молекулярної нанотехнології,
таких, як біологічні машини;

- хірург зі збільшення пам’яті. Нова спеціалізація хірургів, роль яких – збільшувати
ресурс пам’яті людини. Одним із їхніх основних завдань стане допомога тим, у кого пам’ять
буквально «переобтяжена» і хто не може засвоювати нову інформацію;

- фахівець з утилізації непотрібної інформації. Зі збільшенням обсягів інформації, які
зберігається на комп’ютерах, актуальним стане завдання швидкого та надійного видалення
непотрібних масивів даних, щоб при цьому не стати жертвою несанкціонованого доступу і
розкрадання персональної інформації;

- фахівець з альтернативних валют. Банкіри можуть починати хвилюватися: їхні
послуги скоро будуть не такими затребуваними, як зараз. Можливо, якийсь час курс долара
нас буде цікавити найбільше на світі. Але це буде тривати недовго, адже альтернативні
валюти на зразок біткойнів це інноваційна платіжна система та новий вид грошей – «24»
стають впливовішими. Розібратися у коливанні обмінного курсу валют, навчитися
передбачати поведінку курсу і, головне, отримувати прибуток за допомогою альтернативних
грошей, допоміг би відповідний фахівець;

- архітектор баз даних. Процес аналізу даних змінюється. Обсяг інформації, необхідної
для нормальної роботи, став набагато більшим. Тому той, хто може інтерпретувати і
систематизувати масштабні масиви даних, стане одним із найбільш затребуваних
працівників;

- тестувальник вимірювальних смарт-систем. Через те, що наші квартири стають
розумними, нам потрібна нова система вимірювань, яка б зв’язала воєдино цифрові
технології і житлово-комунальне господарство. Так, необхідно з’єднати роботу відповідних
девайсів і, наприклад, водопостачання, а для цього потрібно навчити їх «спілкуватися». В
Англії таку вимірювальну систему вже створили і представили восени цього року;

- персональний аналітик показників.Щодня ми рахуємо все, що тільки можна: кількість
калорій, пройдених кроків, випитих літрів води. Отримуємо інформацію про власне здоров’я:
серцевий ритм, якість сну, фази активності. Цього все одно мало. Важливо не тільки знати
показники, а й розуміти, що ж вони означають. Для цього вам знадобиться персональний
аналітик – людина, яка зможе інтерпретувати отримані дані і вибудувати для вас
індивідуальний план підтримки здорового способу життя. І, судячи з того, якими
популярними є фітнес-трекери і розумні годинники, такий фахівець незабаром буде потрібен
всім нам.

Наведений вище список є просто «подряпиною на поверхні». Автоматизуючи старі
процеси, ніхто не буде позбавляти людей роботи. Вони вивільнять людський капітал, який
зможе створити мільйони нових робочих місць у тисячах нових промислових галузей.Однак,
щоби втілити такі амбіції та плани, необхідно перейти на новий рівень системного
мислення.Не варто сприймати інформацію, викладену вище, як абсолютну істину. Це лише
один з можливих і на даний час, найреалістичніших варіантів розвитку подій [4].
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ

Інтернет маркетинг це найсучасніший та один з найефективніших методів просування
продукції в світі. Методики та інструменти направлені на збільшення корисної віддачі від
вкладених в просування ресурсів. Завдання яке ставить перед собою просування в всесвітній
мережі це приваблення максимальної кількості споживачів до певного продукту чи бренду за
допомогою інструментів Е-маркетингу.

Постановка проблеми. Приваблення споживачів найголовніше завдання яке ставить
перед собою маркетинг, збільшення часу який витрачають потенційні клієнти в мережі
інтернет зростає щоденно, віддача та релевантність традиційних методів реклами втрачає
свої позиції завдяки поширеності та доступності інтернет. Рішення проблеми полягає в
застосуванні інструментів інтернет маркетингу для побудови маркетингової стратегії
підприємства.

Різні аспекти проблематики просування в всесвітній мережі інтернет вивчалася такими
науковцями як: Кутідзе Л.С., Савчук І.О. Пілющенко В.Л., Юра-сова А.В., Литовченко И.Л.,
Пилипчука В.П.,Романова А., Р. Кузнєцової та інших авторів.

Інтернет-реклама є одним з найбільш придатних інструментів для залучення великої
кількості споживачів і зменшення кількості ресурсів, необхідних для просування продукції
компанії на ринку. Це найбільш зручний спосіб просування, який може бути використаний
компаніями будь-якої галузі і будь-якого масштабу діяльності [1]. Методики просування в
інтернеті дозволяють: більш точно сегментувати ринок споживачів, раціонально
використовувати рекламний бюджет, відслідковувати шляхи залучення споживачів та інше.

Визначення поняття «стратегія» пов’язане з винятковою багатогранністю характерних
величин — властивостей, виявів, переваг, ризиків. Для стратегії характерне векторне
формування, що передбачає необхідність взаємодії стратегічних, тактичних та оперативних
дій при визначенні ринкових напрямів розвитку бізнесу [2].

Організація діяльності підприємства в Інтернеті вимагає, насамперед, визначення
перспектив. Добре обкреслена перспектива, стратегія — це уявний образ бажаного
результату, найважливіша передумова успіху компанії. Вироблення стратегії означає
правильну оцінку становища компанії та її конкурентів на ринку, розробку основного
напряму діяльності на кілька років уперед і пошук шляхів досягнення поставлених цілей. Цей
процес дуже важливий для функціонування в масштабах нової віртуальної економіки. На
відміну від традиційної економіки, де контроль каналів збуту здійснюється підприємством, в
Інтернеті це контролюють споживачі: вони визначають попит на вдосконалену продукцію й
очікують індивідуальне обслуговування. Крім того, в Інтернеті процеси відбуваються дуже
динамічно, тому традиційні методи планування не можуть бути застосовані; стратегічні
плани, у тому числі маркетингові, у цьому випадку придатні лише для коротких періодів часу
[2].

Для складання ефективної маркетингової стратегії необхідно використовувати
найефективніші інструменти та методи просування. Виходячи з специфіки продукту та
логістичних можливостей необхідно сегментувати ринок на цільові групи. Застосування
певних інструментів інтернет маркетингу до визначених цільових груп це ключ до успіху не
тільки просування але й утримання споживача. Для формування стратегії також потрібно
визначити: товарну політику, збутову політику, комунікативну політику, політику оцінювання
та аудіювання. Також стратегія має включати в себе набір стратегічних рішень, що дозволять
втілити проект просування. Основа просування це створення бренду та збільшення
лояльності до нього, лояльний клієнт в такому випадку буде обирати ваш продукт в умовах
підвищеної конкуренції.
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В процесі розвитку світового бізнесу насамперед піддавалися змінам як задачі, так і
набір інструментів для управління знаннями. Наприклад, у середині 90-х років мова йшла,
насамперед, про подолання інформаційної перевантаженості. Кілька років після, коли були
накопичені визначений досвід і знання, задачі менеджерів по управлінню знаннями
змінилися. Поряд з виконанням функцій, пов'язаних з подоланням інформаційної
перевантаженості, перед ними постали задачі збереження вже отриманого досвіду і більш
глибокої кастомізації від англ. customіze – «виготовлення на замовлення» зовнішніх і
внутрішніх ресурсів.

Сутність кастомізації інформаційних систем, для покращення системи управління
знаннями полягає в тому, щоб створити своєрідні системи вивчення методичних матеріалів
працівниками з певною періодичністю, та тестуванням наприкінці вивчення навчальних
курсів, як це робиться в топових глобальних компаніях в усьому світі.

Таким чином, управління знаннями - загальна назва для методик, що організують
процес комунікацій цільового спілкування у корпоративних співтовариствах, направляючи
його на витяг нових і відновлення існуючих знань і компанії, що допомагають співробітникам,
вчасно вирішувати задачі, приймати рішення і починати необхідні дії, одержуючи потрібні
знання в потрібний час. Такі методики на 80% використовують гуманітарні технології, і
тільки на 20% - рішення в області інформаційних технологій.

Застосування методик управління знаннями уможливлює використання колективного
досвіду та знань і перетворення їх у корпоративний капітал.

Для інтеграції в єдиний комплекс системи управління знаннями використовують ряд
технологій: традиційні системи автоматизації й інформаційно-пошукові системи, електронну
пошту, корпоративні мережі і Інтернет-сервіси; бази і сховища даних, системи електронного
документообігу, спеціалізовані програми обробки даних, експертні системи і бази знань.

Методом покращення інфраструктури управління знаннями на підприємстві можна
досягти значного поліпшення якості кадрів та сукупно збільшити коефіцієнт якості праці на
підприємстві загалом особливо тоді, коли продуктом компанії є кінцевий товар або послуга.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Управління знаннями як інструмент створення і використання нових знань в

організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу з екрану: http://e-works.com.ua/work /
889_Ypravlinnya_znannyami_yak_instryment_stvorennya_i_vikoristannya_novih_znan_v_organiz
acii.html.

2. Управління знаннями — виклик майбутнього [Електронний ресурс]. – Режим
доступу з екрану: http://www.management.com.ua/hrm/hrm016.html.



32

Секція 2

«Актуальні аспекти міжнародної фінансово-інвестиційної та банківської діяльності
в умовах глобалізації»

УДК 658.15
АРТЮХ Д. М.

Студентка кафедри фінансів та кредиту
Науковий керівник – д.е.н., проф. Лапко О. О.

Міжнародний університет фінансів

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий стан підприємства, з одного боку, є результатом діяльності підприємства,
тобто його досягненням, а з іншого – визначає передумови розвитку підприємства.
Необхідність в аналізі та оцінці можна пояснити, насамперед, тим, що досить часто
підприємства не здатні правильно визначити власний фінансовий стан, що в майбутньому
створює серйозні перешкоди для ведення ефективної діяльності. Основною проблемою є
відсутність якісних управлінських рішення у сфері виробництва, збуту, фінансування,
інвестування. Керівництву підприємства необхідні не тільки теоретичні знання, але і
ґрунтовні навички практичних розрахунків з вмінням поєднувати логічну послідовність
господарських подій з фінансовими відносинами, саме через фінансові розрахунки і прогноз
різноманітних економічних ситуацій. Тому, особливого значення набуває своєчасна та
об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, оскільки керівництво підприємства не
повинне нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку доходу суб’єкта
господарювання, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу
фінансового стану. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність
будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його
платоспроможності.

Дослідженнями проблематики оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання
займаються як вітчизняні, так і закордонні вчені. Зокрема, діагностиці аналізу фінансового
стану приділили увагу Поддєрьогін А.М., Коробов М.Я., Бланк І.А, Білик Л.Д., Сайфулін Р.С.,
Шеремет А.Д., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В., Савчук В.П., Брігхем Ю., Кеннон Дж., Фоулк
Р., Сміт Р. та ін.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [2]. Фінансовий
стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-
господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства.
Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперервний випуск і
реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вище показники обсягу виробництва і
реалізації продукції, робіт, послуг і нижче їх собівартість, то вища прибутковість
підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан [3]. Неритмічність виробничих
процесів, зниження якості продукції, проблеми з її реалізацією призводять до зменшення
надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його
платоспроможність. Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може призвести до
перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова
діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження
й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної
дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і позикових коштів,
фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим
зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану
підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення
рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної
роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими
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установами. Фінансовий стан підприємства необхідно систематично й усебічно оцінювати з
використанням різноманітних методів та прийомів аналізу. Це зробить можливою критичну
оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в
динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити «слабкі сторони» у фінансовій діяльності та
способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності
підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації
продукції; зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
- дослідження ефективності використання майна капіталу підприємства,

забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
- об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової

стійкості підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і

прогнозів фінансового оздоровлення підприємств [4]. Кредитори та інвестори аналізують
фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками.

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні
прийоми й методи його здійснення. Можна назвати шість основних прийомів аналізу:

- горизонтальний часовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім
періодом;

- вертикальний структурний аналіз – визначення структури фінансових показників з
оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

- трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів
та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу
індивідуальних особливостей окремих періодів за допомогою тренду здійснюється
екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто
перспективний прогнозний аналіз фінансового стану;

- аналіз відносних показників коефіцієнтів – розрахунок відношень між окремими
позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників;

- порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності
за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств філій, а також
міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із
середньогалузевими та середніми показниками;

- факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів причин на
результативний показник детермінованих розділених у часі або стохастичних що не мають
певного порядку прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим
власне аналіз, коли результативний по казник розділяють на окремі складові, так і
зворотним синтез, коли його окремі елементи з’єднують у загальний результативний
показник.

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування
та використання. Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства –
об’єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення
ефективності формування й використання фінансових ресурсів можуть застосовуватися різні
методи аналізу. Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних інструментів
та принципів дослідження фінансового стану підприємства [6]. В економічній теорії та
практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі та фінансового
аналізу зокрема [7].

Перший рівень класифікації виокремлює неформалізовані та формалізовані методи
аналізу. Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур
на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках та залежностях. До
неформалізованих належать такі методи: експертних оцінок і сценаріїв; психологічні;
морфологічні; порівняльні; побудови системи показників; побудови системи аналітичних
таблиць.

Ці методи характеризуються певним суб’єктивізмом, оскільки в них велике значення
мають інтуїція, досвід та знання аналітика. До формалізованих методів фінансового аналізу
належать ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто
методи: ланцюгових підстановок;арифметичних різниць;  балансовий; виокремлення
ізольованого впливу факторів; відсоткових чисел; диференційний; логарифмічний;
інтегральний; простих і складних відсотків; дисконтування.
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У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні методи економічної
статистики середніх та відносних вели чин, групування, графічний, індексний, елементарні
методи обробки рядів динаміки, а також математико -статистичні методи кореляційний
аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів. Використання
видів, прийомів та методів аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану
підприємства в сукупності становить методологію та методику аналізу. Фінансовий аналіз
здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати
взаємозв’язки між основними показниками. Існують три основні типи моделей, які
застосовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні,
предикативні та нормативні [8]. Дескриптивні моделі є основними. До них належать:
побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності у різних аналітичних
розрізах, вертикальний та горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів,
аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі засновані на використанні інформації з
бухгалтерської звітності. Предикативні моделі – це моделі передбачуваного, прогностичного
характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків підприємства,
його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширені з них: розрахунки точки критичного
обсягу продажу, побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу
жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі. Нормативні моделі – це моделі, які
дають можливість порівняти фактичні результати діяльності підприємства із нормативними
розрахованими на підставі нормативу. Ці моделі використовуються, як правило, у
внутрішньому фінансовому аналізі, їх суть полягає у встановленні нормативів на кожну
статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів та у розгляді і з’ясуванні
причин відхилень фактичних даних від цих нормативів. Як ми бачимо, фінансовий аналіз
значною мірою базується на застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей і
кожна модель надає оцінку фінансового стану підприємства з різних точок зору. Вибір тієї чи
іншої моделі залежить, в першу чергу, від цілей аналізу та визначається індивідуально для
кожного конкретного випадку. Таким чином, підтверджується необхідність фінансового
аналізу для оцінки поточного та перспективного стану підприємства, встановлення його
короткочасної чи довготривалої платоспроможності на підставі використання обґрунтовано
вибраних прийомів, методів та моделей аналізу.

Отже необхідність та значення оцінки фінансового стану зумовлені потребою
систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до
самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів,
а також пошуком резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства. Також варто
зазначити, що кожне підприємство повинно самостійно визначати набір показників, який би
комплексно оцінював фінансовий стан підприємства як з погляду ризиків, так і ефективності
діяльності. Також необхідно, зазначити, що в умовах сучасних ринкових відносин діагностика
фінансового стану є особливо важливою, і повинна бути спрямована на подальший
економічний і соціальний розвиток підприємств, зміцнення їх фінансового стану, підвищення
ефективності використання господарського потенціалу. Застосування підприємствами
діагностичних процедур дозволить оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і
стратегічних рішень, але й визначати можливі перспективи його розвитку. Вчасно й
правильно проведена діагностика фінансового стану дозволить підприємству запобігти
кризового стану та зможе попередити банкрутство.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ

На сьогоднішній день, в умовах нестабільного зовнішнього середовища, посилення
конкуренції, розвиток економічних відносин вимагає новітніх підходів до управління
фінансами підприємств. Важливість вдосконалення методів управління фінансами на засадах
контролінгу викликана багатьма причинами, зокрема, це пов’язано з тим, що науково –
технічний прогрес та динаміка внутрішнього і зовнішнього середовищ спонукають сучасні
підприємства до впровадження більш складних інформаційно – технічних систем. Тому,
виникає потреба у створенні інформаційної системи, яка б забезпечувала своєчасне
отримання достовірних даних та їх трансформацію у корисну інформацію для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень, щодо напрямків фінансової діяльності підприємства, які
будуть спрямовані на досягнення стратегічних цілей, а, саме такою системою  і є фінансовий
контролінг. Необхідність запровадження фінансового контролінгу на підприємстві,
насамперед, полягає у потребі постійного моніторингу максимізації результатів діяльності і
порівнянні їх з плановими показниками, а також забезпеченні довгострокового розвитку
суб’єкта господарювання.

Над дослідженнями теоретичних і практичних засад системи фінансового контролінгу
працювали вітчизняні та зарубіжні вчені – економісти, такі як, О. Терещенко, Є. Ананькіна,
Н. Данілочкина, Р. Брамземанн, Л. Дікань, О. Маліков, Р. Манн, Є. Майер, В. Понікаров, Л.
Сухарєва, Д. Хан, Г. Хорват та ін.

Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну підтримку фінансового
менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання. Завданням фінансового
контролінгу є організація управління фінансовими процесами на такому рівні, щоб
унеможливити помилки, відхилення і прорахунки як в поточній діяльності, так і на
перспективу. Визначають, що крім суто інформаційної підтримки контролінг виконує функції
підтримки процесу управління як такого. Основними напрямками діяльності менеджера є
формування та удосконалення системи планування і контролю, розроблення методів
реалізації планово-контрольних розрахунків, визначення необхідної для процесу управління
інформації, її джерел та шляхів надходження.

В значній мірі фінансовий контролінг орієнтований на поточну діяльність підприємства,
оскільки забезпечує підвищення ефективності прийняття оперативних управлінських рішень.
При цьому фінансовий контролінг набуває дедалі більшого значення для поточного
управління підприємством, що зумовлено стрімкими змінами умов діяльності як самого
підприємства, так і їхніх клієнтів. Побудова системи фінансового контролінгу базується на
таких основних принципах:
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1 спрямованість системи фінансового контролінгу на досягнення фінансової стратегії
підприємства;

2 багатофункціональність фінансового контролінгу;
3 орієнтованість фінансового контролінгу на кількісні показники;
4 відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів фінансового

аналізу та фінансового планування;
5 своєчасність, простота та гнучкість побудови системи фінансового контролінгу;
6 економічна ефективність запровадження фінансового контролінгу на підприємстві

[2, с. 19].
На основі принципів фінансовий контролінг на підприємстві будується за такими

етапами:
1. Визначення об’єкта контролінгу. Це загальна вимога до побудови будь-яких видів

контролінгу на підприємстві з позицій цільової його орієнтації. Об’єктом фінансового
контролінгу є управлінські рішення щодо основних аспектів фінансової діяльності
підприємств.

2. Визначення видів і сфери контролінгу. Відповідно до концепції побудови системи
контролінгу він поділяється на такі основні види: стратегічний контролінг; поточний
контролінг; оперативний контролінг. Кожному з перелічених видів контролінгу повинна
відповідати певна його сфера і періодичність здійснення його функцій.

3. Формування системи пріоритетів показників, які контролюються. Вся система
показників, які входять до сфери кожного виду фінансового контролінгу, ранжується за
значущістю. У процесі такого ранжування спочатку в систему пріоритетів першого рівня
добираються найбільш важливі з контрольованих показників, потім формується система
пріоритетів другого рівня, показники якої перебувають у факторному зв’язку з показниками
пріоритетів першого рівня.

Широкого дослідження у науковій літературі набули функції фінансового контролінгу.
Виділяють такі функції фінансового контролінгу на виробничому підприємстві: координація;
фінансова стратегія; планування та бюджетування; бюджетний контроль; внутрішній
консалтинг; методологічне забезпечення; внутрішній аудит; ревізія; прогнозування;
фінансовий аналіз; фінансовий контроль; оцінка ризиків; система раннього попередження;
аналіз фінансових відхилень; нагляд за виконанням фінансових завдань, які регулює система
фінансових норм і показників; діагностика серйозних відхилень показників фінансового
стану підприємства і суттєвого зниження темпів його фінансового розвитку; розробка
оперативних управлінських рішень для нормалізації фінансової діяльності компанії;
коригування певних показників внаслідок зміни зовнішнього фінансового оточення,
кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності
підприємства; отримання фінансових ресурсів, управління ними та їх використання.

Таким чином, фінансовий контролінг не обмежується здійсненням лише внутрішнього
контролю фінансової діяльності й фінансових операцій, але є ефективною координуючою
системою забезпечення взаємозв’язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим
аналізом, фінансовим плануванням і внутрішнім фінансовим контролем на підприємстві.

На сьогоднішній день не існує загальноприйнятих стандартів і положень щодо
впровадження контролінгу на законодавчому рівні. Це зумовлено унікальністю кожного
підприємства. Дану проблему доводиться вирішувати самим управлінцям шляхом детального
вивчення всіх наявних інструментів, методів, коефіцієнтів, особливостей галузі та регіону,
тощо.

Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві є складним і
послідовним процесом, який полягає в розробці блоків системи та у визначенні послідовності
етапів її побудови.

Суб'єктами фінансового контролінгу є фінансові контролери, які можуть бути
підконтрольні фінансовому директору або безпосередньо керівникові підприємства. Фінансові
контролери в процесі виконання своїх функцій використовують загальноекономічні та
специфічні методи. До перших методів належать такi, як спостереження, порівняння,
групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування. До основних
специфiчних методiв контролiнгу належать: аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг,
вартісний аналіз, портфельний аналіз, SWОТ-аналіз аналіз сильних і слабких місць, АВС -
аналіз, методи фінансового прогнозування, нуль-базис-бюджетування тощо. Управлінський
регламент фінансового контролінгу передбачає розробку певних планових показників,
моніторингу й контролю їх виконання, що в свою чергу дозволить своєчасно виявляти,
виправляти відхилення та запобігати негативні явища. Запровадження на підприємстві
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системи фінансового контролінгу дає змогу значно підвищити ефективність всього процесу
управління фінансовою діяльністю. У загальній системі контролінгу, організованого на
підприємстві, виділяється один із центральних його блоків – фінансовий контролінг.

Провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на
максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні
ліквідності та платоспроможності підприємства. Реалізація покладених на фінансовий
контролінг завдань досягається в ході виконання службами контролінгу своїх функцій та
використання специфічних методів. Причин для визнання питання щодо пропорційного
запровадження контролінгу, однією з актуальних проблем на сьогоднішньому етапі розвитку
економіки України є чимало, зокрема – це зростання нестабільності зовнішнього середовища,
що висуває додаткові вимоги до системи управління підприємством, йдеться про необхідність
переміщення акценту з контролю минулого на аналіз майбутнього, забезпечення
безперервного відстеження змін, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому
середовищах підприємства, збільшення швидкості реакції на зміни у навколишньому
середовищі, підвищення гнучкості підприємства.

На сучасному етапі існує проблема недієвості системи контролінгу, яка вказує на
нездатність інструментів контролінгу впоратись із поставленими завданнями, а тому для
уникнення негативних результатів керівництву підприємств доцільно звернути увагу на
способи вдосконалення системи фінансового контролінгу. Також ще однією перевагою
контролінгу є те, що контролінг виступає однією зі складових антикризового менеджменту
підприємства. Особливо це актуально в сучасних реаліях, коли в умовах нестабільності
національної економіки все більша кількість вітчизняних підприємств зіштовхується з
проблемами, які є наслідками різного роду кризових явищ. За останні кілька років перед
керівниками підприємств виникла проблема пошуку і застосування на практиці таких методів
управління, які будуть дієвими і принесуть користь. Контролінг антикризового управління
трактується як система методів та інструментів забезпечення підтримки прийняття
управлінських рішень, планування і контролю за нестабільних умов діяльності підприємства в
ході виконання службами контролінгу своїх функцій [4]. У системі антикризового управління
контролінг забезпечує реалізацію стратегічного потенціалу діяльності підприємства і
досягнення поточних цілей щодо ліквідності та прибутковості. У сучасних умовах
нестабільності економіки здійснення відповідних заходів дає підприємству змогу забезпечити
стабільність і довгострокові перспективи [3].

Контролінг як інструмент антикризового управління підприємством дає можливість
уникнути неузгодженості під час прийняття управлінських рішень і своєчасно виявити
прихований потенціал у системі управління.

Тож, на сучасному етапі розвитку економіки будь-яке підприємство функціонує в
жорстких умовах конкурентного середовища. Ефективність роботи підприємства в таких
умовах особливо в довгостроковій перспективі, яке припускає не просто виживання на
ринку, а забезпечення високих темпів розвитку і підвищення конкурентоспроможності,
визначається рівнем фінансового потенціалу і якістю управління фінансами на підприємстві,
що забезпечується певною мірою ефективною організацією та впровадженням системи
фінансового контролінгу. Сьогодні перед підприємства постала гостра проблема створення
ефективних систем у сфері управління фінансовою діяльністю. Таким чином, фінансовий
контролінг є інформаційною підтримкою прийняття управлінських рішень на підприємстві
щодо формування, використання та розвитку фінансових ресурсів.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ

Однією з визначальних умов успішного функціонування та розвитку підприємства
вважається інвестиційна діяльність, що в вітчизняних реаліях є високоризикованою та
здійснюється за несприятливого інвестиційного клімату, наявності військових дій. Це вимагає
постійного моніторингу, пошуку нових можливостей, та упередження ризиків, що актуалізує
питання формування ефективної системи управління інвестиціями на підприємстві.

Згідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиційна діяльність є
сукупністю практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації    інвестицій
[1]. Формування ефективного інвестиційного механізму підприємства впливає на досягнення
кінцевого результату інвестиційної діяльності підприємства.

Пічугіна Т.С. вважає, що не варто досить вузько підходити до характеристики
інвестиційної діяльності тільки з позиції інвестування, оскільки інвестування – це лише одна
форма прояву інвестиційної діяльності, це реалізація інвестиційних ресурсів [2, с. 148].
Андреєва О.В. стверджує, що механізм управління інвестиціями – це складова фінансово-
економічного механізму галузі, який, своєю чергою, виступає важливою частиною
національної економіки, що ґрунтується на адаптивно-ситуативному підході до управління
інвестиційними процесами, тобто його дія спрямована на ситуативну адаптацію до змін
зовнішнього середовища [3, с. 43]. До функцій управління інвестиційною діяльністю,
відносять: 1 планування як функцію управління передбачає здійснення та кого виду
управлінської діяльності, який спрямований на визначення перспективи та майбутнього стану
діяльності підприємства шляхом формування конкретних заходів; 2 організацію, що
передбачає процес створення структури управління організацією; 3 мотивацію ; 4 контроль
– діяльність, що спрямована на забезпечення інвестиційного процесу, шляхом визначення
ефективності управлінських рішень, а також здійснення необхідних коректив в процесі
виконання [4].

Інвестиційна діяльність підприємства має ґрунтуватись на ефективній інвестиційній
політиці, що передбачає диверсифікацію портфелю інвестиційних вкладень. Необхідним є
постійний моніторинг як власної фінансової спроможності так і підприємства, в проекти якого
вкладатимуться кошти.  Важливим аспектом при здійсненні інвестиційної діяльності є
механізм освоєння інвестицій вкладених у підприємство, а також аналіз використання
інвестованих коштів безпосередньо підприємством. Доцільно також брати участь в спільних
інвестиційних проектах.

Вітчизняні підприємства потребують нарощення власного інвестиційного потенціалу
завдяки ефективній амортизаційній політиці, зниженню витрат та енергоощадливості,
дебіторської заборгованості. Однак за низького рівня прибутковості економічної діяльності,
знижуються і обсяги фінансових ресурсів, що могли б бути інвестовані. Тому важливим
елементом управління інвестиційною діяльністю є забезпечення економічного розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

Формування та поліпшення структури джерел фінансових ресурсів організаційних
структур для фінансування необхідного обсягу затрат, забезпечення бажаного рівня доходів
є одним із найважливіших завдань цих структур.

Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є правильна і
раціональна організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне
підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів,
обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.

Обсяг і структура фінансових ресурсів безпосередньо пов’язані з рівнем розвитку
виробництва, його ефективністю. Постійне зростання і вдосконалення виробництва служать
основою збільшення фінансових ресурсів. Проте останніми роками динаміка фінансових
ресурсів характеризується негативною тенденцією – постійними диспропорціями пов’язаними
з уповільненням або зростанням темпів їх розвитку.

Фінансовим ресурсам організацій притаманні такі властивості:
- фінансові ресурси мають стадію утворення;
- фінансові ресурси відображають відношення до власності;
- фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
- від джерел формування та напрямів використання залежить структура
Серед основних факторів впливу на формування фінансових ресурсів підприємств

виділяють види діяльності та організаційно-правові форми господарювання, що обумовлюють
особливості їх використання. Зі зміною форм власності розширюються джерела формування
фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності через мобілізацію коштів на
фондовому ринку, шляхом випуску цінних паперів.

Для розв'язання проблем формування і використання фінансових ресурсів підприємств
потрібна виважена, довгострокова політика держави щодо розвитку підприємництва, його
ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб'єктів
підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення й відображала
реальний стан у розв'язанні соціально-економічних проблем у країні. Економічно
обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме
виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшенню дохідності
підприємств.

Функціонування сучасної економічної системи в Україні можливе за умови зростання
ефективності використання фінансових ресурсів. У сучасних умовах фінанси підприємств є
складовою фінансової системи держави. Проте це порівняно самостійна й особлива сфера
фінансових відносин, яка має свою специфіку і принципи функціонування. Фінанси
виступають самостійним об'єктом товарного обігу.

Ресурси підприємств можна визначити як комплексну характеристику запасів і
розподілів в розрізі окремих матеріальних елементів, враховуючи безпосередню їх участь у
процесі суспільного виробництва чи обігу. Для ефективного функціонування підприємства
важливо визначити оптимальну потребу в ресурсах, особливо фінансових, та забезпечити
структуру джерел її формування і використання. Оскільки фінанси окремої організації й
державні фінанси взаємопов'язані, у фінансову систему доцільно включати фонди
фінансових ресурсів, що потребують у розпорядженні держави, окремих господарських
суб'єктів, інших фінансових інститутів і використовуються з метою виконання економічних і
соціальних функцій.

Ефективне формування й використання ресурсів підприємства викликає потребу
оцінки ефективності фінансових проектів на рівні окремих підприємств. В сучасних
економічних умовах взаємозалежність терміну фінансування й отримання прибутку значною
мірою визначає ризик інвестування і враховується у процесі оцінки інвестиційної
привабливості проекту.

Отже, фінансовими ресурсами є частина коштів, що були сформовані під час
створення суб'єкта господарювання, надходять до організації за результатами операційної,
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інвестиційної та фінансової діяльності для реалізації поставлених завдань та виконання
зобов'язань. Організація визначає свою оптимальну структуру джерел фінансових ресурсів,
виходячи з таких факторів: вартість джерел фінансування, існування витрат, пов'язаних із
можливим банкрутством, із конфліктом інтересів між власниками і кредиторами, конфліктом
інтересів між власниками та менеджментом підприємства, відмінність між сприйняттям
інформації власниками й менеджментом підприємства.
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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні умови функціонування суб'єктів господарювання пов'язані із значними
ризиками. Тому, одним із найважливіших завдань фінансового менеджменту будь-якого
підприємства виступає максимізація вартості капіталу, що вкладений у підприємство його
власниками. У цьому аспекті ключовою проблемою для фінансового менеджменту є пошук
методів оптимізації структури джерел формування капіталу суб'єктів підприємництва.

Аналіз останніх досліджень. Проблематику знаходження оптимального співвідношення
між власними та залученими фінансовими ресурсами підприємства широко висвітлено у
працях І. Бланк, Т. Головко, В. Андрійчук, Т. Теплова, С. Галузинський, О. Єранкін,
Г. Савицька, О. Яріш, В. О. Подольської, І. Яремко та ін. Хоча, проблема структуризації
капіталу підприємства та впливу її на економічну безпеку підприємства є багатовекторною,
тому потребує подальшого дослідження.

Метою дослідження є визначення теоретико-методологічних аспектів формування
оптимальної структури капіталу суб'єктів підприємництва.

Виклад основного матеріалу. В умовах нестабільності зовнішнього середовища
функціонування підприємств, для яких характерним є ускладнення умов господарювання та
зростанням конкурентної боротьби між господарюючими суб'єктами, їх фінансовий стан
значно погіршується, що в майбутньому може призвести до банкрутства. Отож, оптимальне
співвідношення власного і позичкового капіталу відіграє важливу роль у зміцненні
фінансового стану підприємства.

Аналітичний огляд літературних джерел з даної проблематики свідчить про те, що
термін «оптимізація структури капіталу» більшість авторів визначають як співвідношення між
власним і позиковим капіталом, при якому досягається максимальна ефективність діяльності
підприємства. Зокрема, І.О. Бланк дає таке визначення: «Структура капіталу являє собою
співвідношення всіх форм власних і позикових фінансових коштів, що використовуються
підприємством у процесі господарської діяльності для фінансування активів» [1, с. 752].Так,
на думку Подольської В. О. та Яриш О. В., оптимізація структури капіталу – «…це таке
співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша
пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства» [2]. Головко Т. В.,
Сагова С. В. вважають, що оптимізація структури капіталу – «…це таке співвідношення
використання власних і залучених коштів, за якого забезпечується найефективніша
пропорційність між коефіцієнтами дохідності та фінансової стійкості підприємства, тобто
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максимізується його ринкова вартість» [3]. Водночас сьогодні бракує досліджень, у яких
системно розглядаються питання оптимізації структури капіталу в умовах стратегічного
управління підприємством. Крім того, економічна література пропонує різні методичні підходи
до вирішення завдання оптимізації структури капіталу. Савицька Г. В. з цього приводу
відзначає: «Одним з найскладніших завдань фінансового аналізу є оптимізація структури
капіталу з метою забезпечення найефективнішої пропорційності між його вартістю,
прибутковістю і фінансовою стійкістю підприємства» [1].

Таким чином, термін «оптимізація структури капіталу» можна визначити як процес
пошуку найкращого варіанта співвідношення між вартістю, втіленою в кошти підприємства,
які йому належать і приносять прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що
залучаються на основі їх повернення, для досягнення максимальної ефективності діяльності
підприємства.

Процес планування структури капіталу має дві складові: оптимізацію співвідношення
частки боргового фінансування і власних коштів і вибір конкретних фінансових інструментів
для залучення капіталу. Ефективне функціонування підприємств ґрунтується на правильно
обраній та сформованій структурі капіталу, врахуванні нових підходів до визначення окремих
понять і категорій, розроблення та обґрунтування показників, що їх характеризують, і
відповідають умовам реальної економіки. Категорія «оптимізація» – може бути застосована у
двох якісно різних контекстах. Перший із них визначає оптимізацію як встановлення
оптимальних якостей і рух системи до оптимуму, тобто передбачає реалізацію перехідного
процесу до оптимального стану. В іншому контексті оптимізація є процесом знаходження
оптимального управлінського рішення, що передбачає дослідження якостей оптимального
стану в статичному аспекті, аналіз їх зміни через вплив зовнішнього середовища та опис
характеристик перехідних процесів. Сутність принципу оптимізації міститься в обранні такого
рішення, яке найкращим чином урахувало би внутрішні можливості та зовнішні умови
господарської діяльності підприємства.

Отже, визначення ефективного співвідношення елементів власного капіталу стає
важливим завданням у прийнятті управлінських рішень підприємства. Метою, яку ставить
перед собою підприємство під час визначення шляхів управління капіталом, є забезпечення
добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах, тобто
досягнення певного рівня прибутковості або зростання ринкової вартості капіталу. Рішення
керівництва компанії стосовно вибору джерел фінансування формується під впливом низки
об'єктивних і суб'єктивних факторів, які лягають в основу методів оптимізації структури
капіталу: 1 оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової
рентабельності, яка передбачає використання механізму фінансового левериджу; 2
оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості, заснована на
попередньому оцінюванні вартості власного і залученого капіталу і багатоваріантних
розрахунках середньозваженої вартості капіталу; 3 оптимізація структури капіталу за
критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків, пов'язана з процесом диференційованого
вибору джерел фінансування різних складових активів підприємства. На сьогодні не існує
єдиного оптимального підходу визначення співвідношення структурних елементів капіталу
для різних підприємств.
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

Однією з найбільш актуальних проблем для сучасного промислового підприємства є
проблема забезпечення оборотними активами, які життєво необхідні підприємству для
збереження безперервності процесів виробництва і обігу. Існування ряду негативних
економічних явищ у країні висока ціна кредитів банку тощо призводять до того, що
забезпечення виробничої діяльності оборотними активами стає болючою проблемою. Крім
того, недостатньою є й ефективність використання оборотних активів, роль якої в умовах
відсутності доступних джерел поповнення оборотних активів підвищується.

Політика управління оборотними активами важлива з позиції забезпечення
безперервності й ефективності поточної діяльності підприємства. У процесі цієї діяльності
відбувається зміна величини оборотних активів, що супроводжується зміною
короткострокових пасивів.

Актуальність даної проблеми зумовлює проведення економічних експериментів щодо
вдосконалення ефективності використання оборотних активів, диктують необхідність
принципово нового підходу, зокрема, до проблем політики управління оборотних активів та
пошуку шляхів підвищення ефективності їх використання.

Питанням політики управління оборотними активами були присвячені праці таки
вчених, як Поддєрьогін А.М., Бланк І.А., Глазова М.М., Ковальова В.В., Ковальова А.М.,
Лапшина В.Б., Литвин М.І., Молякова Д.С., Савицька Г.В., Сайфуліна Р.С., Стоянова Є.С.,
Шеремет А.Д., Брігхем Ю., Ван Хорна Дж.К., Гапенски Л, Коласи Б. та ін. Аналіз теоретичних
розробок показав, що в економічній науці до цього часу є недостатньо повно опрацьовані
питання ефективного використання оборотних активів. Це відноситься, зокрема, до
оптимізації розміру оборотних активів, а також політики управління ними.

Політика управління оборотними активами має свої характерні особливості та
специфіку. У загальному випадку вона являє собою сукупність умов і норм управління
оборотними активами, які встановлюються власниками підприємства з метою досягнення
оптимального рівня рентабельності при мінімізації ризику.

Політика управління оборотними активами водночас відображає те, як сформовані
оборотні активи підприємств у цілому й за окремими елементами, а також джерела їх
фінансування, що відображається у фінансових результатах та фінансовому становищі
підприємства.

Політика управління оборотними активами важлива, насамперед, з позиції
ефективності та забезпечення безперервності поточної діяльності торговельного
підприємства. Зміна величини оборотних активів супроводжується й зміною
короткострокових пасивів, тому обидва економічних об'єкта звичайно розглядаються спільно.

Політика управління оборотними активами складається із таких етапів:
1. Аналіз загального обсягу, складу та структури оборотних активів підприємства в

попередньому періоді, виявлення основних об'єктивних і суб'єктивних факторів, що
визначили їх зміни та ефективність використання.

2. Вибір типу політики формування оборотних активів на основі загальних
стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. Визначення ієрархії цілей політики
формування оборотних активів.

3. Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих цілей розрахунок
потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, коштах; розрахунок цільового
рівня ліквідності, оборотності, рентабельності й ризику.

4. Забезпечення необхідного обсягу всіх видів оборотних активів.
5. Забезпечення оптимального співвідношення постійної та змінної частин оборотних

активів.
6. Забезпечення необхідного рівня ліквідності та швидкості обороту оборотних активів.
7. Забезпечення необхідного рівня рентабельності та припустимого рівня ризику

оборотних активів.
8. Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних активів та прийняття
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відповідних коригуючих рішень.
Політика управління оборотним капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між

ризиком втрати ліквідності і ефективністю роботи, що зводиться до вирішення таких двох
важливих задач, як забезпечення платіжності та прийнятного обсягу, структури та
рентабельності активів.

Політика управління оборотними активами може бути трьох типів: консервативна,
помірна компромісна та агресивна. При цьому дуже часто зустрічаються їхні модифікації,
що передбачають видозмінене трактування їх фінансового змісту. При цьому враховується
класифікація оборотних активів по періоду функціонування з виділення постійної та змінної
частини оборотних активів, а також співвідношення дохідності та ризику [4, с. 178].

Садеков А.А. надає такий стислий зміст типами політики управління оборотними
активами підприємства:

Ідеальний тип: ОАКзоб
Агресивний тип: НА+ПЧОАВК+Дзоб
Консервативний тип: НА+ПЧОА+ВЧОАВК+Дзоб
Компромісний тип: НА+ПЧОА+≈1/2ВЧОАВК+Дзоб [5].
Умовні позначення: направляється -ються на фінансування; НА – необоротні активи,

ОА – оборотні активи, ПЧОА ВЧОА – постійна варіативна частина оборотних активів, ВК –
власний капітал, КЗоб ДЗоб) – короткострокові довгострокові зобов’язання.

Беручи до уваги, що ліквідність підприємства дорівнює відношенню оборотних активів
до поточних зобов’язань, при використанні підприємством консервативного типу політики
управління оборотними активами, яка передбачає високий рівень оборотних активів і значні
витрати власного капіталу в процесі їх формування, за інших рівних умов маємо:

1 при відстрочці платежу, утворенні кредиторської заборгованості: збільшення
чисельника в розрізі статті «запаси» і знаменника «поточні зобов’язання» на приблизно
однакову суму приведе до загального збільшення дробу у разі якщо дріб правильна, тобто
сумарний обсяг оборотних активів менше поточних зобов’язань та зменшення дробу за
умови, якщо сумарний обсяг оборотних активів більше поточних зобов’язань;

2 при готівковому розрахунку зміни відбуваються лише у чисельнику дробу. А саме:
збільшення розміру запасів призводить до практично рівнозначного зменшення грошових
коштів та їх еквівалентів, що взаємокомпенсує цей вплив [4, с. 181].

Отже, кожне підприємство формує власну політику управління оборотними активами.
Ця політика встановлює необхідну потребу в оборотних активах, визначає їх склад і
структуру та джерела, з яких повинні фінансуватися ці активи. Політика управління
оборотними активами є частиною загальної фінансової стратегії підприємства.
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СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Управління структурою капіталу є одним з найбільш складних і важливих завдань,
яке полягає в знаходженні оптимального співвідношення між власним та залученим
капіталом за різними оціночними критеріями. Управління капіталом передбачає реалізацію
головної мети – зростання ринкової вартості підприємства та доходів його власників.
Оптимальна структура капіталу має на увазі таке поєднання власного і позикового капіталу,
яке забезпечує максимум ринкової оцінки всього капіталу. Пошук такого співвідношення -
проблема, яка вирішується теорією структури капіталу [2].

Теорія структури капіталу базується на порівнянні витрат на залучення власного і
позикового капіталу і аналізі впливу різних комбінованих варіантів фінансування на ринкову
оцінку. Теорія структури капіталу вирішує питання: чи впливає структура капіталу на
поточну оцінку, які елементи капіталу задіяні і в якій пропорції. Якщо пропорції між
елементами капіталу важливі перш за все співвідношення власного і позикового капіталу,
то яка пропорція забезпечить максимум поточної оцінки вкладеного капіталу в окремий
актив, проект або підприємство в цілому. Комбінація елементів капіталу може відобразитися
на значенні середньозваженої вартості капіталу.

Теорія оптимізації структури капіталу тісно взаємопов’язана з теоріями вартості
капіталу та ринкової вартості підприємства завдяки порівнянню вартості залучення власного
та позикового капіталу та аналізу впливу різноманітних шляхів фінансування на ринкову
вартість підприємства.

Аналіз літератури свідчить, що більшість авторів виділяють три методи оптимізації
структури капіталу [4]:

1. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової
рентабельності. Для проведення таких оптимізаційних розрахунків використовується
механізм фінансового левериджу. Фінансовий леверидж характеризує використання
підприємством позичених коштів та його вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власності
капіталу.

2. Оптимізація капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Процес цієї оптимізації
базується на попередній оцінці вартості власного та залученого капіталу за різних умов його
залучення і здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу.

3. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.
Цей метод оптимізації структури капіталу пов’язаний з процесом диференційного вибору
фінансування різних складових активів підприємства. З цією метою всі активи підприємства
поділяють на три групи: необоротні активи, постійна частина оборотних активів, змінна
частина оборотних активів.

Існує три принципових підходи для фінансування вищезазначених груп активів
підприємства, а саме:

- консервативний, який передбачає використання власного капіталу і довгострокових
зобов’язань для формування необоротних активів та половини змінної частини оборотних
активів. Перевагою цього підходу є забезпечення мінімального ризику, так як
короткострокові зобов’язання використовуються у незначних обсягах для формування
змінної частини оборотних активів. У той же час така політика фінансування дуже обтяжлива
для підприємства у зв’язку з високою вартістю капіталу, що використовується.

- агресивний підхід спрямований на використання власного капіталу та
довгострокових зобов’язань лише для фінансування необоротних активів. Ця політика
фінансування активів забезпечує найнижчу вартість капіталу підприємства, проте вона
обмежена занадто високим ризиком можливості втрати або недостатності капіталу.

- компромісний підхід передбачає фінансування необоротних активів та постійної
частини оборотних активів за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов’язань. Така
політика залучення джерел дає змогу досягти компромісу між вартістю капіталу та ризиком
його втрати [5].
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З метою всебічного аналізу впливу структури капіталу на стан підприємства
розглянемо найбільш відомі теорії її оптимізації.

Традиційна концепція структури капіталу ґрунтується на положенні про можливість
оптимізації структури капіталу внаслідок урахування різної вартості окремих його складових.
Теоретичною базою цієї концепції є твердження, що вартість власного капіталу підприємства
завжди вища, ніж вартість позикового капіталу.

Більш низька вартість позикового капіталу відносно власного обґрунтовується різним
рівнем ризику. Рівень дохідності позикового капіталу в усіх його формах має детермінований
характер у зв’язку з тим, що ставка процента за ним є фіксованою і визначеною заздалегідь.
Рівень дохідності власного капіталу не визначений і залежить від фінансових результатів
діяльності підприємства. Використання позикового капіталу має, як правило, фінансово
забезпечений характер гарантії або застава майна. У в ипадку банкрутства підприємства
законодавствами більшості країн передбачено першочергове право задоволення претензій
кредиторів.

На основі більш низького рівня вартості позикового капіталу порівняно з власним, ця
концепція механізму оптимізації структури капіталу передбачає, що за рахунок підвищення
частки позикового капіталу знижується показник середньозваженої вартості капіталу
підприємства і відповідно підвищується ринкова вартість підприємства.

Практичне застосування цієї концепції передбачає максимізацію використання
позикового капіталу в господарській діяльності підприємства це може призвести до втрати
фінансової стійкості та банкрутства. Тому така однофакторна модель формування структури
капіталу зазнала критики.

В 1958 р. американські економісти Ф. Модільяні і М. Міллер обґрунтували гіпотезу,
згідно з якою структура капіталу не впливає на ринкову вартість підприємства. Вони
стверджували, що у випадку, коли за рахунок фінансового левериджу зростає ринкова
вартість боргу, то відповідно на таку саму суму зменшується вартість оплаченого власниками
капіталу капіталізованого прибутку, а загальна ринкова вартість підприємства не
змінюється [6].

Недоліки моделі Міллера - Модільяні полягають у тому, що вона не враховує
підвищений ризик при збільшенні позикових коштів у структурі капіталу, неоднакові умови
оподаткування підприємств, а також додаткові витрати на вихід із кризового стану в періоди
спаду фінансової активності.

Теорія статичного компромісу враховує витрати підприємства на вихід із кризового
становища в результаті фінансового спаду. Суть її полягає у зменшенні вартості підприємства
при значному збільшенні плеча фінансового важеля. Чим більша заборгованість
підприємства, тим більша імовірність фінансових потрясінь, оскільки при несплаті боргів у
строк втрачається ліквідність, і підприємству набагато важче отримати нову позику для
покращення свого фінансового стану. Тобто, чим більше позикового капіталу використовує
підприємство, тим вищі фінансові витрати на залучення позикових коштів і тим менші
можливості капіталізації прибутку. Водночас зростає імовірність кризового стану і
виникнення значних витрат на його подолання, що суттєво зменшує поточну ринкову
вартість підприємства.

Наступна теорія оптимізації структури капіталу – субординації джерел фінансування
теорія Г. Дональдсона дотримується наступних положень:

- щоб зменшити рівень залежності підприємства від зовнішніх джерел необхідно в
першу чергу використовувати внутрішні джерела фінансування: прибуток після оплати
фінансових зобов’язань і а мортизацію;

- розробляючи дивідендну політику, потрібно враховувати майбутні інвестиційні
потреби та грошові потоки підприємства і таким чином розподіляти прибуток між
акціонерами, щоб забезпечити фінансування інвестицій переважно за рахунок внутрішніх
джерел прибутку й амортизації;

- якщо виникає потреба у зовнішніх джерелах фінансування, то доцільно
дотримуватися такої послідовності: банківські кредити, випуск конвертаційних облігацій і
тільки в останню чергу випуск нових акцій.

Теорія асиметричної інформації сигнальна теорія С. Манера виникла на базі
зіставлення теорій Міллера - Модільяні та Г. Дональдсона. Її зміст полягає в тому, що
фінансові менеджери своїми рішеннями інформують акціонерів і потенційних інвесторів про
стан справ і можуть активно впливати на ринкову ціну акцій підприємства. Так позитивними
сигналами для акціонерів та потенційних інвесторів є випуск нових акцій, збільшення обсягів
інвестицій, збільшення обсягів дивідендів, негативними – зменшення обсягу дивідендів,
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зменшення обсягів інвестицій, залучення зовнішніх джерел фінансування. Таким чином, в
першому випадку ціна акцій підприємства на ринку цінних паперів зростатиме, а в другому -
падатиме.

Виходячи з того, що в умовах змінного навколишнього середовища важко встановити
раз і назавжди оптимальну структуру капіталу підприємства, потрібно проводити постійний
його аналіз. Можемо зробити висновок, що у сучасній фінансовій практиці при визначенні
оптимальної структури капіталу менеджерами підприємств доцільно застосовувати
комбінацію декількох підходів, які враховують мінливість різних факторів.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ СХИЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДО
БАНКРУТСТВА

В економічно складних умовах функціонування будь-яке підприємство ризикує
зіткнутися з кризовим станом. Вихід підприємства з такої ситуації має бути організованим
процесом, а не відбуватися хаотично і довготерміново. Для усунення або вирішення проблем
кризи на підприємстві розробляються такі основні документи, як антикризова програма і
план антикризових заходів.

Як показав огляд економічної літератури [1 – 13], на сьогодні залишається мало
розробленим єдиний механізм, що дозволив би одночасно діагностувати загрозу кризи,
визначити її глибину, розробити антикризові управлінські заходи в залежності від класу
кризи та оцінити їх ефективність, вибравши та впровадивши найбільш оптимальний варіант.

Так, окремі дослідники [7 – 11, 13] займаються проблемою оцінки ймовірності
банкрутства, не приділяючи уваги питанням виходу підприємства з кризи. При застосуванні
такого підходу підприємство, діагностувавши кризу, стикається з проблемою її подолання, не
маючи ефективного апарату для розробки антикризових заходів.

Інші вчені [6, 12, 13] приділяють увагу виключно питанням антикризового управління,
пропонуючи окремі алгоритми розробки, вибору і прийняття антикризових управлінських
рішень, що ускладнює процес прийняття антикризових рішень для підприємств будівельної
галузі. Крім того, суттєвим недоліком є відсутність механізму вибору оптимального набору
антикризових заходів з точки зору їх ефективності саме для будівельного підприємства.

Питанню оцінки ефективності антикризових санаційних заходів в сучасній
економічній літературі приділяється досить мало уваги. Зокрема вітчизняний учений-
економіст Терещенко О. О. [11] пропонує лише загальні критерії ефективності санації, які не
дають змогу дати однозначну загальну оцінку ефективності комплексу антикризових
санаційних заходів. Значний внесок у розв’язання даної проблеми зробили такі вітчизняні
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вчені, як Клебанова Т. С., Бондар О. М., Мозенков О. В. [2], розробивши систему критеріїв
ефективності санації та алгоритм такої оцінки, однак відкритим залишається питання
розробки ефективних економіко-математичних моделей, що, врахувавши всі критерії,
дозволять найбільш точно оцінити ефективність санації.

Підсумовуючи вищевказане, слід зазначити, що відсутність саме комплексного підходу
для оцінки схильності підприємства до банкрутства, який би включав та взаємопов’язував
зазначені вище етапи, значно ускладнюють процес антикризового управління, направлений
на запобігання та подолання банкрутства. Крім того, окремі етапи на даний час мають суттєві
недоліки і потребують вдосконалення та розробки нових, більш ефективних механізмів та
моделей.

Тому основними напрямками вдосконалення оцінки схильності підприємства до
банкрутства є розробка комплексного підходу з застосуванням економіко-математичних
методів і моделей на окремих його етапах для підвищення точності, зручності та
ефективності.

Комплексний підхід до оцінки схильності підприємства до банкрутства можна
представити у вигляді трьох основних послідовних етапів рис. 1.

Рисунок 1 – Послідовність етапів оцінки схильності підприємства до банкрутства

Перший етап представляє собою розробку економіко-математичних моделей, які б
дозволяли визначити схильність підприємства до банкрутства. Як зазначалося вище, існуючі
моделі мають ряд суттєвих недоліків, а тому є потреба в розробці більш ефективних
економіко-математичних моделей, орієнтованих на оцінку ймовірності банкрутства
вітчизняних підприємств.

Основними напрямками вдосконалення на першому етапі є, по-перше, формування
системи показників для побудови моделі, яка б відображала всі аспекти діяльності
підприємства та включала якомога меншу кількість показників, достатню для побудови
економіко-математичної моделі. Дане завдання можна розв’язати за допомогою використання
математичних методів і моделей, що дозволить визначити найбільш значущі показники для
оцінки схильності підприємства до банкрутства, які відображатимуть всі аспекти діяльності
підприємства та складатимуть якомога менший набір, що дасть змогу побудувати більш точну
економіко-математичну модель оцінки схильності підприємства до банкрутства.

По-друге, необхідно розробити ефективну модель для прогнозування значень
показників, враховуючи специфіку підприємств галузі, що дозволить визначити загрозу
банкрутства підприємства в майбутньому, а не лише діагностувати поточний стан
підприємства. Це дасть змогу своєчасно попередити кризу.

Другий етап представляє собою розробку механізмів політики запобігання банкрутству
в залежності від визначено інтегрального показник Z оцінки ймовірності банкрутства
підприємства. На даному етапі необхідно розробити ефективний алгоритм, що дозволить
визначати причини кризового стану підприємства та розробляти, вибирати й приймати
відповідні управлінські рішення, направлені на подолання кризи.

На останньому, третьому етапі, необхідно провести оцінку ефективності впровадження
заходів щодо попередження банкрутства, що дозволить визначати і впроваджувати найбільш
ефективні антикризові рішення, а також оцінювати їх ефективність після впровадження на
досліджуваному підприємстві.

Таким чином, напрямками вдосконалення є, по-перше, формування системи критеріїв
оцінки ефективності антикризових заходів, по-друге, побудова економіко-математичної
моделі оцінки ефективності, що дозволить робити однозначний висновок про ефективність
запланованих чи вже впроваджених антикризових заходів.

І. ОЦІНКА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА

ІІ. РОЗРОБКА І ПРИЙНЯТТЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ
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ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАЛУЧЕННЯ
ПОЗИКОВИХ КОШТІВ

Стан розвитку економіки України в сучасних умовах господарювання залежить від
здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів господарювання у необхідних
кредитних ресурсах.

Кризові явища в економіці та банківській системі країни спричинили погіршення
платоспроможності суб’єктів господарської діяльності, що негативно вплинуло на погашення
ними кредитів та призвело до зростання проблемної заборгованості. Все це зумовлює
необхідність формування об’єктивного механізму оцінки фінансового стану підприємств, а
саме аналізу рівня їх кредитоспроможності.

Приймаючи рішення про надання кредиту, банк зобов’язаний детально проаналізувати
кредитоспроможність позичальника на основі його звітності, щоб не допустити ризику
неповернення кредиту і зменшення таким чином вільних кредитних ресурсів. Наслідком
систематичних помилок в оцінці кредитоспроможності позичальників може бути погіршення
якості кредитного портфеля банку, через що збільшуються витрати на додаткове
резервування. Це призводить до погіршення фінансового стану банку, можливо аж до його
банкрутства.
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Щоб уникнути такої невтішної перспективи, слід розробити і застосовувати єдину
науково обґрунтовану методику оцінки кредитоспроможності позичальників.

Таким чином, викладені думки підтверджують актуальність даної теми, її вивчення,
аналізу й удосконалення.

Питанням сутності та оцінки кредитоспроможності підприємства присвячено багато
праць вітчизняних та закордонних науковців, зокрема таких як В.М. Алексійчук, О.Є. Гудзь,
М.Я. Дем’яненко, П.Т. Саблук, М.Й. Малік, А.С. Кудінов. Значна частина їх робіт присвячена
організаційним заходам та практичним аспектам щодо покращення стану кредитного
фінансування підприємств, однак узгодженості та єдиного підходу до самого його розуміння
наразі бракує.

Незважаючи на велику кількість досліджень, до теперішнього часу серед науковців та
практиків, а також у нормативно-правових актах відсутній єдиний підхід щодо змісту
категорії «кредитоспроможність». Проаналізувавши підходи до визначення даного поняття
таких дослідників, як Версаль Н.І, Дорошенко Т.В. [1], Павлюк К.В. [7, с. 61], Косова Т.Д.
[4], Лаврушин О.І.[6], Кривоконь О.С.[5, с. 276], Вдовенко Л.О. [2, с. 110], Громовий Є.А.
[3, с. 140], Фридинський В.А. та Потолова Я.Ю. [8, с. 4], пропонуємо своє визначення
досліджуваного поняття: «Кредитоспроможність – це комплексна та динамічна оцінка
кредитором передумов та характеристик щодо здатності та ймовірного бажання кредитора
виконувати зобов’язання, які будуть або вже зафіксовані в кредитній угоді». Таке
визначення, на нашу думку, більш повною мірою відображає сутність поняття
кредитоспроможності.

Оцінка кредитоспроможності полягає у визначенні здатності й готовності позичальника
повернути позику відповідно до умов кредитного договору. Виходячи з рівня
кредитоспроможності позичальника, банк визначає ступінь ризику щодо цієї операції а отже,
розмір резервів, а також умови надання кредиту. Окр ім визнання кредитного ризику щодо
конкретної кредитної операції, банк має на меті коригувати результати своєї кредитної
політики загалом для підвищення ліквідності банку, захисту інтересів своїх акціонерів і
клієнтів [7, с. 59].

Аналіз існуючих методів оцінки кредитоспроможності підприємства дозволив зробити
наступні висновки:

1. Відсутній єдиний концептуальний підхід до побудови методик оцінки
кредитоспроможності позичальників.

2. Відсутнє системне бачення чинників, що визначають кредитоспроможність
позичальників.

3. Існуючі методики оцінки кредитоспроможності позичальників недостатньо
обґрунтовані і зайво орієнтовані на сформовані традиції, що робить їхнє використання в
сучасних умовах у більшості випадків неефективним і навіть може призводити до
неадекватних оцінок кредитоспроможності позичальників.

Отже, при оцінюванні кредитоспроможності підприємства слід враховувати наступні
чинники:

а поняття «кредитоспроможність» слід визначати як наявність у суб’єкта
господарювання передумов для отримання кредиту, його ефективного використання та
вчасного повернення разом із нарахованими відсотками за користування ним. Виходячи з
цього, поняття «кредитоспроможність» містить три обов’язкові та взаємопов’язані між собою
складові за схемою «отримання – використання – повернення»;

б) оцінка кредитоспроможності повинна мати характер експрес-аналізу: проводитися
достатньо часто, максимально швидко і охоплювати максимум інформації;

в доцільне створення незалежних від банків структур, що зайнялися б експрес-
аналізом кредитоспроможності підприємств;

г при оцінці кредитоспроможності працівник банку повинен з’ясувати: чи може
позичальник виконати своє зобов’язання вчасно, чи готовий він його виконати взагалі? На
перше запитання відповідь дає розгляд фінансово-господарських аспектів діяльності
підприємств. Друге запитання має юридичний характер, а також пов’язане з особистими
рисами керівників підприємств-позичальників;

д для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну
кредитоспроможність позичальника;

е ефективність аналізу кредитоспроможності залежить від частоти його проведення,
компетентності та практичного досвіду банківських працівників.
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СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку далі - ЄБРР або Банк був створений у
1991 році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи ЦСЄ та Співдружності
Незалежних Держав СНД у становленні ринкової економіки після краху адміністративно-
командної системи.

ЄБРР фінансує проекти як у приватному, так і в державному секторах, надаючи пряме
фінансування кредитним організаціям, а також підприємствам інфраструктури, промисловості
та торгівлі. За допомогою його капіталовкладень також ведеться підготовка кваліфікованих
кадрів, підвищується ефективність функціонування ринків і зміцнюється їхня організаційна
база.

В рамках прийнятої стратегії ЄБРР працює у двох напрямках:
- надання міжнародних кредитів на пільгових умовах під державні гарантії;
- кредитування приватних підприємств на комерційних умовах.
Фінансуючи проекти у приватному секторі, ЄБРР використовує кредити включно зі

співфінансуванням, акціонерні інвестиції та гарантії. При фінансуванні інфраструктурних
проектів у державному секторі надаються зазвичай кредити під суверенну гарантію.

Україна приєдналася до Установчого договору про створення ЄБРР, тобто стала
країною - членом ЄБРР та водночас країною операцій, після ухвалення відповідного рішення
Радою губернаторів ЄБРР від 28 березня 1992 p., закріплення цього рішення у відповідному
Указі Президента України від 14 липня 1992 р. та сплати грошового внеску 30% частки
країни в капіталі Банку.

Протягом 2010-2015 рр. динаміка інвестицій з боку ЄБРР в економіку України
порівняно стабільна. Найменша сума інвестицій спостерігалася у 2013 р. – 798 млн євро, у
2014 р. було отримано 1,21 млрд євро, а у 2015 р. – 997 млн євро рис. 1. На І півріччя
2016 р. узгоджено два проекти на суму 40 млн євро.

Стрімке збільшення інвестицій протягом 2014 р. можна пояснити підтримкою України з
боку ЄБРР у складній макроекономічній і геополітичній ситуації з метою проведення в країні
структурних та галузевих реформ, розвитку конкуренції, зміцнення правових систем,
розширення інфраструктури для підтримки приватного сектору. Загалом за весь час роботи
ЄБРР в Україні було профінансовано 367 проектів на загальну суму 11,732 млрд євро, з яких
освоєно 8,216 млрд євро. Поточний портфель інвестицій становить 4,479 млрд євро, які
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розподілені між більш ніж 180 активними проектами. Частка приватного сектору в портфелі
інвестицій ЄБРР дорівнює 49 %.

Рисунок 1 – Інвестиції в Україну з боку ЄБРР за 2010-2015 рр., млн. євро

Разом з Європейським Союзом та урядом Швеції ЄБРР надає Україні гранти на розвиток
МСБ, яким керують жінки – Програма «Жінки в бізнесі». Її унікальність полягає в
комплексному підході до розвитку жіночого підприємництва в Україні. Програма покликана
допомогти жінкам розвивати свій бізнес за рахунок надання грантів:

– на бізнес-консультації із приводу розроблення стратегії компанії, розвитку
маркетингу, вдосконалення організаційної структури та операційної діяльності, на
організацію інформаційно-комунікаційних послуг, формування інженерних рішень,
забезпечення фінансового управління та енергоефективності;

– на бізнес-коучинг із розвитку стратегії, маркетингу, організаційного розвитку,
операційної діяльності, реалізацію проектів наставництва, менторства для жінок – перших
осіб у бізнесі, що здійснюється за підтримки міжнародної організації Cherie Blair Foundation,
проведення тренінгів для жінок-підприємців з діджитал-маркетингу, операційного розвитку
та управління фінансами.

Поточні проекти за 2014 р. – І півріччя 2016 р. налічують 34 найменування. ЄБРР
фінансує в Україні 26% проектів у державному секторі та 74% проектів у приватному.

Однак, у грошовому вимірі державний сектор отримував 40,5 % загального
фінансування. Пріоритетними напрямами фінансування інвестиційних проектів були
агробізнес, муніципальна та екологічна інфраструктура й банківсько-фінансовий сектор рис.
2.

Рисунок 2 – Розподіл коштів ЄБРР за напрямами фінансування
протягом 2014 р. – І півріччя 2016 р., %

Водночас у державному секторі кошти вкладалися лише за двома напрямами:
муніципальна й екологічна інфраструктура 27,52 % від загальної суми фінансування та
природні ресурси 72,48 %.
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Напрями технічної допомоги від ЄБРР охоплюють такі галузі економіки та сфери
суспільного життя як: громадський транспорт – 53%; енергетика та теплопостачання – 31%;
радіаційна безпека – 16%.

Крім надання підтримки окремим проектам, пов’язаним з інвестиціями, діяльність ЄБРР
спрямована на вдосконалення нормативно-правового середовища країн-реципієнтів -
Програма правової реформи ППР . Заходи ППР націлені як на розроблення правових норм,
так і на формування правових структур і культури, на яких ґрунтується динамічна,
орієнтована на ринок економіка.

Деякі напрями ППР в Україні:
1. Підтримка корпоративного управління Нафтогазу та Укртрансгазу. Проект

спрямований на поліпшення корпоративного управління Нафтогазу та Укртрансгазу
відповідно до міжнародних стандартів, а також зміцнення законодавчої та нормативної бази,
що стосується цих компаній.

2. Консультації щодо реформування відносин у сфері концесій на реалізацію
інфраструктурних проектів.

3. Правова настанова щодо проекту закону про електронні комунікації. ЄБРР
проводить навчання та консультації для працівників Національної комісії з питань
регулювання зв’язку України щодо відповідності правової бази найкращій законодавчій
практиці на конкурентних ринках електрозв’язку, підвищення ролі регуляторного органу та
прозорості процесу досудового врегулювання спорів, а також відносних правових і
регуляторних ризиків, пов’язаних із діяльністю операторів і провайдерів телекомунікаційних
послуг, котрі інвестують кошти в ринки електрозв’язку своїх країн.

Отже, підводячи підсумки, нами виділено проекти ЄБРР які завершені:
1. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України,

15.01.2007 р. - 31.12.2016 р., $120,000,000. Підвищення рівня безпеки та якості послуг при
перевезеннях пасажирів залізничним транспортом із дотриманням міжнародних стандартів.

2. Проект «Громадський транспорт у місті Львові – розширення трамвайної мережі»,
17.07.2014 р. – 31.12.2016 р., €4,965,000. Надання гранту для будівництва трамвайних
колій, вулиць та пов'язаних інженерних мереж з метою продовження трамвайної лінії.

3. Проект «Централізоване теплопостачання міста Львова – Допомога в реалізації
проекту», 10.10.2014 р. – 16.02.2017 р., €583,380. Підтримка групи реалізації проекту для
забезпечення координації, адміністрування, управління, контролю, та оцінювання всіх
аспектів інвестиційного проекту, в тому числі реалізації проекту, управління контрактами та
фінансами.

4. Проект «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро – Підтримка
корпоративного розвитку та підготовки договору про надання громадських послуг»,
18.11.2014 р.– 30.04.2017 р., €243,000.

Проекти ЄБРР, по яким угоди набули чинності та виконуються:
1. Проект реабілітації Укргідроенерго - збільшення потужності Каховської ГЕС,

підготовка проекту, 02.12.2010 р. - 01.08.2016 р., €997,595. Виконання технічного,
економічного, фінансового, соціально-економічного обгрунтування та надання допомоги при
закупівлях у зв'язву із збільшенням потужності Каховської ГЕС на 235 МВт.

2. Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС, 01.01.1997 р. - 31.12.2017 р.,
€460,605,050. Надання допомоги у підвищенні експлуатаційної безпеки 3-го енергоблоку
Чорнобильської АЕС, будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів,
будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива.

3. Реабілітація гідроелектростанцій, 13.09.2011 р. - 21.03.2018 р., €400,000,000.
Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для
досягнення загальної потужності у 1,396 МВт.

4. Відновлювальна кредитна лінія для НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу,
14.12.2015 р. - 20.01.2018 р., $300,000,000. Стабілізаційний резервний енергетичний
фонд, закупівля НАК «Нафтогаз України» імпортованого природного газу, послуг з
приєднання та доступу до газотранспортних мереж, з транспортування та зберігання
природного газу відповідно до договорів, укладених з постачальниками таких товарів, робіт,
та послуг.
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Головною метою формування інвестиційного портфеля є реалізація політики
фінансового інвестування підприємства шляхом підбору найбільш дохідних та безпечних
фінансових інструментів. Всі суб’єкти господарювання створюють власний портфель
інвестицій, який в економічній теорії називається інвестиційним портфелем [3, c. 363], тобто
спеціально підібрані інструменти інвестування, які реалізуються відповідно до стратегії
розвитку підприємства та дотримання пропорцій розподілу інвестованого капіталу [7, c. 347].

Варто додати, що процес формування портфеля цінних паперів здійснюється після
того, як визначені пріоритети формування інвестиційного портфеля, оптимізовано пропорції
інвестиційних ресурсів у розрізі окремих видів портфелів та конкретизовано цілі формування
інвестиційної стратегії, основними з яких є:

1 забезпечення високого рівня формування інвестиційного доходу в поточному
періоді;

2 забезпечення високих темпів приросту інвестованого капіталу в майбутній
довгостроковій перспективі;

3 забезпечення мінімізації рівня інвестиційних ризиків, пов’язаних з фінансовою
інвестицією;

4 забезпечення необхідної ліквідності інвестиційного портфеля;
5 забезпечення максимального ефекту «податкового щита» у процесі фінансового

інвестування [8, c. 216].
Наведені цілі значною мірою є альтернативними, адже вкладник формує власний

інвестиційний портфель на підставі інвестиційної стратегії, яка визначає можливості
покращення результатів діяльності підприємства за допомогою інвестицій та відповідного
виду інвестиційних портфелів: портфель реальних інвестицій, портфель цінних паперів,
портфель інтелектуального цінностей [3, c. 366].

Окрім того, портфель реальних інвестиційних проектів формується інвесторами, що
здійснюють виробничу діяльність і включає реальні об’єкти інвестування всіх видів.
Формування та реалізація портфеля цих проектів забезпечують високі темпи розвитку
підприємства, створення додаткових робочих місць, формування високого іміджу і певну
державну підтримку інвестиційної діяльності. У той же час, у порівнянні з іншими видами
інвестиційних портфелів, портфель реалізованих інвестиційних проектів зазвичай найбільш
капіталомісткий, більш ризиковий із-за тривалості реалізації, а також найбільш складний і
трудомісткий в управлінні. Це обумовлює високий рівень вимог до його формування,
ретельність відбору кожного інвестиційного проекту. А у порівнянні з портфелем реальних
інвестиційних проектів, портфель цінних паперів має більш високу ліквідність та легко
керований [5, с. 122].

Типову послідовність дій з формування інвестиційного портфеля можна подати у
наступній послідовності.
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1. Вибір портфельної стратегії і типу формованого інвестиційного портфеля. На цьому
етапі в першу чергу формулюється мета інвестиційного портфеля підприємства, що визначає
зміст його портфельної стратегії. Цілі формулюються з урахуванням взаємозв'язку показників
рівня очікуваної прибутковості і рівня ризику формованого портфеля. З урахуванням
сформульованих цілей портфельної стратегії здійснюється вибір типу формованого
інвестиційного портфеля. Оскільки в сучасних умовах більшість формованих інвестиційних
портфелів носять цільовий характер тобто є комбінованими портфелями, визначається
пріоритетність окремих ознак типізації портфеля. Першочерговим є типізація портфеля за
цілями формування інвестиційного доходу портфель зростання або портфель доходу. Далі
здійснюється типізація портфеля за рівнем ризиків агресивний, помірний або
консервативний портфелі. Наступним етапом типізації портфеля є рівень ліквідності
високо -, середньо - або низько ліквідний портфелі. Наприкінці, у процесі типізації
портфеля враховуються інші ознаки його формування, що є властивими або характерними
для інвестиційної діяльності конкретного підприємства інвестиційний період, спеціалізація
портфеля і т.п..

Таким чином, результатом цього етапу формування інвестиційного портфеля є повна
його ідентифікація за основними ознаками типізації і визначення заданих параметрів рівня
очікуваної прибутковості і ризику.

2. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування за показниками
рівня прибутковості, ризиків та взаємної коваріації. Згідно з положеннями сучасної
портфельної теорії ці показники є найбільш істотними характеристиками інвестиційних
якостей фінансових інструментів інвестування. Оцінка рівня очікуваної прибутковості
окремих фінансових інструментів інвестування здійснюється з урахуванням специфіки на
основі розглянутих відповідних моделей тоді як оцінка рівня ризику окремих фінансових
інструментів інвестування здійснюється шляхом розрахунку показників
середньоквадратичного стандартного відхилення або дисперсією їх прибутковості. В
процесі оцінки рівня ризику, він диференціюється на систематичний і несистематичний.

У той же час, оцінка взаємної коваріації окремих фінансових інструментів інвестування
здійснюється на основі використання відповідних статистичних методів. Коваріація являє
собою статистичну характеристику, що ілюструє міру подібності або ві дмінностей двох
розглянутих величин в динаміці, амплітуді і напрямку змін. В процесі оцінки вивчається
коваріація зміни коливання рівня інвестиційного доходу за різними порівняннями видів
фінансових інструментів.

3. Відбір фінансових інструментів до формування портфеля здійснюється з
урахуванням їх впливу на параметри рівня прибутковості і ризику портфеля. Цей етап
пов'язаний з обґрунтуванням інвестиційних рішень щодо включення в портфель конкретних
фінансових інструментів з відповідними йому параметрами, а також пропорцій розподілу
інвестованого капіталу в розрізі основних видів фінансових активів тобто формуванням
структури портфеля.

4. Оптимізація портфеля спрямована на зниження рівня його ризику при заданому
рівні очікуваної прибутковості. Вона ґрунтується на оцінці коваріації коефіцієнта кореляції і
відповідної диверсифікації інструментів портфеля.

5. Оцінка основних параметрів сформованого інвестиційного портфеля визначити
ефективність всієї роботи його формування [8, с. 226].

Основними принципами формування інвестиційного портфеля є:
- збалансованість безпеки невразливість інвестицій від потрясінь на ринку

інвестиційного капіталу і прибутковості;
- стабільне зростання доходу в процесі реалізації обраних інвестиційних рішень;
- висока ліквідність портфеля інвестицій можливість за необхідності швидкого

продажу інвестицій;
- виконання попередніх інвестиційних рішень має сприяти як успішному виконанню

наступних, так і залученню нових інвестиційних пропозицій [9, с.291].
Підсумовуючи зауважимо, що основними завданнями формування портфеля

виступають:
- забезпечення високого рівня дохідності у задані періоди часу;
- уникнення високих ризиків інвестування;
- досягнення запланованого рівня ліквідності активів.
Окрім того, сигналом до зміни сформованого портфеля є як загальні ринкові зміни, так

і падіння дохідності портфеля. Саме дохідність є тим індикатором, що змушує інвестора
переглядати портфель [9, с.291].
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Таким чином, інвестиційний портфель є обов’язковою складовою будь-якого
підприємства, який формується відповідно до стратегій та методів ведення господарства,
Безумовно, при формуванні інвестиційного портфеля слід враховувати різні види цінних
паперів. Найбільш оптимальний розподіл інвестицій серед різних видів цінних паперів і
активів сприяє зниженню ризиків і компенсації втрат за доходами одних цінних паперів над
іншими. Визначення оптимального співвідношення різних видів цінних паперів і активів
інвестиційного портфеля є основним завданням фінансових аналітиків і фінансистів
інвестора, від вирішення яких залежить в цілому інвестиційна діяльність інвестора [6, с.64].
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

В умовах невизначеності економічного середовища основою стабільного
функціонування та розвитку підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відображає
такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими
коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес
виробництва і реалізації продукції.

Визначення меж економічної стійкості підприємства належить до найбільш важливих
економічних проблем в сучасних умовах, оскільки порушення фінансової стійкості може
привести до відсутності в підприємства засобів для розвитку виробництва, його
неплатоспроможності, та до банкрутства, а «надлишкова» стійкість перешкоджатиме
розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.

Основні проблеми, які з’являються у фінансовому становищі підприємства мають три
основні напрямки прояву, до яких відносяться:

1. Низька платоспроможність та дефіцит грошових коштів.
2. Низька рентабельність, недостатнє задоволення інтересів власника, недостатня

віддача на вкладений у підприємство капітал.
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3. Низька фінансова стійкість. На практиці це передбачає можливі проблеми в
погашенні обов’язків у майбутньому, залежність від кредиторів, втратою фінансової
автономії.

Певну перешкоду для аналізу фінансового стану підприємства складають: різні форми
власності, наприклад, чимало показників, що характеризують фінансовий стан акціонерних
підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкого розвитку у
державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було
судити про положення емітентів; нестабільність законодавчої бази. Для подолання даної
проблеми необхідно розробляти нові методи оцінки фінансового стану, способи покращення
фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності.

Основним напрямом забезпечення досягнення точки фінансової рівноваги
підприємством в кризових умовах є скорочення обсягу споживання фінансових ресурсів.
Перелік заходів з покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з
підприємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, груп продукції, кон'юнктури ринку,
регіональної інфраструктури, системи управління підприємством, структури витрат на
виробництво і управління, техніко-технологічних особливостей та інших факторів. Це
приводить до необхідності постійного, систематичного ведення фінансового аналізу на
підприємстві та вдосконаленні методів його проведення, побудови математичних моделей та
формування прогнозів перспектив розвитку [2].

На нашу думку, концептуальні напрями діагностики та якості економічних показників
фінансової діяльності підприємства забезпечуються через:

- діагностику якості та достовірності економічних показників, яку необхідно
здійснювати на підставі комплексного дослідження бази даних економічних показників з
урахуванням всіх аспектів діяльності підприємства;

- діагностику якості та достовірності показників фінансової діяльності на основі оцінки
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, застосовуючи оціночні показники-
індикатори, які повинні переглядатися залежно від ситуації у конкретний період часу;

- контроль над фінансово-економічними процесами, які відбуваються на підприємстві.
Необхідно постійно стежити за відхиленнями поточних від попередніх значень показників
індикаторів. На підставі виявлених тенденцій повинна здійснюватися розробка прогнозу,
виявлення майбутніх тенденцій;

- науково обґрунтований вибір економіко-математичних методів для впровадження
діагностики якості та достовірності економічних показників повинен бути доцільним. Важливо
розробити ефективний інструмент для кожного етапу оцінки фінансової стратегії
досліджуваного підприємства.

Система заходів для підтримки економічної стійкості підприємства повинна
передбачати:

1 постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього станів підприємства;
2 розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства;
3 розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, здійсненні

попередніх заходів для їхнього забезпечення;
3 впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації,

прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку ситуації;
4 координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми

результатами.
Саме за таких умов можна забезпечити систему моніторингу кожної із складових

економічної стійкості підприємства, яка змогла б надати можливість оптимізувати її відповідно
до перспектив розвитку. Так, якщо моніторингом виявлено недостатній рівень фінансової
стійкості підприємства, тоді можна реалізувати такі дії:

- оптимізувати рух фінансових ресурсів досліджуваного підприємства і врегулювати
фінансові відносини, які виникають під час розрахункових відносин між господарюючими
суб’єктами з метою ефективного їхнього розподілу;

- розробити стійку економічну стратегію підприємства;
- розробити проекти перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних

балансів та бюджетних коштів;
- розрахувати прогнозні значення реалізації продукції плану продажів і плану

капіталовкладень, калькуляцію собівартості продукції;
- визначити джерела фінансування господарської діяльності, а також бюджетне

фінансування, довго- та короткострокове кредитування;
- здійснювати координування фінансових підрозділів підприємства та ін.
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Враховуючи сформовані вище пропозиції, вважаємо раціональним запропонувати
обґрунтування доцільності використання визначеного переліку складових економічної
стійкості підприємства табл. 1 . Запропонована структура економічної стійкості має наукове
обґрунтування, яке корелюється із сучасними економічними тенденціями. Науково
обґрунтований перелік елементів стійкого функціонування підприємства створює
передумови для формування системи показників оцінки індикативних складових економічної
стійкості.

Таблиця 1 – Підсистеми економічної стійкості підприємства [1]

Назва підсистеми
економічної стійкості

Обґрунтування доцільності використання структурного елемента
системи економічної стійкості

1. Фінансова стійкість

Фінансова складова враховує кон’юктуру фінансового ринку та його
фінансових ресурсів. Важливою особливістю фінансової складової є
визначення в контексті її оцінки рівня забезпеченості власними
фінансовими ресурсами та ступеня залежності підприємства від
зовнішніх джерел формування активів.

2. Виробнича стійкість
Виробнича стійкість враховує якість виробленої продукції, наданих
послуг чи виконаних робіт, є передумовою економічно стійкого
функціонування підприємства.

3. Маркетингово-
логістична стійкість

Маркетингово-логістична складова ілюструє виконання фази
переміщення товарів, фінансових чи інформаційних потоків для
задоволення потреб споживачів. Урахування даних такого змісту є
актуальним в умовах сучасної економіки, оскільки вони впливають на
рівень економічної стійкості підприємства.

4. Інвестиційно-
інноваційна стійкість

Стійкість інвестиційного потенціалу є необхідною складовою для
забезпечення нормального відтворення та розширення виробничих і
фінансових можливостей підприємства. Інвестиційна стійкість - це
наявність передумов для постійної фінансової підтримки виробничого
процесу та інших видів діяльності суб’єкта господарювання.
Інноваційна складова може виявлятися у всіх аспектах економічної
стійкості підприємства. Через високі темпи технічного прогресу
інновації стали необхідною компонентою стійкого функціонування
підприємства. Стійкість інвестиційного потенціалу в контексті реалій
функціонування економічних систем створює конкурентну перевагу
для суб’єкта господарювання.

5. Потенціал трудових
ресурсів кадровий
потенціал

Кадрове забезпечення для сучасної економічної системи відіграє
важливу роль у контексті її стійкості. Актуальність цієї складової
зумовлена зростаючою цікавістю до розвитку корпоративної культури
підприємства та її впливу на функціонування підприємства. Цінність
дослідження трудового потенціалу полягає у визначенні рівня
гнучкості системи управління, а також рівня менеджменту та
забезпеченості висококваліфікованими кадрами.

Джерело: удосконалено на основі [1]

Значної уваги в розрізі даних рекомендацій потребує тлумачення поняття «кадрова
стійкість підприємства». Важливість даної функціональної складової полягає у тому, що від
кваліфікації, компетенції працівників і корпоративної культури залежатиме, чи буде
конкретний клієнт і надалі замовляти продукцію підприємства, чи обере конкурента. Це
залежить від: кваліфікованого обслуговування під час продажу та післяпродажного
обслуговування; професіоналізму, ввічливості, чесності, порядності, надійності,
оперативності, ініціативності та комунікабельності працівників; якісної технічної підтримки
продукції; добрих стосунків на всіх рівнях; кваліфікованих менеджерів та інженерно-
технічних працівників; корпоративної культури, яка склалася на підприємстві.

Важливим об’єктом регулювання, відповідно до моніторингу, є виробнича стійкість
підприємства. Основними кінцевими цілями у забезпеченні стійкого виробничого процесу є:
оптимальний обсяг продажів, якість виготовленої продукції, задоволення споживача,
одержання прибутку, зміцнення іміджу підприємства, постійний контакт із клієнтами,
післяпродажне обслуговування. Саме постійний контроль за підвищенням ефективності
виробництва і ресурсним забезпеченням може гарантувати виконання основних цілей
виробничого процесу підприємств.



58

Досягнення фінансово-економічної стійкості підприємства можливе лише за умови
використання елементів сучасного менеджменту, своєчасної реакції на зміни зовнішнього
середовища та стратегічного бачення майбутнього стану підприємства.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що метою оцінки економічної
стійкості підприємства в сучасних умовах нестабільного ринкового середовища є розробка і
реалізація заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення
достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, забезпечення прибутковості і зростання
виробничого потенціалу, і ухвалення відповідних рішень.
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Управління інвестиційними ресурсами являє собою цілеспрямовані дії фінансової
служби підприємства з розробки та реалізації рішень, пов'язаних з їх функціонуванням. В
даному випадку суб'єктом управління є фінансова служба, а об'єктом - інвестиційні ресурси
підприємства. Побудова оптимальної системи управління інвестиційними ресурсами є одним з
найважливіших компонентів корпоративного управління підприємства в цілому.

Сутність управління інвестиційними ресурсами підприємства визначають його функції,
до яких відносяться:

1 розробка стратегії формування та використання інвестиційних ресурсів
підприємства. Реалізація даної функції пов'язана з формулюванням цілей і пріоритетних
завдань функціонування ресурсів, визначенням загальної концепції дій менеджменту
підприємства в даній сфері;

2 створення інформаційних систем управління інвестиційними ресурсами. У процесі
реалізації цієї функції визначаються обсяги і зміст інформаційних потреб управління,
внутрішні і зовнішні джерела збору даної інформації [1];

3 розробка та впровадження адекватного інструментарію аналізу ефективності
формування та використання інвестиційних ресурсів. В рамках даної функції визначається
система ключових показників ефективності, які відображають стратегію управління
інвестиційними ресурсами та сигналізують про стан об'єкта управління [3];

4 впровадження системи контролю за реалізацією управлінських рішень в області
формування і використання інвестиційних ресурсів. Реалізація цієї функції пов'язана з
регулярним контролем фактичних значень показників, аналізом і виявленням причин
відхилень фактичних значень показників від планових, прийняттям на цій основі
управлінських рішень щодо мінімізації відхилень, створенням центрів відповідальності [2].

Управління інвестиційними ресурсами підприємства складається з двох основних
блоків: управління формуванням і управління використанням інвестиційних ресурсів.

Блок управління формуванням ресурсів пов'язаний з прийняттям рішень в області
вибору джерел фінансування інвестиційних ресурсів і їх різноманітних параметрів. Основною
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фінансовою характеристикою ефективності управління формуванням інвестиційних ресурсів
підприємства є середньозважена ціна мобілізації коштів з усіх джерел.

Блок управління використанням ресурсів пов'язаний з прийняттям рішень в області
функціонування інвестиційних ресурсів в рамках діяльності підприємства і відрізняється
значною галузевою специфікою. Ефективність управління використанням інвестиційних
ресурсів підприємства визначається показниками рентабельності їх використання. Останні
являють собою співвідношення різних вимірників доходу від використання інвестиційних
ресурсів і вартості останніх.

На особливості побудови системи управління інвестиційними ресурсами підприємства
впливають різноманітні фактори, які можна розділити на зовнішні екзогенні, тобто задані, і
внутрішні ендогенні, під владні зміні з боку самого підприємства.

Зовнішні фактори можна поділити на природні, фінансово-економічні, правові,
виробничо-технологічні і соціальні чинники. До внутрішніх факторів належать різноманітні
операційні, фінансові, інвестиційні, юридичні параметри діяльності підприємства, інвестиційні
переваги власників і менеджменту.

Визначено, що інвестиційні ресурси підприємства уявляю собою основу його
діяльності, а отже, мета управління інвестиційними ресурсами підприємства повинна
відповідати загальній меті його функціонування. Подібний підхід відповідає основній
тенденції зарубіжної корпоративної практики останніх двох десятиліть - злиття загальної
корпоративної стратегії і фінансів. Одним з перших з критикою класичного розуміння мети
діяльності підприємства, як максимізації прибутку, виступив американський вчений Саймон
Г., в якості альтернативи запропонував концепцію задоволеності агентів, за що пізніше був
удостоєний Нобелівської премії [4].

Згідно основної концепції сучасного фінансового менеджменту головною метою
діяльності підприємства є підвищення добробуту його власників. Даний підхід традиційно
асоціюється з англосаксонської корпоративної традицією, в той час як у Західній Європі
прийнято оцінювати діяльність компанії з точки зору всіх зацікавлених груп стейкхолдерів.

Проте, в останні роки концепція створення вартості для акціонерів, як основа оцінки
функціонування підприємства, в цілому та його окремих напрямків завойовує все міцніші
позиції по всьому світу, чому сприяє цілий ряд факторів. Таким чином, на нашу думку, метою
управління інвестиційними ресурсами підприємства є максимізація його вартості. Слід
зазначити, що, хоча підсумковим критерієм результативності підприємства, безумовно, буде
його вартість, менеджери не можуть використовувати цей показник як знаряддя для
прийняття рішень.

В рамках коротко- і середньострокових горизонтів оцінювання на цінову динаміку
вартості підприємства неминуче впливає стан галузі, до якої воно відноситься. Іншими
словами, розбіжності між фактичними результатами діяльності і зверненими до них
ринковими очікуваннями, а також зміни цих очікувань сильніше впливають на ціну
підприємства, ніж самі результати як такі.

Таким чином, вартість компанії на ринку необхідно пов'язати з певним показником
внутрішньої вартості, заснованому на фундаментальних факторах. Показник також
відображає те, яким чином і якими засобами менеджмент може створювати вартість для
власників підприємства.

Внутрішня вартість англ. Intrinsic Value визначається, перш за все, довгостроковою
здатністю підприємства акумулювати грошовий потік. Однак прогноз майбутнього грошового
потоку, сформований менеджментом підприємства, може характеризуватися недостатнім
ступенем надійності. У той же час величина грошового потоку визначається такими
об'єктивними фінансовими параметрами, як темпи зростання доходу як функція темпів
зростання вкладеного капіталу і рентабельністю інвестованого капіталу [3].

Отже, основними завданнями управління інвестиційними ресурсами підприємства, які
властиві всім підприємствам, є забезпечення максимальної прибутковості використання
інвестиційних ресурсів при прийнятному рівні ризику і мінімізації ціни формування
інвестиційних ресурсів, а також зростання обсягів вкладеного капіталу.

У той же час, на нашу думку, такі завдання управління повинні мати ієрархічну
структуру. На її вершині знаходяться названі вище основні завдання, які, в свою чергу,
конкретизуються у завданнях нижчих порядків, індивідуальних для конкретних підприємств.
Такими завданнями можуть бути, наприклад, диверсифікація напрямків інвестування,
забезпечення високих темпів реального інвестування, досягнення бажаних обсягів основних
засобів або певної структури портфеля цінних паперів і т.д.
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На основі вищесказаного можна сформулювати ряд загальних принципів управління
інвестиційними ресурсами підприємства:

1. Орієнтація на стратегічні цілі розвитку підприємства. Управлінські рішення в області
функціонування інвестиційних ресурсів не можуть прийматися ізольовано, без перевірки на
відповідність місії підприємства, стратегічних напрямків його розвитку.

2. Інтегрованість з усіма системами управління підприємством. Забезпечення
ефективності всіх сфер діяльності підприємства прямо або побічно пов'язане з вибором
напрямків і форм інвестування, а також параметрами формування інвестиційних ресурсів.

3. Комплексність прийнятих управлінських рішень, перш за все, поєднання стратегії
формування ресурсів зі стратегією їх майбутнього використання. Так, повинна здійснюватися
ув'язка обсягів, термінів, ціни і рентабельності, а також інших умов та обмежень формування
і використання ресурсів.

4. Динаміка прийнятих управлінських рішень у залежності від змін внутрішніх та
зовнішніх чинників. Існує необхідність постійної актуалізації рішень в сфері формування і
використання інвестиційних ресурсів підприємства у зв'язку зі швидкою зміною зовнішньої
кон'юнктури і внутрішніх характеристик діяльності підприємства.

5. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень у зв'язку з
неможливістю прийняття єдино вірного рішення у постійно мінливих умовах. Підготовка
кожного управлінського рішення повинна враховувати альтернативні можливості дій,
ґрунтуватися на оцінці та обліку ризиків і факторів невизначеності [1].

6. Застосування системного підходу для забезпечення гармонізації інтересів всіх
учасників інвестиційного процесу інвесторів, кредиторів, фінансових посередників,
замовників, підрядників, постачальників, користувачів об'єктів інвестування та ін.

Отже, зазначимо, що управління інвестиційними ресурсами підприємства являє собою
складну систему, що складається, перш за все, з таких елементів, як суб'єкт і об'єкт
управління, мета, завдання, функції, принципи та фактори управління. Складність даної
системи зумовлює наявність різноманітних інструментів аналізу ефективності її
функціонування.
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ІСЛАМСЬКИЙ БАНКІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
БАНКІВНИЦТВА

Ісламський банкінг являє собою систему ведення банківської діяльності засновану на
шаріаті – сукупності основних правил та законів мусульманського суспільства. Істотною
особливістю шаріатського права є заборона на укладання аморальних угод, взяття відсотків
за банківськими операціями, високий рівень соціальної справедливості.

У світовій фінансовій системі ісламський банкінг пройшов декілька етапів, від
становлення і розвитку, до виходу на ринки неісламських країн. Він бере свій початок з часів
появи вчення пророка Мухамеда – трактату про заборону лихварської діяльності. Перший
ісламський банк виник у 1963 р. в Єгипті в місті Міт Гамр. Банк займався операціями
зберігання і накопичення коштів фізичних осіб з подальшим інвестуванням та наданням
безстрокових кредитів фермерам. Вже у 70-х роках почали функціонувати багато банків на
Близькому Сході «Дубай Ісламік Банк» - 1975 р., «Файзел Ісламік Банк» у Судані -1977 р.,
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«Файзел Ісламік Банк» у Єгипті -1977 р., «Бахрейн Ісламік Банк» - 1979 р.. В Малайзії
ісламські банки з’явилися у 1983 р. [1, c. 207].

В Європі перший ісламський банк було створено в 1978 р. у Люксембурзі. В 1981 р.
ідентичну банківську установу засновано і в Швейцарії.

Всього у світі нараховують понад 200 ісламських банків та небанківських фінансових
установ, 55% активів яких зосереджено в країнах Перської затоки, Туреччині та Малайзії.
Світовими лідерами ісламського банкінгу є Іран, ОАЄ, Малайзія, Саудівська Аравія, Бахрейн
та інші. Малайзія взагалі є інноваційним центром ісламського банкінгу. У Бахрейні
функціонує близько 35 установ. Для порівняння, у Кувейті – 15, в ОАЕ – 14, у Саудівській
Аравії – 10, у Катарі – 3. Варто зазначити, що грошових ресурсів на депозитах в банках
Кувейту більше, ніж у банках Саудівської Аравії, Абу-Дабі та Катару разом взятих. Кувейт
являється флагманом у сфері довгострокового капіталу за кордоном [4,с. 315]. Відомо що,
середній темп зростання активів ісламських банків становить близько 20%. Зрівняємо, у
західних банках цей показник становить менше 3%.

Лідером ісламського банкінгу Європи є Великобританія, за рахунок великої
мусульманської общини 2 млн. осіб). «Islamic Bank of Britain» відкрито в Лондоні у 2002 р.
[6, c. 49-50]. Взагалі західні банки останнім часом активно відкривають ісламські відділи у
своїх структурах. Ісламські підрозділи існують у британському «HSBC» HSBC Amanah,
французьому «BNP Paribas» BNP Paribas Najmah і «Societe General» та у німецькому
«Deutsche Bank». Послугами ісламських банків користуються значна кількість
транснаціональних корпорацій, такі як «IBM», «General Motors», «Daewoo» та інші [2].  Проте
західні фінансові інститут в ісламський країнах не користуються попитом.

У США ісламський банкінг представлений не лише фінансовими інститутами, але і
освітніми закладами та програмами. Наприклад, Гарвардський університет щороку проводить
форум ісламського фінансування. Взагалі ісламські фінансові установи в США представлено у
35 штатах. В основному вони спеціалізуються на фінансуванні малого та середнього бізнесу,
іпотечному кредитуванні.

На пострадянському просторі ісламські банки функціонують в Росії з 2000 р. Перший
мусульманський банк «Бард-Форте» спеціалізувався на торгівлі з країнами Африки та Азії. У
Киргизії такі банки працюють з 2007 р., а у 2016 р. в Казані відкрито Центр партнерського
банкінгу [3].

Філософія ісламського банкінгу полягає у веденні законного бізнесу на засадах
рівності, справедливості та чесності. До специфічних параметрів системи віднесено
відсутність позичкового відсотку, заборона на укладення ф’ючерсних та опціонних угод.
Фінансові операції здійснюються на основі пайової участі та відповідальності всіх сторін.
Банківські установи напряму зацікавлені у спроможності позичальників, а тому і вимоги до
останніх досить жорсткі. Ретельно вивчаються всі перспективи проекту і ділові якості
позичальника. Банк не вимагає заставного майна від клієнта.

Основними цінностями системи ісламських банків є соціальна ефективність, розвиток
підприємництва, ділових якостей, торгівлі та комерції. Факторами успіху ісламського банкінгу
виділено надлишок фінансових ресурсів нафтоекспортних арабських країн та кредитування
на взаємно вигідних умовах участі в прибутках. Принципами ісламського банкінгу є довіра,
повага, розподіл ризиків, дотримання взятих на себе зобов’язань, справедливий розподіл
прибутку [12].

Кожен банк має релігійних радників, які входять до шаріатської наглядової ради. Рада
виконує такі повноваження як перевірка банківських операцій на відповідність шаріату,
сертифікація фінансових інструментів, сплата та перевірка закяту річний податок на користь
бідним – 2,5%; формування рекомендацій щодо розподілу доходів та витрат між інвесторами
та банком.

Інвестують банки як правило у виробничу сферу, значну уваги приділяють оцінці
ризиків реалізації інвестиційного проекту, моніторингу використання позикових ресурсів. У
вказаній системі відсутнє безвідповідальне кредитування, а отже, функціонує дієвий
механізм мінімізації ризиків. Ісламський банкінг характеризується відсутністю «фінансових
пірамід».

Ісламські банки прагнуть до стандартизації засобів управління та контролю. Для таких
цілей у 1975 р. створено Ісламський Банк Розвитку, до складу якого входять 57 країн, зі
статутним капіталом у розмірі 45 млн. дол.. Призначенням банку, окрім окресленого, є
підтримка економічного та соціального прогресу в мусульманських країнах виходячи з основ
ісламу. Банком засновано численні фонди допомоги мусульманським общинам в
немусульманських країнах.
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Також існує ряд фінансових установ, які безпосередньо займаються стандартизацією,
регулюванням та рейтингуванням в сфері банкіської діяльності. Серед них можна виділити
такі: AAOIFI, «The Islamic Finance Service Board» IFSB, «The International Islamic Financial
Market», «Council for Islamic Banks and Financial Institutions» CIBAFI, «Arbitration and
Reconciliation Centre for Islamic Financial Institutions» [7; 8].

Ісламські банки мають свої специфічні продукти. Серед них можна виділити такі
основні:

1 «мудараба» є аналогом депозиту – передача грошових коштів банку із отриманням
прибутку від реалізації проекту. Особливістю або відмінністю від класичного депозиту є
володіння вкладником точної інформації про використання коштів.

2 «мурабаха» - операція, яка передбачає виділення банком коштів на придбання
товарів для клієнта і їх перепродаж за вищою ціною.

3 «мушарака» - специфічний вид проектного фінансування, за якого банк отримує
частку прибутку від проекту у вигляді оплати за управлінський досвід та роботу.

До інших операцій банків віднесено: «іджар» довгострокова оренда типу лізингу;
«закят» податок на багатство для забезпечення бідних - 2,5%; «салям» авансове
фінансування в аграрному секторі;  «іджарва – іктині» право викупу обладнання, що є в
оренді у клієнта; «кард -аль-хасан» безвідсоткова позика на відповідний термін для
реалізації суспільних проектів; «бей -бі-сілаа» операція типу форвард, плата банком авансу
за товар; «сукук» ісламські безвідсоткові облігації, сертифікати участі, техніка випуску
яких аналогічна з традиційними облігаціями, особливістю якої є її структурування відповідно
до принципів шаріату.

Стосовно останнього - «сукук» він є найпоширенішими інструментом ісламського
банкінгу. За даними «BMB Islamic» цей інструмент займає 11,3% від загального обсягу
продуктів. Потенційні клієнти – невеликі компанії, які працюють у капіталомістких галузях.

До обмежень в ісламському банкінгу віднесено:
- «гарар» - заборона навмисного ризику, але це не означає заборону економічного

ризику;
- «майсир» - заборона угод з забороненими товарами алкоголь, азартні ігри,

страхування, тютюн, свинина;
- «ріба» - заборона на позиковий відсоток з боргу, гроші являються лише мірою

вартості товару;
- «бай ал-Калібіан-Калі» - заборона перепродажу боргу, наприклад форвардного

контракту з відстрочкою платежу.
Основними особливостями функціонування ісламських банків є такі [6, c. 112]:
- надання послуг своїм клієнтам незалежно від їх статусу;
- отримання прибутку в основному за рахунок комісійних операцій;
- оплата за послуги виходячи з фактичної вартості витрат на послуги;
- спрямовання роботи банку виключно на соціально-економічний розвиток  економіки,

викорінення жебрацтва, а не на максимізацію прибутку;
- ставлення з розумінням до фінансових труднощів клієнті. У 2015 р. Банк Катару під

час місяцю рамазану оголосив про відстрочку платежів по автокредитах на 30 днів. Таке
рішення пов’язане з тим, що за результатами досліджень у цей період витрати населення
перевищують доходи [3].

- відмова від участі в заборонених операціях та угодах;
- прозора діяльність банку, зрозуміла для клієнтів;
- високий рівень соціальної відповідальності, моральної та матеріальної мотивації.
Соціальна діяльність банків передбачає формування та адміністрування фондів,

спеціальних заощаджень для різних благодійних цілей, надання благодійних кредитів,
пожертв для мечетей, гуманітарна допомога, фінансування освітніх програм, програм
охорони здоров’я та релігійного просвітництва.

Прикладом соціальної роботи банків є фонд «Ісламі Банк Фаудейшн» започаткований
Ісламі Банк Бангладеш, який профінансував створення низки лікарень, сервісних та
професійних центрів. Банк «Муамалат Індонезія» через фонд «Байтульмаал Муаламат» має
досить успішну програму «В-ВМТ» - мікрофінансування малого бізнесу, стипендіальну
програму «B-Smart» та програму «B-Care» - допомога постраждалим при стихійних лихах,
пожежах та повенях [6, c. 313-314].

Відсутність в Україні ісламського банкінгу зумовлена такими причинами:
невідповідність українського законодавства принципам ісламського банкінгу, відсутність
прямих банківських розрахунків між країнами ісламського світу та Україною, слабка
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поінформованість сторін, відсутність відповідних спеціалістів, які мають досвід у сфері
використання інструментів ісламського банкінгу.

Застосування фінансових інструментів ісламського банкінгу, їх соціальна орієнтованість,
високий рівень моральної та етичної свідомості, в контексті рекомендацій щодо покращення
функціонування банківської системи України, мали би змогу підвищить її результативність,
фінансову стійкість та міжнародний імідж.
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

Відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність» банк  з іноземним капіталом
– це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору,
становить не менше 10% [1].

Згідно із Законом України «Про режим іноземного інвестування», іноземні інвестори –
особи, які провадять інвестиційну діяльність на території України юридичні особи, створені
відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи – іноземці, які
не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові банку з іноземним капіталом; інші
іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до
законодавства України [2].

«Енциклопедія банківської справи» за редакцією В.С. Стельмаха Подає визначення
банку з іноземним капіталом як банку, який функціонує на території країни і капітал якого
частково або повністю належить іноземним інвесторам [8].

В роботах О.М. Островської іноземний банк трактується як банк, що визнаний таким
згідно з законодавством, іноземної країни, на території якої він зареєстрований [7, с. 180].

На думку І. Івасіва та Р. Корнилюка, за умов поширеної практики виведення коштів за
кордон із подальшим їх інвестуванням через офшорні банку з іноземним капіталом, до групи
банків із іноземним капіталом входять кредитні установи, які за економічною сутністю слід
зарахувати до: «псевдо іноземних банків», прямими власниками яких є іноземні банку з
іноземним капіталом, що, своєю чергою, належать вітчизняним інвесторам оскільки у
випадку офшорних банків це є метод оптимізації оподаткування; або «квазі іноземних
банків» із міноритарною участю іноземних інвесторів, які також важко назвати іноземними,
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оскільки їхні власники можуть бути усунуті від стратегічного контролю над управлінням
банком з іноземним капіталом [4].

В Україні немає суттєвих законодавчих бар'єрів входження іноземного капіталу в
національну банківську сферу. Закон України «Про банки і банківську діяльність» [1] значно
розширює можливості проникнення філій іноземних банків. На даний момент на теритoрiї
України іноземними iнвестoрaми у банківському сектoрi є представники з більш ніж 20 країн
світу. Нaйбiльшу чaстку в зaгaльнiй сумі становить кaпiтaл Рoсiї 15,7%, Кіпру 13,7%,
Aвстрiї 11,8%, Фрaнцiї 12,3%, Нiдерлaндiв 4%. Нaйбiльшa частка іноземних aктивiв
контролюється iнвестoрaми з колишніх метрoпoлiй – Рoсiї та Aвстрiї.

Посилення впливу банків на розвиток реального сектора економіки, водночас вимагає
стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів. Відповідно
забезпечення належного контролю за діяльністю банків є важливим завданням
Національного банку України. У сфері банківської діяльності особливим органом державного
управління є Національний банк. Окрім здійснення управлінських функцій, Національний
банк України як орган державного управління наділений контрольними функціями, в рамках
яких він може застосовувати примусові заходи впливу адміністративного характеру, серед
яких є штраф. При цьому притягнення до адміністративної відповідальності завершує собою
процес реалізації органом державного управління такої іманентної функції державного
управління, як контроль.

Відтак, Національний банк України, відповідно до Законів України «Про Національний
банк України» [3] та «Про банки і банківську діяльність» [1] здійснює банківський нагляд.
Нормативно - правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління
Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються
постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та
іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони
згідно з законом пом'якшують або скасовують відповідальність. Відповідно до цих законів
наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки , їх підрозділи,
афілійованих і споріднених осіб банків на території України та за кордоном, установи
іноземних банків в Україні, а також юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог
законодавства про банківську діяльність.

Чинне законодавство – Кодекс України про адміністративні правопорушення –
передбачає можливість притягнення до адміністративної відповідальності керівників банків
або інших осіб, які відповідно до закону можуть бути об’єктом перевірки Національного банку
України, банківського законодавства, нормативно – правових актів Національного банку
України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку. Кожний банк є об’єктом перевірки на місці інспекторами Національного
банку України чи аудиторами, призначеними Національним банком України. Проте не лише
банківські установи є підконтрольними Національному банку України.

Останні праці російських науковців активно розвивають ідеї іноземних колег,
висловлюючи різні, інколи діаметральні точки зору на сутність та співвідношення понять
«ефективність» та «результативність».

Так, К.Л. Нетудихата вважає, що «одним з найбільш важливих завдань сучасного
менеджменту є створення системи управління результативністю як основи стійкої
конкурентної переваги банку з іноземним капіталом. Управління результативністю
передбачає забезпечення менеджментом максимального збігу задуманого і досягнутого
результату діяльності банку з іноземним капіталом. Для досягнення стабільної
результативності банку в досягненні бізнес – цілей менеджменту потрібно тісно пов’язати
бізнес – стратегію з взаємоузгодженими діями відносно чотирьох складових бізнесу: його
власників, клієнтів, бізнес – процесів і персоналу» [6].

Так, Карчева Г. характеризує ефективність як «гідність», що найбільш послідовно
вихваляється економістами. Це не повинно дивувати, оскільки ефективність і економічність –
майже синоніми. Обидва терміни характеризують «результативність» використання засобів
для досягнення цілей. Отримувати якомога більше з доступних нам обмежених ресурсів – ось
що ми маємо на увазі під ефективністю і під економічністю ресурсів» [5]. У даному випадку
поняття «ефективність» ототожнюється з поняттям «результативність».

Методологічний підхід до визначення результативності діяльності банку з іноземним
капіталом є загальновідомим: результати діяльності порівнюються з витратами або
ресурсами, які забезпечили цей результат. Огляд науково – практичної літератури виявив
різні методологічні підходи до побудови системи індикаторів оцінки результативності
діяльності банку з іноземним капіталом [4].
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Значного поширення набули чотири концепції аналізу результативності діяльності і
розвитку банків з іноземним капіталом.

1. Ринкова – використовується у процесі стратегічного планування, значної
трансформації бізнесу;

економічні показники синтезуються на рівні банку з іноземним капіталом загалом чи
навіть для окремого напряму бізнесу та орієнтовані на майбутній період часу;

за інформаційну базу використовується ринкова інформація щодо конкурентів, а не
дані внутрішнього обліку банку з іноземним капіталом;

результати, отримані на цій основі, порівнянні у рамках певного напряму бізнесу чи
класу банків з іноземним капіталом за ключовим критерієм.

Результативність визначається показниками конкурентоспроможності й ринкової
вартості.

2. Фінансова – побудована на використанні інформації внутрішнього обліку банку з
іноземним капіталом;

призначена для фінансового менеджменту;
економічні показники розраховуються на рівні окремих структурних підрозділів бізнес

- одиниць, центрів доходів, а також орієнтовані на минулий період часу та поточний момент
діяльності;

результати, визначені на основі фінансової концепції, практично придатні для
управління лише у межах певного банку з іноземним капіталом чи їх групи.

Результативність визначається показниками прибутковості, економічної доданої
вартості тощо.

3. Витратна – орієнтована на використання оперативної інформації функціональних
підрозділів банків з іноземним капіталом, згрупованих на основі бізнес – процесів діяльності;

основне призначення цієї концепції полягає в управлінні витратами банку з іноземним
капіталом;

економічні показники визначаються послідовно на всіх стадіях бізнес – процесів чи у
розрізі центрів витрат, орієнтовані на минулий період часу;

отримані оцінки результативності на витратній основі порівнянні у межах однорідних
бізнес – напрямів банків з іноземним капіталом.

Результативність виражається у показниках собівартості, а також коефіцієнтах
економічності.

4. Неекономічна не фінансова – ця концепція включає всі розробки, спрямовані на
інші цілі, на відміну від поданих вище ринкової, фінансової і витратної концепцій;

економічні показники розраховуються в розрізі елементів аналізу, які задає аналітик, і
можуть бути орієнтовані на майбутнє, минуле та сучасне;

розрахунки досить часто базуються на використанні методів соціології, кібернетики,
інформатики; як інформаційне забезпечення для аналізу використовуються заново зібрані
аналітичні дані;

результати, отримані на цій основі, придатні для цілей управління окремими часто
специфічними сферами діяльності банку [5].

Результативність відображається показниками задоволеності клієнтів, інноваційністю
діяльності тощо.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Зі змінами від 13.04.2012 //

Відомості Верховної Ради. – 2013. – N 21. – 208 с.
2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96 –ВР

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
4. Івасів І., Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на банківську систему України /

І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник НБУ. – 2011. – №10. – С. 84–91.
5. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий

період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – № 8 – С. 26–31.
6. Нетудихата К.Л. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи

України // Економічні науки. Наукові праці. Том 109. Випуск 96. – 2012. – С. 21 –25.
7. Островська О.М. Банковское дело: Толковый словарь. – 2 –е изд. – М.: Гелиос АРВ,

2011. – 400 с.



66

8. Стельмах В.С. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: B. C. Стельмах та
ін. – К.: Молодь. ІнЮре, 2011. – 680 с.

УДК 339.7:336.322.1
УСТИМЕНКО Я. С.

Студент кафедри фінансів та кредиту
Науковий керівник – к.е.н., доц. Михайлик О. М.

Міжнародний університет фінансів

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
КАПІТАЛУ

Економічне зростання держави в глобалізованому світі неможливе без створення
сприятливих умов для здійснення інвестицій як вітчизняними, так і іноземними інвесторами.
Ринок цінних паперів у країнах з розвинутими ринковими відносинами діє як ефективний
механізм перерозподілу інвестиційних ресурсів у найбільш перспективні сфери діяльності, а
також є «термометром» економіки, показуючи її слабкість у разі нерозвинутості інструментів
фондового ринку, низьких обсягів угод, зниженої капіталізації, занадто значної державної
зарегульованості і корупційності, обмеженого доступу учасників до ринку, або
«перегрітість» у разі завищених цін на активи, наявності значної кількості іноземного
спекулятивного капіталу, значних дисбалансів вартості на підприємства однієї галузі та ін..
Щоб досягти макроекономічної стабільності і прийнятних умов для функціонування бізнес-
середовища державному регулятору необхідно системно відстежувати і виважено регулювати
потоки інвестицій на фондовому ринку і контролювати їх стан. Соціальна стабільність і
довгострокова програма розвитку держави у глобалізованому світі безпосередньо пов’язані зі
стабільно функціонуючим і прозорим фондовим ринком, на якому активними учасниками
виступають державні і недержавні пенсійні фонди, компанії з управління активами, страхові
організації та ін.

Мобільність капіталу і зниження трансакційних витрат, дерегуляція і лібералізація в
міжнародних фінансах і торгівлі сприяють поліпшенню інвестиційного клімату, а отже,
прискореному економічному розвитку та інтеграції країн світу. Водночас фінансова
глобалізація посилила вплив міжнародних фінансових ринків на здійснення операцій
кредитування й запозичення резидентами різних країн, що призвело до зростання
міжнародної мережі фінансових інститутів і корпорацій, до підвищення частки бізнесу, що
припадає на зарубіжні країни, і до фундаментальних змін в їхніх системах організації
управління фінансовими потоками. Крім того, в нових умовах посилюється конкуренція
національних економік за кредитні ресурси, які вільно перерозподіляються в масштабі нового
глобального світового господарства. Фінансова глобалізація змушує держави вишукувати
нові шляхи для підвищення інвестиційної привабливості національних економік. Це стає
конкурентним викликом для будь-якої країни, що намагається підвищити власні соціально-
економічні параметри [1].

Зростання продуктивності праці, скорочення витрат, збільшення доходів і добробуту
на одному полюсі досягаються ціною підвищення невизначеності, ризиків, нерівності, бідності
на іншому. До того ж, незважаючи на перелічені переваги глобалізації, цей процес
призводить у світовій економіці і фінансах до нових проявів конфліктів і протиріч:

По-перше, поглиблюється розрив між слабкими і сильними країнами;
По-друге, саме на ґрунті глобалізації відбувається деформація фінансово-ринкових

механізмів;
По-третє, конкуренція вироджується, перетворюючись на свою протилежність, вона

вже не стимулює відстаючих, не спонукає їх до нарощування конкурентних переваг, а
знищує багатьох з тих, хто в інших умовах мав би шанс на виживання. Причому це
стосується не тільки господарюючих суб’єктів, а й цілих країн;

По-четверте, серйозні загрози стабільному розвитку світової економіки виходять від
ажіотажної експансії глобального капіталу, особливо капіталу спекулятивного. Потужні хвилі,
що народжуються спекулятивними накатами, дестабілізують економіку не лише слабких, але
й сильних країн. Змінюється сам характер виробництва світового ВВП. У ньому швидко
зростає частка фінансових, наукомістких й інформаційних послуг.

Фінансова глобалізація сприяє отриманню кращих макроекономічних результатів у
разі виконання певних базових умов розвиток фінансового ринку, якість інститутів,
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управління, макроекономічна політика, збалансована торгова інтеграція. Але водночас
створюються протиріччя, оскільки більшість базових умов збігаються з супутніми вигодами,
тому вірогідність настання кризи чи зростання ВВП залежить у такій же мірі від базових умов,
як і від інтегрованості до міжнародних фондових і валютно-фінансових ринків.

Виходячи з подвійної дії фінансової глобалізації на світову економіку в цілому і
світовий ринок цінних паперів зокрема, є необхідність у формуванні узгодженої фінансово-
економічної політики на основі визначення їх позитивних і негативних впливів. Потрібно
осмислити сучасні тенденції, систематизувати й проаналізувати їх, а також зробити висновки
щодо ефективності процесів фінансової глобалізації на фондових біржах світу [2, c. 328].

Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що в міжнародній економіці між
функціонуючими системами фінансової глобалізації і провідними фондовими біржами світу
активно відбувається процес конвергенції і взаємовпливу. Ці процеси можуть мати
деструктивний характер, що призводить до криз і потрясінь, до суттєвого збільшення
факторів ризику, проте можуть і швидко й ефективно впливати на зростання ВВП країни,
підвищення рівня життя населення і більш досконале регулювання ринково орієнтованої
економічної системи. При цьому значення інститутів, що формують глобалізовані ринки
цінних паперів, все більше зростає і в перспективі їх вплив стане ще суттєвішим разом із
підвищенням ролі науки в економіці, деіндустріалізації, інформатизації і зниженням бар’єрів
для вільного перетоку капіталів між країнам.
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Вступ. Трансформація соціально-економічної моделі українського суспільства призвела
до  формування нового інвестиційного механізму , головним завданням якого є ефективне
управління інвестиційною привабливістю машинобудівного комплексу та країни в цілому.

Безперечно, управління інвестиційною привабливістю машинобудівних підприємств
здійснюється у чітко визначеній послідовності. Тому, важливо визначитися із сутністю та
структурою процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню процесу управління інвестиційною
привабливістю підприємств приділено досить велика кількість робіт , як національних, так і
зарубіжних вчених-практиків, а саме: О. Астахова, О. Бурчаковп, О. Галушко, А. Гончарука,
М. Гордона, А. Кабанова, Р. Костирко, П. Круш, О. Мендрула, Т. Момот, В. Нейенбург, Н.
Пасічника, Б. Райхель, С. Резниченко, Т. Решетілова, В. Саллі,  М. Скотта, С. Стюарта, І.
Яремко та інших.

Постановка задачі. Метою доповіді є вдосконалення процесу управління інвестиційною
привабливістю підприємств машинобудування України.

Виклад основного матеріалу. Безпосередньо ж, процес управління інвестиційною
привабливістю підприємства вітчизняні економісти, науковці трактують як:

- послідовність та спосіб управління;
- послідовність етапів і стадій, відповідних процедур та інструментів;
- сукупність інституціональних та організаційних структур і комплекс

використовуваних ними форм та методів;
- послідовність застосування різноманітних способів впливу на ринкову вартість

підприємства.
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Процес управління інвестиційною привабливістю підприємства здійснюється в певній
послідовності, основні етапи, що визначені у сучасній літературі, можна поділити на три
групи:

1. Інформаційний, що передбачає формування інформаційної бази та системи
показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства, визначення переліку факторів
та резервів росту інвестиційної привабливості підприємства.

2. Аналітичний, який передбачає аналіз фінансово-економічного стану підприємства;
формування критеріїв інвестиційної привабливості підприємства; аналіз і планування
інвестиційної привабливості; формування системи оцінки, контролю та управління
інвестиційними ризиками.

3. Стратегічний, який включає виявлення місії та цілей підприємства, моніторинг
зовнішнього середовища, виявлення загроз, аналіз внутрішнього середовища, формування
стратегічних альтернатив, вибір стратегії розвитку, оцінка та реалізація стратегії, контроль і
коригування обраної стратегії.

Огляд науково-періодичної літератури з досліджуваного питання свідчить, про
недосконалу структуру процесу управління інвестиційною привабливістю машинобудівних
підприємств. Тому, ми вважаємо за доцільне розширити існуючий процес управління
інвестиційною привабливістю машинобудівних підприємств.

Розглянемо основні етапи процесу управління інвестиційною привабливістю
машинобудівних підприємств України.

Останнім часом дедалі очевиднішою стає залежність процесу управління інвестиційною
привабливістю підприємства  від особливого ресурсу – інформації.

Другим етапом процесу управління інвестиційною привабливістю підприємств є
формування системи основних індикаторів інвестиційної привабливості підприємства.

Запропоновані до використання на машинобудівних підприємствах класичні системи
фінансових індикаторів інвестиційної привабливості, є неповними, неінформативними, іноді
суперечливими та не враховують специфіку діяльності саме машинобудівних підприємств.

В даному контексті пропонуємо включити до системи основних індикаторів діагностики
інвестиційної привабливості фінансово-економічні, виробничо-технічні та інноваційні
індикатори.

Третій етап процесу управління інвестиційною привабливістю машинобудівного
підприємства – її діагностика за допомогою класичних інструментів фінансово-економічного
та вартісного аналізу.

Стратегія формування інвестиційних ресурсів є важливою складовою планування
інвестиційної привабливості машинобудівного підприємства. Формування інвестиційних
ресурсів є основою інвестиційного потенціалу на всіх етапах діяльності підприємства, а їх
наявність є найбільш суттєвим фактором інвестиційної привабливості будь-якого
підприємства.

Для машинобудівних підприємств дуже важливою є розробка стратегії максимізації
доходності, при формуванні якої акцентується увага на вартості підприємства.

Стратегія з мінімізації інвестиційних ризиків є останньою, вона повинна бути
розроблена у процесі планування інвестиційної привабливості підприємства, оскільки являє
собою фінансово-методологічну технологію обґрунтування, прийняття, виконання та
контролю здійснення управління фінансових рішень щодо реалізації превентивних заходів
фінансово-організаційного характеру з метою забезпечення зіставлення результативності
діяльності підприємства з відповідним рівнем інвестиційного ризику.

Останній етап розробки стратегії мінімізації інвестиційних ризиків – оперативний
моніторинг – це процес ідентифікації, аналізу, моніторингу за ідентифікованими ризиками, а
також за тими, які занесено в список для постійного нагляду, перевірки і виконання операцій
реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж діяльності підприємства.

Важливим етапом планування у процесі управління інвестиційною привабливістю
машинобудівного підприємства є розробка програми щодо підвищення його ринкової
вартості.

Ринкова вартість  підприємства  найчастіше  сприймається  учасниками ринку як
життєздатність компанії й перспективи її розвитку. Добробут власників визначається вартістю
компаній і, відповідно, чим вище ринкова вартість підприємства, тим вище добробут її
власників.

Управління ринковою вартістю підприємства дозволяє не тільки підвищувати добробут
власників, але й може запобігти несприятливим наслідкам криз в галузі.  Збільшення
ринкової вартості підприємства викликає додатковий  інтерес і впливає на підвищення
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інвестиційної привабливості підприємства та дозволяє йому залучати додаткове
фінансування.

Таким чином, виконання запропонованих вище заходів підвищує фінансову
стабільність підприємства, прозорість діяльності та інвестиційну привабливість, що в свою
чергу, призводить до максимізації вартості підприємства.

Висновки. В цілому, запровадження у практичну діяльність вітчизняних
машинобудівних підприємств процесу управління інвестиційною привабливістю за
запропонованою схемою дозволить не лише підвищити її рівень, але й максимізувати рівень
їх доходності, знизити рівень ризикованості та, в кінцевому підсумку, забезпечить зростання
їх ринкової вартості.
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ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Вивчення й аналіз зарубіжних і вітчизняних літературних джерел та практичних
розробок з проблеми управління оборотними активами на підприємстві показує, що на даний
час вченими-економістами розроблено велику кількість моделей і систем визначення їх
обсягу та  контролю за їх рухом, які передбачають використання різних економіко-
математичних інструментів. При цьому методичні підходи розрізняються відповідно до
управління: дебіторською заборгованістю кредитний менеджмент, запасами визначення
оптимального співвідношення між витратами на постачання та зберігання запасів, коштами
на рахунках встановлення мінімальної суми коштів на рахунку та перерозподіл активів між
готівкою та високоліквідними фінансовими активами

Традиційні моделі управління запасами ґрунтуються на мінімізації величини
виробничих запасів. Найбільше поширення як за рубежем, так і у вітчизняній практиці,
одержали наступні чотири моделі управління запасами.

1. Класична модель управління запасами модель EOQ [1, 5]. За цією моделлю
необхідний обсяг поставки сировини основних та допоміжних матеріалів визначають шляхом
співставлення витрат на постачання запасів та витрат на їх зберігання на складі. Але, на
нашу думку, формування оптимального обсягу виробничих запасів є завданням значно
складнішим: вартість сформованих виробничих запасів залежить від постачальника, терміну
транспортування, виду транспорту, ризику транспортування, та інших чинників, які потрібно
мати на увазі при управлінні формуванням матеріальних оборотних активів. Оптимізація
управління запасами повинна відбуватися у напрямку розробки на підприємстві політики
матеріально-технічного забезпечення, спрямованої на мінімізацію сумарних витрат на
організацію системи постачання в умовах невизначеності внутрішнього і зовнішнього
середовища функціонування підприємств, несталого розвитку суб’єктів господарювання.

2. Метод «точно-в-термін» зводиться до того, що запас сировини і матеріалів може
бути нульовим, якщо належним чином скоординувати роботу постачальників. Результатом є
скорочення операційних витрат по збереженню запасів, значне вивільнення оборотного
капіталу для розвитку виробництва через відсутність процесу акумуляції товарно-
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матеріальних цінностей [5, с. 373-375]. Досвід застосування цього методу управління
знайшов відображення у практиці господарювання вітчизняних будівельних компаній.

3-4. Найбільш широке практичне застосування серед систем контролю за рухом
запасів в багатьох країнах отримали системи: АВС-аналіз і XYZ-аналіз [2, 3, 5, с. 346-387; 6,
с. 347-352]. Використання  системи XYZ-аналіз передбачає розподіл виробничих запасів у
відповідності до структури їх споживання. Система контролю АВС-аналіз полягає у виявленні
на підприємстві основних груп запасів у натуральному виразі, які складають найбільшу
питому вагу в загальній величині запасів у вартісному виразі. Це забезпечує можливість
здійснювати дієвий контроль за їх станом, оперативне і гнучке маневрування запасами,
дозволяє ефективно впливати на всю їхню сукупність відповідно до поставленої мети і
обраної стратегії.

Українська специфіка господарювання змушує підприємства слідувати не класичним,
апробованим і налагодженим в зарубіжних країнах підходам до управління запасами, а
шукати свої можливості уникнути несподіванок і непередбачуваності вітчизняного ринку. Як
свідчить практика, вітчизняні підприємства з метою одержання відносно низької собівартості
продукції, і як результат – більшого прибутку після її реалізації, в умовах інфляційних
процесів намагаються накопичувати наднормативні запаси сировини і допоміжних матеріалів
навіть при чинній системі оподаткування, що суперечить вищенаведеним концепціям
управління запасами.

У сучасній фінансовій літературі майже зовсім не приділяється увага визначенню
оптимального обсягу ресурсів, що знаходяться у незавершеному виробництві. Разом з тим
кількість факторів, що впливає на рівень ресурсів у незавершеному виробництві значно
більша, ніж при визначенні інших елементів оборотних активів.

Наступним елементом оборотних активів, що потребує ефективного управління є
дебіторська заборгованість. Теорія та практика управління дебіторською заборгованістю [2,
3, 5] пропонує механізм розробки і реалізації кредитної політики з встановлення
оптимальних для підприємства стандартів кредитоспроможності в умовах сталого розвитку
економіки країни і підприємства, відпрацьованої системи збуту продукції та
взаєморозрахунків підприємств, жорсткої розрахунково-платіжної дисципліни. Але мінливий
характер факторів, що впливають на обсяги дебіторської заборгованості в Україні не дає
можливості дієво використовувати існуючі у світовій  теорії та практиці методи управління
дебіторською заборгованістю. Вітчизняні фінансово-кредитні інститути ще недостатньо
розвинені, відсутні стандарти і механізми створення  кредитної політики, обмежені
інструменти управління дебіторською заборгованістю.

Однією із задач управління дебіторською заборгованістю в економічних умовах, що
склалися Україні, повинна стати розробка таких правил та стандартів роботи з дебіторами,
які б дозволили забезпечити найбільш ефективну структуру та ефективність використання
оборотних активів, зростання рентабельності капіталу та фінансової стабільності
підприємства за рахунок активізації процесу продажу товарів та послуг.

Поряд з запасами і дебіторською заборгованістю грошові потоки підприємства у всіх
їхніх видах і формах становлять один з найважливіших об’єктів управління оборотними
активами підприємства. Основною метою управління грошовими потоками підприємства є
забезпечення  їх фінансової рівноваги шляхом збалансування обсягів надходження і витрат
грошових активів та їх синхронізації у часі.

Аналіз наукових досліджень у сфері управління грошовими активами підприємств
свідчить, що методи і моделі управління коштами розроблені досить докладно [1, с. 369; 5, с.
307-343; 6, с. 356-361]. Найбільш розповсюдженими моделями управління грошовими
активами є:

– модель Баумоля [5, с. 298] проста й у достатньому ступені прийнятна для
підприємств, грошові витрати яких стабільні й прогнозовані. У дійсності таке трапляється
рідко; залишок коштів на розрахунковому рахунку змінюється випадково, причому можливі
значні коливання;

– модель, розроблена Міллером й Орром, [2, 4] являє собою компроміс між простотою
й реальністю. Вона допомагає відповістити на запитання, як підприємству варто управляти
своїм грошовим запасом, якщо неможливо прогнозувати щоденний відтік або надходження
коштів.

Дані моделі дозволяють визначити мінімальний, максимальний і середній залишок
грошових активів на майбутній період, за якого витрати  підприємства будуть мінімальними.
Але досвід організації фінансової діяльності підприємств свідчить, що безпосереднє
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застосування цих моделей у вітчизняну практику поки утруднено через нерозвиненість ринку
цінних паперів тощо.

У вітчизняній практиці потребу підприємства у фінансових ресурсах, необхідних для
формування нормативів оборотних активів у сумі, встановлюють на основі
середньостатистичних показників добових обсягів споживання матеріальних ресурсів та
реалізації готової продукції. В реальних умовах при вірогідному характері цих показників на
більшості підприємств значно знижується точність розрахунків нормативів матеріальних
запасів, що негативно відбивається на організації виробництва і реалізації продукції,
знижуючи їх прибутковість та ефективність використання оборотних активів.

Існуючі методи нормування оборотних активів підприємств неспроможні забезпечити
їх ефективне використання, тому що розроблені без урахування вимог ринкової економіки і
мають певні недоліки: зорієнтовані на сформовану технологію, управління, організацію
виробництва та товаропостачання, що стримує підвищення їх ефективності; методика
нормування містить усі недоліки організації виробництва, що функціонувало в умовах
планового господарства; потребують значної трудомісткості обчислювальні роботи при
обробці великої сукупності звітного і нормативного матеріалу за кожним конкретним видом
активів;  не дозволяють вирішувати оптимізаційні задачі з визначення потреби підприємства
у оборотних активах на основі мінімізації витрат з їх обслуговування та максимізації
прибутковості активів, тобто вони неспроможні функціонувати в системі управління
ефективністю виробництва.

З вищенаведеного матеріалу можна зазначити,  що перехід до ринкових умов змусив
вітчизняні підприємства звернутися за досвідом до зарубіжної теорії і практики фінансового
менеджменту з управління оборотними активами і капіталом фірми. Але впровадження
моделей  управління оборотними активами, які базуються на закордонній практиці,
ускладнено специфікою формування фінансового ринку в Україні.

Тож, з огляду на наявність ряду обмежень для підприємств України у застосуванні
сучасних загальновизнаних методик з оптимізації окремих елементів оборотних активів, на
нашу думку, слід дотримуватися історичного підходу, що полягає у відборі за попередні
періоди діяльності підприємства найкращого значення обраних параметрів моделі оптимізації
відповідно до встановлених кількісних обмежень. Період діяльності, в якому було
мінімізовано ризик неплатоспроможності та максимально підвищено рентабельність
використання оборотних активів буде вважатися оптимальним для конкретного підприємства.
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У сучасних соціально-економічних умовах господарювання підприємств виникають
чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, які дестабілізують їх діяльність.
Недосконала законодавча база, непропорційна система оподаткування, неефективне
фінансове планування та управління активами обумовлюють нездатність фінансового
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менеджменту своєчасно діагностувати негативні тенденції їх діяльності зсередини та потребу
в управлінні фінансовим потенціалом підприємств. Наявність достатнього обсягу фінансових
ресурсів є необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої підприємницької
структури, незалежно від сфери і виду діяльності, організаційно-правової форми бізнесу [1,
с. 87].

Економічні умови, у яких підприємства здійснюють свою діяльність, сьогодні
конкретним чином змінилися, що визначило формулювання цільових установок. З одного
боку підприємствам представлена господарська самостійність, які самі вирішують питання
закупівлі та збуту, визначення масштабу виробництва та напрямки використання джерел
коштів. З іншого боку, підприємствам властивий високий рівень зношеності активною
частиною основних виробничих фондів, невисокий рівень продуктивності праці, якості своєї
продукції, відтак не стійке фінансове становище.

Дослідженнями фінансового потенціалу підприємств займаються такі науковці, як
І. Бланк, Н. Гнип, Н. Краснокутська, В. Кунцевич, А. Линенко, І. Мельник, Т. Перекрест, П.
Пузирьова, І. Рєпіна, А. Семенова та ін.

Головною задачею управління фінансовим потенціалом підприємства є оптимізація
фінансових потоків з метою максимального збільшення позитивного фінансового результату.
Для цього підприємство повинне мати правильно складений фінансовий план своєї
діяльності, який не можливий без вірно визначеної стратегії управління фінансовим
потенціалом підприємства.

Фінансовий потенціал підприємства – це власні кошти підприємства, які складаються з
максимально можливого прибутку підприємства, мінімально можливої суми амортизаційних
відрахувань та максимально можливого ресурсу іммобілізованих власних коштів за рахунок
прискорення обігу оборотних активів.

Враховуючи, що фінансовий потенціал – це обсяг власних фінансових ресурсів
підприємства, основними джерелами формування яких є прибуток та амортизаційні
відрахування, то саме їх, в першу чергу, необхідно виміряти та оцінювати.

Метою фінансового аналізу є визначення рентабельності й ефективності проекту з
погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка поточного й
прогнозованого фінансового стану підприємства.

Етапи проведення фінансового аналізу [3]:
1. Аналіз фінансового стану підприємства, яке здійснює проект.
2. Прогноз обсягів реалізації продукції проекту.
3. Оцінка інвестиційних витрат і розрахунок поточних витрат за проектом.
4. Прогнозування прибутків.
5. Прогноз грошових потоків узагальнення попередніх розрахунків, забезпечення

необхідних сум коштів в обороті на певні дати, уточнення структури капіталу проекту.
6. Прогноз бухгалтерського балансу відображає припустимий розвиток

накопичуваних активів і джерела їх формування.
7. Визначення потреб у фінансуванні. Вибір джерел та організація фінансування

спрямовані на забезпечення потоку інвестицій, необхідного для планомірного виконання
проекту.

Відображення структури, динаміки фінансових ресурсів як складової фінансового
потенціалу забезпечується агрегованими показниками ліквідності, рентабельності активів та
фінансової стійкості підприємства. Динамічність показників визначає доцільність аналізу їх
зміни з метою реалізації управлінських рішень [2, с. 195]

Важливим є не лише визначення максимально можливого значення фінансового
потенціалу, як джерела виробничого та відтворювального процесів, але й його оцінка. Вона
повинна проводитися на основі відношення фактичного рівня власних фінансових коштів до
максимально можливого, тобто до фінансового потенціалу. Для розв’язання цього питання
необхідно: розробити методичні положення розрахунку величини фінансового потенціалу з
урахуванням галузевих особливостей; розробити методичні положення по оцінці
ефективності формування власних фінансових засобів та резервів їх росту.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Колicник М. К. Фiнансовий ринок : навч. посiб. / М. К. Колicник, О. О. Маслак,

Є. M. Pоманів. — Л. : НУ «Львівська політехніка», 2009. — 191 с.
2. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб./

Н. С. Краснокутська. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 352 с.
3. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс]– Навчальні матеріали онлайн. – Режим

доступу: http://pidruchniki.com/14940511/ekonomika/finansoviy_analiz.



73

Секція 3

«Механізми відновлення національної економіки та формування сприятливого
економічного середовища для розвитку бізнесу»

УДК 631.14.338.1

БУЛИК М. О.
Студент кафедри приладобування

Науковий керівник – к.е.н., доц. Савченко С. М.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Важливою умовою створення стратегічного конкурентного середовища
функціонування сільськогосподарського виробництва є інноваційна та інвестиційна
діяльність. Однією з умов ефективного функціонування аграрних підприємств і досягнення
високих темпів розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції є активізація
інноваційно-інвестиційних процесів.

Під інновацією розуміють успішне комерційне використання і втілення нових ідей,
знань і технологій; процес перетворення нової ідеї в практичний соціально-економічний
результат. Інноваційний процес охоплює процес від зародження ідеї до її комерційної
реалізації, весь комплекс відносин: виробництво, обмін, споживання. Він об’єднує науку,
техніку, освіту, економіку, підприємництво, управління, зумовлений характером і якістю їх
взаємодії та взаємозв’язків. Інновація – результат колективних зусиль, де успіх залежить не
лише від сфери науки і техніки, а й від значно ширшого спектра галузей та соціального
оточення [3, с. 7].

Особливість  сільського господарства зумовлює аналіз інноваційних процесів за
змінами площ і даних про виробництво, за урожайністю сільськогосподарських культур та
продуктивністю тварин. Оцінку наукового потенціалу здійснюють за основними показниками,
які є його складовими: кадри, матеріально-технічна, інформаційна й організаційна бази. Для
оцінки економічної ефективності інновацій доцільно використовувати такі показники, як
урожайність, собівартість одного центнеру, ціна реалізації, виручка з одного гектару,
прибуток з одного гектару, рівень рентабельності.

Специфікою інноваційної діяльності в аграрних підприємствах, як і в цілому в
сільському господарстві, є те, що перші стадії інноваційного процесу – дослідження й
розробки – виконуються в спеціалізованих наукових установах, а освоєння інновацій
здійснюється безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах в умовах виробництва.

В аграрних підприємствах інноваційні процеси можна поділити на певні етапи:
- наукове дослідження проблеми пошук рішень, вибір інновацій, яким потрібно

надати перевагу;
- науково обґрунтована експертиза використання інновацій розробка пропозицій

щодо використання нововведень;
- доцільність впровадження інновацій;
- розробка пропозицій ефективного функціонування аграрних підприємств на базі

інновацій;
- вибір найбільш доцільних варіантів впровадження інновацій;
- підготовка до впровадження нововведень;
- впровадження інноваційних технологій у виробництво;
- оцінка використання інноваційних впроваджень у виробничій діяльності.
Сьогодні все більш актуальною стає питання енергоощадності, що суттєво впливає на

собівартість продукції та ефективність роботи підприємства. У сучасних умовах в сільському
господарстві особливу увагу приділяють впровадженню інноваційних проектів
енергоощадних систем мікроклімату виробничих цехів. Це пов’язано з тим, що в
агропромислових спорудах системи мікроклімату споживають до 70% усієї виробничої
енергії, тому енергоощадність набуває особливої актуальності [1, с. 173].

Для стимулювання інноваційної діяльності аграрних підприємств необхідно на
державному рівні створити сприятливі організаційно-економічні умови функціонування
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інноваційної економіки та реалізувати низку заходів. Як свідчить досвід зарубіжних країн,
перспективною є податкова підтримка інноваційно-активних підприємств, при якій пільги
надають за реально здійснену інноваційну діяльність [2, с. 167]. Для ефективного
функціонування науково-дослідних установ, які займаються розробкою інноваційних
проектів для підприємств галузі, необхідно звільнити від оподаткування дохід, отриманий в
результаті впровадження новітніх розробок. Крім того, для сприятливих інноваційних умов
необхідно налагодити систему страхування інвестицій в інноваційну сферу, що проявляється
в основному в діяльності страхових компаній, які беруть на себе ризики, пов’язані з
розробкою та впровадженням інновацій у виробництво.

Отже, сьогодні питання інноваційних розробок і впроваджень як ніколи актуальне і
відкрите. Адже, при сьогоднішніх цінах на електроенергію та газ, всі підприємства, в тому
числі сільськогосподарські, шукають альтернативні інноваційні варіанти їх ефективного
функціонування. Прискорений перехід на нові інтенсивні технології сільськогосподарського
виробництва має здійснюватись на основі програми розвитку агросфери, підготовки і
реалізації інноваційних проектів в аграрних підприємствах, що дозволить забезпечити
ефективне використання наявного наукового потенціалу галузі, тісну взаємодію й співпрацю
органів державної влади, науки та сільськогосподарських підприємств.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Сьогодні у світі відбуваються стрімкий перехід до інформаційного суспільства, зміна
способів виробництва, світогляду людей, міждержавних відносин. В інформаційному просторі
проявляються такі тенденції.

По-перше, зростає обсяг комунікативних процесів, які витісняють традиційні
інформаційно-пропагандистські способи впливу на маси.По-друге, відбувається взаємодія
різних носіїв інформації, тобто виникнення інтегрованих комунікативних систем. По-третє,
аналогічні процеси спостерігаються й на рівні масових інформаційних процесів, де виникають
і розвиваються вже не окремі засоби масової інформації ЗМІ, а інформаційні комплекси –
медіасистеми. Результатом глобальної інформатизації суспільства стає утворення єдиного
інформаційного простору [1].

Поняття інформаційного простору органічно вписується в систему вже досить звичних,
визнаних концептів теорії інформатики, пов’язаних з локалізацією інформаційних параметрів,
властивостей і відносин, таких як, наприклад, інформаційний ресурс й інформаційне
середовище. Однак ці категорії ще недостатньо вивчені в теоретико-методологічному аспекті,
зокрема це стосується їхнього взаємозв’язку з державним управлінням. Перехід до нових
стратегій використання публічної інформації з метою реалізації владних повноважень й
керування суспільством показав, що на сьогодні держава не може претендувати на лідерство
й конкурентоспроможність без ефективної державної інформаційної політики, освоєння нових
методів підтримки контактів владних структур з інститутами цивільного суспільства, без
розуміння завдань в інформаційній сфері, адекватних сучасним реаліям. У зв’язку з цим
підвищення рівня вірогідності, надійності інформації, ефективніше використання
інформаційних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх інформаційних каналів підвищують якість
управлінських рішень влади [2, с. 6].
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Останніми роками нові умови взаємодії влади, бізнесу й суспільства в Україні створили
нові форми інформаційного ресурсу. Багато державних компаній стали, по-суті,
комерційними, держава є лише їхнім акціонером. Поки ще до кінця не сформована ефективна
модель проведення державної інформаційної політики багатьма міністерствами, природними
монополіями й іншими корпораціями за участі держави. Діяльність інформаційних служб цих
організацій найчастіше не досить ефективна й хаотично спрямована. Інформаційна стратегія,
як правило, будується за принципом згладжування кризових наслідків, а не попередження
конфліктів [3, с. 85].

Потрібне радикальне відновлення державних структур, а також їх методів управління
й технологій. Якісні зміни необхідні всій системі впливу держави на формування
інформаційних потоків у сфері державної політики й економіки.

Для ефективного просування інформації, у якій зацікавлена влада, окрім традиційних
медійних технологій, необхідно використовувати потужний інформаційний вплив, або
масовий інформаційний тиск на аудиторії. Більше того, найчастіше самі керівники
інформаційної політики корпорації або організації не мають чітковизначених цілей, або вони
є нестабільними й суперечливими [4, с. 247].

Як наслідок, суспільство не сприймає проведену державну політику, йому не
зрозуміло, яким же чином держава реалізує в корпораціях з державною участю свої інтереси.
Інформаційна закритість багатьох державних організацій формує в суспільстві імідж
нестабільної структури, неефективного її управління й у цілому викликає недовіру до
державної влади.

Можна відзначити, що в систему будь-яких владних відносин входять відносини з
питань виробництва, розподілу й споживання інформації; відносини між державою й
цивільним суспільством, що розвиваються на основі комунікації й інформації. Інформаційні
служби виконують роль посередника між державою й суспільством. Інформаційний зв'язок із
громадськістю PR -діяльність є невід’ємною частиною управління будь -якою організаційною
структурою, сприяє встановленню й підтримці спілкування, взаєморозуміння й
співробітництва між структурою та громадськістю. Тобто зв’язок державного управління із
громадськістю є природною складовою життєдіяльності будь-якого суспільства й будь-якої
організаційної структури. Отже, для формування образу державної організації, що ефективно
працює, насамперед, необхідна цілеспрямована інформаційна політика, заснована на
реальних проектах і державних пріоритетах. Правильно організована діяльність державних
інформаційних служб дає змогу ефективно впливати на суспільну думку й знаходити
оптимальні рішення, зокрема в конфліктних і кризових ситуаціях [5].

Оскільки інформаційні служби органів державної влади є частиною державного
апарату, їх діяльність значною мірою залежить від принципів їх роботи. Відкритість і
демократичність діяльності органів державного апарату, справжня зацікавленість у розвитку
й зміцненні зв’язків із громадськістю, наявність певних форм контролю з боку суспільних
структур і громадськості мають величезне значення.

Для нормального функціонування органів державного управління потрібні певні
умови, деякі з яких у сучасному політичному житті нашої держави відсутні.

Однак на сьогодні не існує чіткого визначення поняття «інформаційний простір», як
наукова категорія вона недостатньо розроблена. Поняття позначає різні феномени, які
пов'язані між собою наявністю інформації, а також тих, хто її створює, і тих, хто нею
користується. Рівень розвитку інформаційного простору впливає на економіку,
обороноздатність і політику. Не викликає жодних сумнівів той факт, що розвиток Інтернет-
технологій відкриває перед суспільством безліч перспектив і дає надію на якісний прорив у
найрізноманітніших сферах, тому неможливо не враховувати вплив Інтернету й у політичній
сфері. Питома вага віртуальної інформаційної складової в політиці має стійку тенденцію до
зростання. Цей процес буде тривати й у майбутньому: кількість сайтів політичних партій і
рухів буде збільшуватися, інформаційна роль Інтернету зростати.

Водночас глобалізація інформаційного простору хвилює багатьох політиків й
експертів, що займаються проблемами інформаційних відносин. Прихильники інформаційної
глобалізації вказують на те, що поява глобального інформаційного простору означає
наближення епохи глобальної економіки, що буде характеризуватися «стиранням»
географічних кордонів ринків збуту, появою розподілених мережних трудових ресурсів,
кардинальним наближенням виробництва й споживання, відкриттям нових ринків у сфері
інтелектуального споживання. Отже, єдиний інформаційний простір, забезпечуючи
реалізацію торговельних, фінансових, транспортних, інформаційних й технологічних зв'язків,
буде сприяти прискореному розвитку не тільки макроекономічних, а й регіональних процесів.
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Не викликає сумнівів, що ринкова економіка є, насамперед, інформаційною. Свідченням
цього виступає післявоєнний досвід розвитку світової економічної системи.

Підбиваючи підсумок, слід визначити основні завдання, виконання яких, на нашу
думку, сприятиме ефективній діяльності державного управління в інформаційному просторі
[6]:

1. Формулювання зрозумілих стратегічних цілей інформаційної політики, заснованих
на чіткій програмі державного управління, має ґрунтуватися на реальних програмах того або
іншого відомства, його виробничих проектах, що є частиною виваженої загальної державної
стратегії.

2. Діяльність інформаційних служб повинна здійснюватися в рамках виробленої
інформаційної політики держави, мета й завдання якої мають узгоджуватися з державним
політичним й економічним управлінням.

3. Мають здійснюватися моніторинг інформаційного простору, ретельний
внутрішньовідомчий, міжвідомчий контроль змісту, вірогідності інформації.

4. Державним інформаційним службам у своїй діяльності необхідно використовувати
новітні інформаційні технології, методи й спеціальні інструменти впливу на формування
суспільної думки.

5. Через велику кількість компонентів інформаційного простору та їхньої надзвичайної
складності недоцільно порушувати питання про інтеграцію кожного з них у єдиний
інформаційний простір як принципово нове завдання.

6. Держава має звертати увагу на розвиток державної національної мови й
здійснювати владну й фінансову підтримку структур, що сприяють мовній комунікативній
єдності.

Отже, державне управління в інформаційному просторі являє собою динамічний
процес, що перебуває в постійному розвитку. Необхідна й можлива конструктивна взаємодія
засобів масової інформації й органів державної влади. Для координації цієї взаємодії в
органах державного управління мають бути створені відповідні інститути, ресурси, методи й
прийоми.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

У тезах висвітлено особливості формування підприємницького середовища в Україні,
запропоновано складові механізмів формування сприятливого макроекономічного
середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.
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В Україні роль підприємництва є надзвичайно актуальною. Значущість цієї  проблеми
для нашого суспільства обумовлена кризовим станом економіки країни, що впливає на малий
і середній бізнес, які функціонують у нестабільному підприємницькому середовищі та в
умовах ризику. Це спричинено, значною мірою, особливостями формування самого
ринкового середовища. Отже, необхідною передумовою динамічного розвитку та ефективної
діяльності підприємств є створення сприятливого підприємницького середовища та його
регулювання.

Важливо усвідомлювати, що для нормального функціонування підприємницької
діяльності мають бути забезпечені такі обов’язкові умови:

- стабільна національна кредитно-грошова система;
- пільгова система оподаткування, що сприяла б швидкому припливу фінансових

коштів у сферу бізнесу;
- активно діюча система інфраструктурної підтримки підприємницької діяльності

комерційні банки, товарно -сировинні біржі, страхові компанії, науково-консультативні та
навчальні центри загального розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу тощо;

- державна підтримка підприємництва в галузі фінансів і матеріально-технічного
забезпечення особливо – під час створення та становлення підприємницьких структур;

- ефективний захист промислової та інтелектуальної власності;
- ефективна система регулювання підприємницької діяльності державними органами

управління;
- правова захищеність підприємництва.
Слід відзначити, що загалом підприємці помітно вирізняються із загальної сукупності

населення за рівнем освіти та накопиченого людського капіталу. Так, за статистичними
даними, з числа реєстрованих підприємців 37 % отримали повну вищу освіту, що вдвічі
перевищує середній по Україні показник. Найбільш значною частиною є підприємці з вищою
повною технічною освітою 31,3 % та економісти 10,8 %. Більшість власників малого та
середнього бізнесу становлять чоловіки 71,1 %, середній вік українських підприємців – 42
роки.

Таким чином, з розвитком підприємництва в Україні створюються сприятливі умови для
побудови стабільного громадянського суспільства, основу якого складає саме середній клас.
Підприємницька діяльність є базою для формування середнього класу та побудови
громадянського суспільства. Відомі фахівці відмічають, що «становлення громадянського
суспільства і формування середнього класу – це взаємопов’язані процеси» [1, с.152–156].

Процеси формування і реалізації державної економічної політики, зростання
національної конкурентоспроможності України значною мірою мають орієнтуватися на
створення оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва,
вирішення питань, які особливо актуалізуються в умовах розгортання світової фінансової
кризи та зростання безробіття. За прогнозом Європейської комісії, рівень безробіття в Європі
буде зростати, зазначені тенденції також будуть притаманні й Україні [2, с. 49–57].

За сучасних умов, розвиток підприємництва в Україні значною мірою стримується
інституційними чинниками внаслідок тиску на діяльність малих і середніх підприємств з боку
різних державних і недержавних інституцій. Безпосередніми її результатами є:

- концентрація капіталів і влади у відносно нечисленних колах так званої «еліти», що
призводить до значного погіршення матеріального становища численних верств населення;

- неузгодженість між цілями, інтересами та діями між представниками законодавчої і
виконавчої гілок влади, а також соціальна поляризація відповідних верств населення
наявність олігархічних груп та масштабної бідності;

- поширення корупції – багатократне прискорення процесу первинного накопичення
капіталу через розподіл колишньої державної власності під контролем чиновників.

Отже, для забезпечення стабільного розвитку економіки в Україні важливим
завданням постає стимулювання процесу створення критичної маси суб’єктів підприємництва,
які були б здатними усвідомлювати реальність переходу до ринкових відносин як основу
формування конкурентного середовища. Найважливішою умовою розв’язання зазначеної
задачі є зміна масової свідомості та забезпечення сприйняття суспільством проблем щодо
узгодження цілей, інтересів і дій заради економічного зростання [3, с.72–75].
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СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Світовий досвід свідчить, що основною рушійною силою економіки є саме мале
підприємництво, оскільки сприяє недопущенню монополізації на ринках торгівлі та послуг.
Проте, в сучасних умовах господарювання, за нестійкої економічної та політичної ситуації,
діяльність малих підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем і перешкод у даній
сфері, що призводить до уповільненості та диспропорційності їх розвитку.

Ось чому, для України на сьогоднішній день, особливо актуальним є розробка та
реалізація обґрунтованої та ефективної державної політики підтримки розвитку малого
бізнесу та стимулювання такої підприємницької діяльності, що є основою економічного та
соціального благополуччя держави.

Згідно чинного законодавства, малими визнаються ті суб’єкти господарювання, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний фінансовий рік не перевищує п’ятдесяти
осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за цей період становить не більше
суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку
України щодо гривні [1].

Наявна тенденція зумовлена численними негативними чинниками, які стоять на заваді
розвитку і становлення малого підприємництва у державі. Така нестабільна ситуація свідчить
про те, що малий бізнес в Україні перебуває в умовах відсутності дієвої системи державної
підтримки. Як наслідок, все це призводить до зниження конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання малого бізнесу, до їх недостатньої інвестиційно-інноваційної активності,
низького рівня розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, що стримує економічне
зростання та підвищення ефективності діяльності малих підприємств. Саме тому актуальним
постає питання об’єктивного перегляду та ефективного вирішення низки чинних проблем.

Основні проблеми розвитку малих та середніх підприємств МСП в Україні:
- нерівноправність відносин суб’єктів МСП та органів публічної влади;
- поширеність корупції в органах публічної влади;
- надмірна зарегульованість господарської діяльності;
- обмеженість та непрозорість доступу до державних i комунальних ресурсів;
- неефективність механізмів захисту прав і законних інтересів суб’єктів МСП.
Першочерговим пріоритетним завданням розвитку й розширення малого

підприємництва на сучасному етапі є вдосконалення законодавчої та нормативної бази. На
сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, що регулюють підприємницьку
діяльність, зокрема Господарський Кодекс України, Закони України «Про банкрутство», «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та ін. Проте
відсутність єдності та системності породжує те, що багато правових норм дублюються і
переплітаються.

Недосконалість правового поля в Україні, а також стану економіки в цілому, потребує
ще більшого здешевлення і спрощення операцій, пов’язаних з реєстрацією, реорганізацією та
ліцензуванням малих підприємств, запровадженням процедури отримання дозволів в
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«єдиному офісі», а також уніфікації та упорядкованості нормативно-правових актів, що
регулюють фінансові аспекти діяльності малих підприємств.

Крім того, більше половини 58% представників малого та середнього бізнесу в
Україні вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності, у той час як ще
28%–ворогом.

Тому, основними завданнями державної політики у сфері підтримки розвитку МСП є:
1. Стратегічні завдання щодо розвитку МСП:
- загальне пожвавлення та забезпечення стабільного розвитку МСП;
- збільшення внеску МСП у розвиток національної економіки;
- підвищення взаємної довіри між органами публічної влади та суб’єктами МСП.
2. Тактичні завдання щодо розвитку МСП:
- обмеження адміністративного втручання у господарську діяльність МСП;
- забезпечення ефективного правового захисту суб’єктів МСП;
- зменшення рівня корупції при взаємодії МСП та органів публічної влади.
Напрямки державної політики у сфері сприяння розвитку МСП:
- лібералізація системи державного регулювання господарської діяльності та відносин

МСП з органами публічної влади;
- забезпечення реального захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання при

взаємодії з органами публічної влади;
- підвищення прозорості здійснення адміністративних процедур та надання послуг

органами публічної влади.
Однією з найвагоміших перешкод на шляху розвитку малого бізнесу в Україні є

відсутність доступних фінансових ресурсів для створення нових та розширення вже діючих
підприємств. Обмеженість кредитних ресурсів, високі процентні ставки та значний кредитний
ризик не можуть сприяти притоку інвестицій для розвитку малого підприємництва. Світова
практика свідчить, що 10% малих підприємств виростають у великі компанії. На жаль, в
Україні це лише поодинокі випадки, оскільки зростання перспективних малих підприємств
фактично заблоковано.

Тому, удосконалення системи мікрокредитування, інвестування й надання гарантій –
одне з невідкладних завдань держави щодо розвитку малих суб’єктів господарювання. Це
допоможе підвищити конкурентоспроможність підприємств; вивести більшу їхню частину з
тіньового сектору – за підрахунками фахівців, 75% малих підприємств приховують свої
реальні прибутки; створити більшу кількість робочих місць – як свідчить практика, 10 з 15
підприємців скорочують або приховують справжню кількість робочих місць, щоб уникнути
податків, а також підвищити загальний рівень добробуту громадян і держави в цілому,
примноживши її ВВП [5, с. 53]. Саме тому, державну політику щодо фінансового
забезпечення малого бізнесу слід проводити в напрямі створення розвинутої мережі
фінансово-кредитних установ, страхових фірм, інвестиційних та страхових фондів; розвитку
товариств взаємного кредитування та страхування; розробки і впровадження системи
стимулювання комерційних банків, які надавали б пільгові кредити малим підприємствам.

Доцільно активізувати діяльність Українського фонду підтримки підприємництва, а
також сприяти розвитку регіональних відділень для фінансової допомоги суб’єктам малого
підприємництва; розробити чіткий механізм направлення певної частини коштів, отриманих
від приватизації державного майна, на підтримку малих підприємств; створити систему
гарантій для забезпечення кредитів, що надаються фінансово-кредитними установами
суб’єктам малого підприємництва, які функціонують у пріоритетних напрямках господарської
діяльності. В даному аспекті варто забезпечити державну підтримку малого бізнесу також у
сфері кардинального розширення інноваційної діяльності, що сприяло б розвитку усіх сфер
вітчизняної економіки. Не ефективною продовжує залишатися система оподаткування, яка
стає надто обтяжливою для малих виробників.

Таким чином, актуальним є спрямування зусиль держави на створення відповідної
правової бази, фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки, науково-
методичного, інформаційно-консультативного та кадрового забезпечення малого бізнесу.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що мале підприємництво в Україні має значний
потенціал і перспективи, особливо в умовах транзитивної економіки, яка базується
насамперед на приватному бізнесі та особистій ініціативі. Вирішення існуючих проблем
розвитку малого бізнесу в Україні та створення сприятливого середовища для нього
потребують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому сектору
економіки.
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ПРОЦЕДУРИ КООРДИНАЦІЇ ТА СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА

Наголосимо, що процес складання бюджетів вимагає ретельної і точної організації,
адже у великих компаніях цей процес знаходиться у межах компетенцій бюджетного
комітету, який діє через відповідного директора або начальника бюджет ного комітету
відповідального за координацію та управління процесом складання бюджетів на
підприємстві. Розрахунки бюджетів окремих департаментів запитуються керівниками
підвідділів, які на об'єднують інформацію в зведених бюджетахпідвідділів [4]. Таким чином,
розрахунки прогнози бюджетів базуються на інформації, яка йде всередині організації від
низу до верху від підрозділів до бюджетного комітету. Бюджетний комітет відповідає за
координацію цієї інформації і рішення проблем координації бюджетів шляхом консультацій з
менеджерами всіх підрозділів, залучених до процесу складання бюджетів. Фінальний варіант
консолідованого бюджету представляється раді директорів для затвердження[11].

Цікаво, що реалізація процесу розробки, збору, консолідації і затвердження бюджетів
різниться в залежності від типу і розміру підприємства [8]. В даний час для групи компаній
найбільш зручною і просто реалізованою є корпоративна схема, при якій складаються
бюджети не окремих підприємств цієї групи, а функціональних структур зак упівлі, відділ
продажів, виробництво, і т.д., що визначають процес закупівель сировини, виробництва і
продажів готової продукції [1]. При цьому приналежність статей витрат до тих чи інших
підприємств, підрозділам і проектам враховується у вигляді додаткових ознак. Подібна
організація складання бюджетів має ряд переваг, зокрема: схема прив'язана до бізнес-
логіки, а не до конкретної організації взаємодії підприємств; будь-які зміни в схемі обліку та
складання бюджетів вимагають досить великого часу на налагодження і перенавчання
персоналу; незалежність від фізичних підприємств дозволяє вільно змінювати як їх кількість,
так і організацію взаємодії без втрат часу і додаткових витрат на переналагодження і
перенавчання, що в цілому здешевлює процес супроводу процедури бюджетування [2].

Зауважимо, що орієнтація на реальні бізнес-процеси, пов'язані з виробництвом і
продажем готової продукції, а не на діяльність окремих підприємств, дозволяє спростити
схему обліку і виявити найбільш важливі елементи цих процесів [14]. Це, в свою чергу,
робить управління фінансами і загальний менеджмент всієї групи компаній прозорішими і
дозволяє проводити більш глибокий аналіз питань, пов'язаних із собівартістю продукції,
ефективністю виробничих процесів і організації продажів [9].

Додамо також, що найважливішим етапом в процесі складання бюджету є визначення
ключових факторів або обмежень, що впливають на план бюджету. До таких факторів можна
віднести можливості підприємства з випуску продукції, розмір доступних фінансових коштів і
поточний стан ринку [6]. В сумі ці три показники утворюють загальний ліміт можливостей
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компанії з продажу продукції. Зазвичай, з точки зору менеджменту, найбільш важливим
питанням є: "який може бути обсяг продажів компанії в бюджетному періоді?". Дане питання
об'єднує всі обмеження бюджетного плану. Загалом, бюджет підприємства може бути умовно
розділений на базову і розширену частини [5]. У той же час базова частина консолідованого
бюджету містить план продажів, план / бюджет виробництва і бюджети на закупівлю
сировини і матеріалів. Процес координації даних елементів є послідовним і передбачає
проведення консультацій з метою врахування всіх можливих обмежень.

Розширена частина бюджету включає в себе розрахунок статей витрат, не пов'язаних
з основним виробництвом, а також планування кредитних та інших фінансових операцій.
Розрахунок статей бюджетів, що входять в розширену частину, проводиться за залишковим
принципом, шляхом розподілу вільного прибутку виходячи з встановленої планованої ціни
на готову продукцію. На цьому етапі приймається рішення про розмір цін на реалізовану
продукцію, рівні необхідних витрат на продажу залежить від плану продажів і прийнятої
маркетингової політики, обмеження на бюджети накладних витрат і розвитку. З цим
завданням тісно пов'язана функція бюджетування на підприємстві [12].

Окрім того, на етапі складання бюджетів розширеної частини проводиться попередній
розрахунок прогнозу прибутків і збитків і руху грошових коштів. Це необхідно для прийняття
рішень по бюджетам кредитних операцій і резервних фондів, що враховують можливі
фінансові ризики бюджетного періоду [13].

Процес складання консолідованого бюджету підприємства завершується розрахунком
прогнозів прибутків і збитків, балансу і руху грошових коштів. Окремі бюджети, що входять в
загальний бюджет підприємства, проходять твердження і вводяться в облікову систему для
подальшого здійснення контролю за їх виконанням і генерації необхідної звітності [15].

Після закінчення бюджетного періоду проводиться аналіз виконання всіх бюджетів і
формується зведений звіт для вищого керівництва компанії. Бюджетний звіт повинен бути
частиною консолідованого фінансового звіту. У ньому повинна відображатися наступна
інформація:

1 порівняння плану бюджету та звіту про його виконання з метою виявлення
помилок початкового планування завищені і занижені бюджети;

2 аналіз і опис причин зриву або відхилень виконання бюджетів;
3 аналіз і опис фінансових ризиків, що виникли убюджетному періоді.

Консолідований бюджет підприємства складається для бюджетного періоду на основі
початкових прибуткових і видаткових бюджетів, що надходять від служб і підрозділів.
Залежно від періоду консолідований бюджет може бути річним з розбивкою по кварталах,
квартальним з розбивкою по місяцях і місячним з розбивкою по тижнях. Н а початку року
складається річний бюджет, який потім уточнюється і змінюється при складанні квартальних і
місячних бюджетів.

Очевидно, що складання бюджету на рік і квартал засноване на середньостатистичних
даних і може розцінюватися як фінансове обґрунтування загального плану робіт
підприємства. Бюджети на місяць є точними і містять дійсні прибуткові та видаткові статті.
Дані цих бюджетів вводяться в облікову систему для контролю виконання. Після закінчення
бюджетного періоду створюється звіт про виконання відповідного бюджету річного,
квартального, місячного [7].Початкові бюджети є документами, що включають в себе список
прибуткових і видаткових статей, а також план-графік планованого руху грошових коштів.
Друга частина є необов'язковою. У ній відображаються прогнози щодо термінів виконання
платежів або отримання грошових коштів. У разі відсутності плану-графіка реальний розподіл
надходжень і витрат за часом робиться співробітниками підрозділу, відповідального за
консолідацію і затвердження бюджету фіна нсово-аналітичний відділ [3].
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

Літературний екскурс свідчить про те, що значна кількість наукових та навчальних
розробок присвячена темі планування діяльності підприємства - одній із базових, а функції
планування – одній із загальних функцій менеджменту діяльності економічних систем та
господарюючих суб’єктів [3, с. 212]. Особливу увагу у літературі приділено довго- та
короткотерміновому плануванню, стратегічному та тактичному плануванню діяльності
суб’єкта господарювання [2, с. 70]. Окремо, але нерозривно від стратегічного планування
досліджується поняття бізнес-планування діяльності підприємства, що по своїй суті
представляє комплексний, всесторонній стратегічний план діяльності підприємства, певного
бізнес-проекту. Відтак, усі три види діяльності бізнес -планування, стратегічне та тактичне
планування виступають основою діяльності підприємства та важливим компонентом успішної
діяльності компаній.

Внаслідок відірваності наукової сфери від виробництва, проблем у економіці,
пострадянському способі ведення підприємницької діяльності, молоді фахівці у галузі
економіки не володіють достатнім багажем знань для підготовки якісного бізнес плану [4, с.
129]. Загальний занепад економіки, бойові дії на території України та втрата частини
території України призвели до суттєвого зниження бізнес-активності, значне зростання
економічних та політичних ризиків призводить до значного зниження інтересу інвесторів та
загальне зниження інвестицій у економіку. Пострадянський спосіб ведення підприємницької
діяльності, який полягає у фокусуванні уваги підприємців на адміністративному плануванні
діяльності підприємства отримання дозволів, уникнення конфліктів із контролюючими
органами, уникання податків, рейдерські атаки, а не на позиціюванні підприємства та його
продукції на ринку. Разом із низьким рівнем передбачуваності економічної системи держави
всі ці фактори призводять до того, що підприємці фокусують свою діяльність у спекулятивних
короткотермінових видах економічної діяльності і високим рівнем окупності. Відповідно,
бізнес-планування діяльності підприємств в таких умовах втрачає свою актуальність.
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Зазначимо, що у процесі бізнес-планування, як правило підприємства зіштовхуються із
проблемою неадекватної оцінки ринку та неякісного оцінювання потреб замовників. Саме
тому, бізнес-планування діяльності підприємства зводиться до підготовки SWOT-аналізу та
бюджетного планування. Виключенням можуть бути великі підприємства, підприємства із
іноземними інвесторами та компанії, керівники яких мають досвід роботи у компаніях, в яких
впроваджені процедури із бізнес-планування.

Окремою проблемою бізнес-планування є проблема розробки механізмів та методів
контролю реалізації бізнес-плану. Помилково вважається, що працівник, до якого було
доведено стратегічний план, по замовчуванню стає його виконавцями. Разом з тим, за
відсутності точок проміжного контролю, механізмів виявлення та виправлення допущених
помилок під час реалізації бізнес-плану, поставленні плани не реалізуються. Окрім того,
ситуація погіршується, якщо власником співвласником підприємства є держава. В таких
випадках можна впевнено стверджувати – підприємство приречене на банкрутство,
неодноразове фінансування за бюджетний кошт та подальша приватизація як компанії
«Укртелеком», Укразалізниці, банківських установ та низки компаній в енергетичному
секторі економіки.

Безумовно, в умовах непередбачуваної політичної та економічної ситуації у державі,
підприємці надають перевагу короткотерміновому плануванню до 2 -ох років. Загально -
прийнятою практикою планування діяльності є складання деталізованих операційних планів
на рік та формування бажаних результатів діяльності з встановленням цілей  стратегічного
характеру на другий рік. Проте, незважаючи на загальноприйняту практику, бізнес-
планування відіграє надзвичайно важливу роль у діяльності підприємства, оскільки формує у
колективу підприємства бачення ролі підприємства на ринку у далекій перспективі.

Звісно, в умовах діяльності підприємства із високими політичними та економічними
ризиками, первісний бізнес-план повинен коригуватись, для того, щоб адаптувати діяльність
підприємства до впливу зовнішніх факторів та своєчасно змінювати внутрішні механізми
діяльності. У такому випадку бізнес-план слугує орієнтиром діяльності підприємства, а не
чітким алгоритмом дій [5, с. 58].

За відсутності бізнес-плану підприємство ризикує втратою власного капіталу внаслідок
частої зміни короткотермінових планів. Без комплексного розуміння цілей та завдань
поставлених перед підприємством, наявність бізнес-плану із чітким вказанням стратегічних
цілей недостатньо.

Так, вітчизняні економісти зазначають - правильне бізнес-планування повинно містити
ключові елементи [1, с. 67], серед яких, на нашу думку, найважливішими є: характеристики
товару, план маркетингу, організаційний план. Саме ці три розділи, при правильному
плануванні забезпечують розвиток підприємства рис. 1.

Рисунок 1. – Теоретичний базис системи компонентів бізнес-плану

Розділ «Характеристика товару» змушує підприємців систематично переглядати
портфель товарів чи послуг, оцінювати потреби споживачів та відповідність продукції
підприємства потребам кінцевого споживача[1, с. 68]. Зазвичай такий аналіз проводиться
поверхнево та без необхідної системності.

Маркетинговий план формує у підприємців бачення того, які є ефективні методи
комунікації із споживачами [1, с. 68], забезпечує розробку стратегії впровадження продукції
на ринок та визначення необхідних для цього заходів. Як правило, цей розділ передбачає

Вступна частина Загальні
характеристики

Опис діяльності

Характеристика
товару чи послуги

Виробничий план План маркетингу

Організаційний план Оцінка ризиків Фінансовий план

Юридичний план
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наявність маркетингових досліджень, а відповідно надає змогу більш глибинно оцінити
потреби споживачів. Нерідко, проаналізувавши ринок, підприємці приходять до висновку про
необхідність внесення змін у асортимент та якість продукції, що, в цілому, дозволить
економити ресурси підприємства та підвищити ефективність його діяльності.

І, наостанок, організаційний план дозволяє визначити вертикальні та горизонтальні
зв’язки у компанії та визначити відповідальних за виконання конкретних завдань [1, с. 69].
Як правило, цим планом нехтують, вважаючи, що компанія працює як одна велика команда,
а значить всі в команді несуть відповідальність за досягнення поставлених завдань.
Відсутність організаційного плану призводить до повного або часткового невиконання цілей,
а відсутність однієї відповідальної особи веде до відсутності системного контролю над
виконанням завдання.

Вважаємо, що правильним шляхом до успіху підприємства є бізнес-планування його
діяльності підприємства із врахуванням системи внутрішніх та зовнішніх факторів впливу,
динаміки ринку, використання адекватних методів та механізмів досягнення цілей та
розробкою засобів системного контролю виконання та коригування планів.
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ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ПРОВІДНИХ РІЧКОВИХ КРУЇЗНИХ КОМПАНІЙ СВІТУ

Круїзний туризм поділяється на морські круїзи – зазвичай подорожі по замкненому
колу з радіальними поїздками з портів до внутрішніх районів країн; та річкові круїзи –
подорожі водним транспортом по внутрішніх водних артеріях річкам, озерам, каналам [1, с.
296].

Організацією морських і річкових круїзів займаються спеціалізовані туристичні
компанії і бюро, більшість із яких створюється при пароплавствах або комерційних
судноплавних компаніях. Річкові круїзи найбільш популярні у країнах, які мають потужні
річкові та озерні системи, а також системи каналів. Туристи під час таких подорожей
поєднують відпочинок на воді зі змістовними береговими екскурсіями.

Впродовж останніх 20 років щорічний приріст вартості круїзної індустрії у світі складає,
у середньому, 7,4 %. Кількість круїзних туристів щорічно збільшується на 1 млн. осіб.
Сукупний прибуток від круїзної індустрії у 2015 р. склав 39,6 млрд. дол. США. Кожний
круїзний пасажир витрачає в середньому до 1700 дол. США, найбільшу частку з яких складає
вартість квитка [5].

Міжнародна асоціація круїзних ліній КЛІА – організація міжнародного рівня, що
об’єднує та представляє інтереси компаній, турагентств та асоціацій, задіяних в глобальному
круїзному секторі – наводить статистику, що підтверджує стабільне зростання кількості
круїзних пасажирів за останні 8 років. Крім морських круїзів, у ній враховано й статистику
річкових круїзів. Кількість пасажирів у річкових круїзах перевищувала 1 млн. осіб в кожному
із зазначених років 2009 –2016 рр.. Очікується, що у 2017 р. чисельність круїзних
пасажирів досягне 25,3 млн. осіб.

Круїзні компанії активно інвестують кошти в нові лайнери, нині в процесі будівництва
знаходиться 68 кораблів, що є рекордом за всю історію круїзного туризму. В ході будівництва
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нових суден значна увага приділена перш за все комфорту пасажирів та збереженню
довкілля. На бору круїзних лайнерів пропонується широкий вибір розваг і можливостей
заняття спортом [3].

Все більше річкових круїзних суден пропонують такі інноваційні зручності, як спа-
салон, фінтес- центр, обідні зали на борту, каюти з балконами, Wi-Fi доступ до Інтернету,
супутникове телебачення, наявність велосипедів для здійснення велопрогулянок під час
зупинок, послуги персонального дворецького, послуги пральні тощо [6].

Згідно даних американського туристичного порталу Тravelpulse, найбільш популярним
регіоном для річкових круїзів у 2016 р. була Європа; найбільш популярним круїзним портом
визнано Відень на р. Дунай, Ав стрія; найбільш відвідуваною країною під час річкових
круїзів була Німеччина. Середня тривалість річкових круїзів складала 8 ночей [4].

Продажі квитків на річкові круїзи зростають швидше в порівнянні з морськими
круїзами. Всі круїзні компанії пропонують гнучкі ціни та знижки для туристів поза сезоном,
завчасне бронювання подорожі, повторне звернення тощо. Основними факторами, які
впливають на ціну, є тривалість круїзу, сезон, розміщення та розмір каюти, оснащення
корабля, відпочинкові програми [2].

Станом на 2016 р. список найбільших у світі річкових круїзних ліній включав в себе
такі: A-ROSA, AmaWaterways, Avalon Waterways, CroisiEurope, Crystal River Cruises, Emerald
Waterways, Tauck, Uniworld, Viking Cruises, Scenic.

Компанії A-ROSA, Crystal River Cruises, Emerald Waterways, Tauck пропонують річкові
круїзи лише Європою. Географія круїзних подорожей інших вищеназваних провідних
річкових круїзних компаній є ширшою та включає, крім країн Європи, Азію, Африку, Південну
Америку та Галапагоські острови.

Розглянемо, які інноваційні послуги надаються на борту круїзних суден провідних
круїзних компаній світу, в тому числі за додаткову плату таблиця 1.

Таблиця 1. – Перелік інноваційних послуг на суднах провідних річкових круїзних
компаній світу
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A-ROSA*: спочатку A-ROSA включала до переліку своїх послуг берегові екскурсії, але
нині компанія змінила свій підхід, пропонуючи кредит на борту суден в розмірі € 200 на
людину, який може бути використаний на оплату морських екскурсій, спа-кредити та інші
корабельні покупки. Послуги пральні включені до вартісті проживання для гостей категорій E
та F. A-ROSA має 3 ресторани: головний ресторан, приватний ресторан, який подає «Обіди A-



86

ROSA» модернізована кухня для гостей, що забронювали круїз через північноамериканський
філіал A-ROSA, і зона барбекю на верхній палубі.

AmaWaterways*: пиво, вино і безалкогольні напої включені до обіду та вечері; ігристе
вино за сніданком. Безкоштовні берегові екскурсії в кожному порту, поряд з
компліментарними турами Лімітованої Серії Limited Edition Tours; деякі додаткові тури
вимагають оплати.

Avalon Waterways*: пиво і вино включені до обіду та вечері; ігристе вино за
сніданком. Кава, чай і безалкогольні напої безкоштовно 24 години 7 днів на тиждень. На
суднах компанії відсутні велосипеди, але пропонуються спеціальні екскурсії в обраних портах
заходу. На додаток до головного обіднього залу, для невеликої групи 30 осіб) пропонується
бронювання в Panorama Bistro легке меню в поєднанні з вином. Коли дозволяє погода, на
палубі Sky Deck готують ланч на грилі. Страви також подаються в Club Lounge та Panorama
Lounge. Обслуговування в номерах надається за окрему плату. Деякі додаткові тури
вимагають оплати.

CroisiEurope*: за додаткову плату продається лише високоякісне шампанське та вина.
Wi-Fi доступ до Інтернету з безкоштовним використанням технології Samsung. Безкоштовні
берегові екскурсії в кожному порту.

Emerald Waterways*: безкоштовні берегові екскурсії в кожному порту. Вино, пиво і
содова безкоштовно на обід і вечерю. Всі каюти поповнюються щодня бутильованою водою.
Для люксів безкоштовно укомплектований міні-бар. Обслуговування номерів включено до
вартості проживання тільки для люксів. Послуги консьєржа надаються за окрему плату,
безкоштовно лише для люксів.

Uniworld Boutique River Cruise Collection*: вартість подорожі передбачає витрати
принаймні на одну екскурсію – концерт Віденський Вечір Vienna Evening Concert вартістю €
75. Безкоштовні послуги пральні в люксах вищого класу. Крім того, на більшості суден для
пасажирів є безкоштовні послуги пральні на основі самообслуговування. Лише на суднах
«River Royale», «River Baroness», «Douro Spirit» та «River Victoria» таких особливостей немає.
Обслуговування номерів і послуги дворецького надаються тільки на рівні люкс.

Viking River Cruises*: безкоштовні екскурсії в кожному порту, також є можливість
додаткових берегових екскурсій, доступних на кожному маршруті. Пиво, вино і безалкогольні
напої включені до обіду та вечері. Кава та чай доступні в будь-який час. Додаткові пакети
напоїв Silver Spirit доступні за додаткову плату та приготування напоїв – для «все включено»
[7].

Компанія Scenic пропонує своїм клієнтам захоплюючі маршрути та 5-тизірковий сервіс.
Починаючи з 2008 р. Scenic почала активно розвивати круїзні напрями. На 2016 р. флот
компанії складав 20 суден, які більше нагадують плавучі готелі, що пропонують подорожі
річками Європи, Росії, Південно-Східної Азії. Бренд Scenic фокусується на почутті дива, яке
він дарує своїм клієнтам, пропонуючи неперевершену розкіш та сервіс під час подорожі [8].
Відповідно, компанія Scenic* пропонує послуги, зазначені в табл.1, для всіх гостей,
незалежно від судна або типу номеру [7].

Отже, провідні круїзні компанії світу, диверсифікуючи напрямки своїх подорожей,
збільшуючи флот, розширюють асортимент послуг, що пропонуються подорожуючим на
борту, в тому числі й послуг, вартість яких включена до вартості круїзного туру.
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРСАЙТУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Формування довгострокових стратегій розвитку в розвинених країнах здійснюється за
допомогою якісного аналізу та ефективних методів прогнозування. Прогнозування діяльності
є необхідною складовою будь-якого управлінського процесу. Сьогодні в умовах
нестабільного середовища вітчизняної економіки особливо важливо приймати економічні
рішення з врахуванням прогнозованих наслідків від їх реалізації. Це обумовлює актуальність
дослідження методології Форсайту.

Для довгострокового прогнозування розвитку різних напрямів науки в країнах Японії,
Німеччині, Великобританії, США, Франції та ін. активно використовується методологія
Форсайту з англ. «Foresight» - «передбачення». Форсайт є одним з ефективних інструментів
для визначення пріоритетів у галузі науки та техніки.  Дослідженню та розвитку форсайту
присвячені праці таких вчених: Блінова І. В., Бобира М. І., Бойка Т. В., Болдак А. О.,
Войтка С. В., Гавриша О. А., Гайдуцького П. І., Гнатуша В. А., Згуровського М. З. та ін.

Існує багато визначень Форсайту. Так, згідно з визначенням Бена Мартіна Форсайт –
це систематична спроба заглянути в довгострокове майбутнє науки, технології, економіки і
суспільства з метою ідентифікації зон стратегічного дослідження та появи нових високих
технологій, які подають надії приносити найбільші великі економічні і соціальні вигоди [1].
Згідно з Л.М. Гохбергом Форсайт – це система методів експертної оцінки довгострокових
перспектив інноваційного розвитку, виявлення технологічних проривів, здатних найбільш
позитивно впливати на економіку і суспільство [2]. Згідно з підходом UNIDO Форсайт – це
сценарне прогнозування соціально-економічного розвитку у 10-20-річній перспективі.
Більшість теоретиків та практиків Форсайту рогзлядають його як своєрідну комбінацію
«продукту» прогнози, сценарії, пріоритети і «процесу» встановлення зв’язків між усіма
зацікавленими сторонами, що сприяє не тільки дослідженню майбутнього, але й досягненню
консенсусу у суспільстві на базі планомірного діалогу між політиками, громадськістю,
експертами та підприємцями [6].

Найбільшого поширення набули три види класифікації методів, які застосовуються у
Форсайті: 1 за типом підходу, яка грунтується на типізації підходів дослідницькі й
нормативні; 2 за типом методів як основа для вибору методів якісні, кількісні і змішані; 3
за джерелом знань. Оскільки всі методи спрямовані на отримання оцінки або обробку
інформації, головним таким критерієм є тип джерела знань або інформації [8]. Методологія
кожного конкретного Форсайту завжди визначається виходячи з завдань проекту і сфери
його застосування [6]. Вибір методів для проведення Форсайту залежить від сфери
застосування, поля та горизонту Форсайта. До методів форсайту відносяться:  математичне
моделювання, колективна генерація ідей «мозкова атака», регресійний аналіз, прогнозна
екстраполяція та ін. Розглянемо найбільш розповсюджені методи Форсайту, а саме: метод
Дельфі, визначення критичних технологій, розробка сценаріїв, експертні панелі.

Одним з поширених методів Форсайту є метод Дельфі. Він був розроблений в 1950-
60 рр. у РЕНД-корпорації під час дослідження перспектив розвитку військового комплексу, а
в 70-х його вже використовували у технологічному прогнозуванні і корпоративному
стратегічному плануванні. Головна відмінність цього методу від звичайних опитувань
експертів полягає в тому, щоб забезпечити зворотній зв’язок з аналітиками. Метод Дельфі
передбачає не разове опитування, а, як мінімум, дві ітерації опитування однієї і тієї ж групи
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експертів для класичного варіанта Дельфі характерно від 3 до 8 ітерацій. У наступних
турах, крім того ж набору запитань, респондентам надають узагальнені результати
опитувань, отримані на попередніх етапах [3; 6].

За допомогою методу критичних технологій або «ключові технології» виявляють
пріоритети науково-технічного розвитку на середньострокову перспективу. Ідентифікація
критичних технологій базується на системі опитувань, інтерв’ю і обговорень в рамках
тематичних груп експертів до 200 осіб, що володіють найвищою кваліфікацією у
відповідних галузях. Іноді, під час визначення критичних технологій, застосовується
«еталонний аналіз» benchmarking, тобто порівняння з і ншими країнами або регіонами, що
дозволяє не тільки визначити рівень розвитку технології в країні, регіоні або галузі, але й
співвіднести його з рівнем світових лідерів, виявити ступінь відставання і розробити стратегію
прискорення технологічного розвитку в секторах з високим інноваційним потенціалом. Для
кожної критичної технології готується «паспорт», де стисло надано інформацію про її склад та
можливі терміни практичної реалізації, а також запропоновані заходи щодо її підтримки з
боку органів влади.

Метод розробки сценаріїв ґрунтується на встановленні послідовності станів об'єкта
прогнозування за різних прогнозів зміни фону, на якому перебуває об'єкт [7]. Сценарії
можуть включати в себе опис факторів, що вплинули на розвиток даної ситуації в минулому.
Також майбутній хід розвитку подій може залежати тільки від опису ситуації, яка є на даний
момент. Застосовуються також множинні сценарії, які відрізняються від простого сценування
тим, що в них паралельно представлені різні можливості розвитку даної ситуації - від
найбільш негативних до найбільш позитивних.

Метод експертних панелей вважають базовим і використовують практично у всіх
Форсайт-проектах. Групам експертів з 12-20 осіб пропонується протягом декількох місяців
обміркувати можливі варіанти майбутнього з досліджуваної тематики, використовуючи новітні
аналітичні та інформаційні матеріали і розробки. Основними перевагами цього методу є
присутність експертів під час усього процесу роботи, взаємодія між представниками різних
наукових дисциплін та сфер діяльності. Метод може доповнювати інші підходи, що
застосовуються в технології Форсайта. Більше того, в деяких випадках створення панелей
необхідне для вироблення початкової інформації та інтерпретації отриманих результатів [6].

Так, використовуючи комбінацію різних методів Форсайту, в числі яких експертні
панелі, Дельфі, SWOT-аналіз, мозковий штурм, побудова сценаріїв, технологічні дорожні
карти, дерева релевантності, аналіз взаємного впливу, на базі Світового центру даних було
зроблено Форсайт економіки України на середньостроковий 2015 -2020 рр. і довгостроковий
2020 – 2030 рр. часові горизонти [4;5]. В даному дослідженні, що можна розглядати як
приклад використання методології Форсайту в економічних дослідженнях, були визначені
критичні чинники, що гальмують розвиток економіки України та визначені пріоритети та
напрями розвитку в економіці.

Одним з важливих результатів Форсайту є так звані «Дорожні карти» - офіційний
документ, де відображені можливі шляхи розвитку суспільного об’єкта в майбутньому. На їх
підставі формуються стратегії розвитку та визначаються довгострокові пріоритети. Фактично,
дорожні карти припускають вже задане майбутнє з детальним описом основних етапів і
практично можливих механізмів шляхів його досягнення [6]. Так, їх прикладом в сучасній
Україні є дорожні карти реформування секторів енергетики, дорожні карти розвитку малого
та середнього підприємництва, дорожня карта освітніх реформ тощо.

Отже, розглянули основні підходи до визначення Форсайту, дослідили методологію
Форсайту та переваги окремих методів, розглянули приклади застосування методології
Форсайту в економічних дослідженнях. Можна говорити про те, що Форсайт як сучасна
технологія проектування й програмування майбутнього має необхідні методи та інструменти
для створення стратегій і проектів соціально-економічного розвитку в Україні.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАЦІЇ «APPLE»

Важливість інноваційної діяльності визначається переважно тим, що постійний
розвиток науки і техніки зумовлює швидке «старіння» методів, техніки та технології
виробництва, продукції та її якісно-технічних характеристик, і вони потребують
повсякчасного удосконалення. Ринкові умови господарювання, з їх тенденцією до швидких
змін, створюють для більшості підприємств конкурентне середовище, що спонукає їх до
формування конкурентних переваг. Конкурентні переваги можуть бути створені як у сфері
виробництва товарів, так і у сфері їх просування на ринок. Як правило, вони формуються на
базі інноваційної діяльності, що вважається основою успішного функціонування підприємства
на ринку. Але для досягнення успіху в інноваційній діяльності підприємству необхідно чітко
визначити та врахувати її принципи, алгоритм поетапної реалізації інноваційних заходів та
бачити перспективи розвитку.

Ринок електроніки зазвичай характеризується високою динамічністю, рентабельністю
та конкуренцією. Як і на інших високотехнологічних ринках, конкуренція на ринку
електроніки вимагає від виробників активних інноваційних зусиль, а відповідно й істотних
інвестицій у інноваційні технології. Тому стратегії більшості компаній спрямовані на першість
в інноваційних технологіях та швидке зростання[2, c.1].

У зв’язку із високою динамікою ринків електроніки та коротким життєвим циклом
товарів, поодинокі, разові впровадження інновацій на ринок не забезпечують виробникам
стабільно провідних позицій на ринку. Підприємства-лідери на ринку нині управляють не
тільки розробленням і виведенням на ринок нових товарів, але й поставили цей процес на
конвеєр. Таким чином, мова йде про управління не поодинокими інноваціями, а «потоком
інновацій». Яскравим прикладом такого підходу є діяльність компанії «Apple».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інноваційної діяльності присвячено
багато праць іноземних та українських вчених. Серед вітчизняних вчених вагомий внесок у їх
дослідження зробили С. Ілляшенко, В. Александрова, О. Василенко, О. Волков, В.Геєць, М.
Денисенко, А. Заїнчковський, Л. Федулова, М. Йохна,Н. Краснокутська [1], Д. Крисанов, О.
Лапко, В. Россоха, А. Сухоруков та інші. Із праць зарубіжних вчених варті уваги дослідження
Т. Брайана, Ф. Хаберленда, Ф. Валенти, П. Друкера, Б. Санто, Б. Твіса,М. Хучека, Й.
Шумпетера та інших.

У роботах цих авторів розкрито значення інновацій у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємств, розроблено різні класифікаційні ознаки інновацій та
методики оцінювання ефективності інноваційних проектів, обґрунтовано необхідність
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інноваційної діяльності, визначено форми і джерела фінансування, типи і складові
інноваційної політики підприємства, методи управління інноваціями.

Перше місце в списку найбільш інноваційних компаній світу теперішнього часу
зайняла унікальна компанія, яка переросла рамки простого бренду, вона стала символом ери
технологічного прогресу і епохи споживання ІТ-технологій та інновацій. Американська
корпорація «Apple» створює не просто інновації, вона створює тенденції сучасності, роблячи
власні продукти об’єктом масового поклоніння. Apple – це культ, що перетворює звичайну
людину в носія прогресивної світової культури.

Засновник Apple Стів Джобс став іконою прогресивного мислення. Про компанію та її
творця написані безліч наукових праць, біографічних книг, знято документальні та художні
фільми. Продукти Apple відомі у всьому світі. Популярність мобільних телефонів, планшетів,
аудіоплеєрів і комп’ютерів Apple знаходиться на межі фантастики. З моменту старту продажів
телефонів iPhone в 2007 р. були реалізовані майже 1 млрд девайсів.

Знаменита фраза Стіва Джобса, сказана на презентації першого iPhone: «Ми не
створили новий телефон, ми винайшли його заново», як не можна краще характеризує
політику Apple.

Кожен з продуктів компанії справив в різний час революцію у своєму сегменті.
Аудіоплеєр iPod перевернув уявлення про те, як повинен звучати цифровий запис, смартфон
iPhone задав новий стандарт в сфері мобільних телефонів, планшетний комп’ютер iPad
позначив новий вектор розвитку і застосування мобільних інформаційних пристроїв. Так
кожен новий продукт Apple стає інноваційним і змінює тенденції в світі технологій. «IТ-
гаджети» стали обов’язковим атрибутом сучасної успішної людини.

Говорячи про Apple, ми, звісно ж, маємо на увазі інновації. За останнє десятиліття не
було і року, коли б компанія не презентувала революційну новинку. У 2015 р. «Apple»
представили світу останнє покоління Apple TV – цифровий мультимедійний програвач, що
несе собою принципово нові можливості для звернення з додатками, створеними для
телевізора. Спеціально для останнього Apple TV була розроблена операційна система tvOS, а
також в нього була інтегрована система Siri, для використання голосових запитів.

Під керівництвом співзасновника та генерального директора Стіва Джобса, який пішов
із життя у жовтні 2011 р., компанія Apple за останні 10 років вивела на ринок цілий ряд
культових продуктів, від MacBook і iPod до iPhone і iPad, і у 12 разів збільшила обсяги
продажу. Apple вдалось не тільки створити нові продукти електроніки, але й відповідно
сприяти формуванню ринків нових товарів, встановлюючи при цьому стандарти якості у
комп’ютерній індустрії.

Важливою передумовою успіху стала досконала операційна діяльність, у т.ч.
ефективна логістика, якою займався Тімоті Кук – висококласний фахівець у сфері
операційної діяльності, «геній логістики і організування», «ідеальний операціоніст» Forbs,
2011, який сьогодні обіймає посаду генераль ного директора. Команда фахівців під
керівництвом менеджерів компанії перепроектувала логістику складання персональних
комп'ютерів і побудувала систему, яка за загальним визнанням, є однією з головних
конкурентних переваг Apple. Їм вдалося налагодити високо ефективний виробничий ланцюг
товарів Apple. Було мінімізовано виробничі витрати Apple: закрито фабрики і складські
приміщення по всьому світі, з передаванням цих функцій стороннім компаніям на аутсорсинг.
Другим кроком в удосконаленні операційної діяльності стала розбудова дистрибуційної
мережі. На сьогодні у Apple є понад 300 фірмових магазинів AppleStore і тисячі
спеціалізованих реселерів, розкиданих по всій планеті, – такою перевагою наразі не володіє
жоден з конкурентів компанії [3].

Втім, чи не найсильнішою стороною компанії Apple є ефективний маркетинг інновацій.
Сам Стів Джобс був не тільки успішним менеджером й ідеологом стратегії компанії, але й
зарекомендував себе як талановитий маркетолог і чудовий оратор.

Ефективна інноваційна та маркетингова діяльність компанії Apple знайшли своє
відображення у зміцненні її ринкових позицій та фінансового стану, про що свідчать такі
дані:

- станом на 26 травня 2010 р. ринкова вартість компанії enterprise value Apple
перевищила вартість компанії Microsoft;

- на початку серпня 2011 р. компанія Apple стала найдорожчою компанією в світі, за
ринковою капіталізацією, досягнувши $ 338 млрд. капіталізації і обігнавши за цим
показником нафтогазову компанію Exxon Mobil, до кінця року вони ще не раз мінялися
місцями, однак з січня 2012 р. Apple вдалося надовго закріпитися на першій сходинці;
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- станом на 9 лютого 2012 р. капіталізація Apple досягла позначки у $456 млрд. Це
перевищує загальну вартість найближчих конкурентів Apple, Google і Microsoft разом узятих;

- 29 лютого 2012 р. ринкова капіталізація американської компанії перевищила $500
млрд.;

- у серпні 2012 Apple стала найдорожчою компанією в історії, побивши встановлений в
грудні 1999 р. рекорд Microsoft, а 21 вересня 2012 р. акції Apple в ході торгів досягли свого
максимуму – $705,07, капіталізація склала $662,09 млрд.;

- з часу максимуму у вересні 2012 р. до січня 2013 р. капіталізація Apple скоротилась
на 37,6 %. І тепер Exxon Mobil знову змагається з нею за перше місце найдорожчої публічної
компанії світу.

Саме професійні компетенції та робота у команді на чолі з С. Джобсом та Т. Куком, а
також ефективні маркетингові програми, зробили товари Apple не тільки самими якісними, а
й найприбутковішими у світі.

Окремої уваги заслуговує інноваційний дизайн від компанії Apple. Apple дотримується
дизайну у всьому, що стосується компанії. маркетинг Apple– це негласний звід правил, ніде
офіційно не прописаний, але виражається в діях компанії. Його основними правилами стали:

- досягнення максимально високої якості вироблених товарів;
- послідовне просування бренду;
- прагнення задовольнити потреби клієнтів.
Повертаючись до історії компанії, можна сказати, що успіх їй принесла унікальна

маркетингова стратегія, про яку написано чимало книг. Філософія, яку Стів Джобс оформив
на своєрідний статут корпорації Apple, дозволила досягти компанії неймовірних висот.

Історія Apple – приклад запаморочливого успіху, компанія пройшла довгий шлях від
крихітного гаражного стартапу до найбільшої і найдорожчої корпорації планети, що назавжди
змінила світ цифрових технологій.

У Apple досить широка область охоплення: нове обладнання, промисловий дизайн,
програмне забезпечення, зручність використання, роздрібна торгівля. Зазвичай великі
компанії відомі в чомусь одному, але Apple ламає всі стереотипи.

Висновки. Нами була досліджена значимість інноваційної діяльності, як пріоритетного
інструменту конкурентної боротьби компанії Apple в умовах активізації інноваційних процесів.
Інноваційна діяльність в умовах високої конкуренції має важливе значення, адже вона
сприяє розвитку підприємства, підвищенню ефективності його ресурсного потенціалу,
забезпеченню стабільності функціонування на ринку та відповідності його роботи до вимоги
ринку.

Реалізація інноваційної діяльності передбачає її поетапне здійснення, що має на меті
оптимізувати процес від прийняття рішення до отримання остаточних результатів з
урахуванням вимог ринку та можливостей підприємства.

Компанія Apple здійснила революцію персональних комп’ютерів у 70-х роках,
випустивши AppleІІ, і відтворили у 80-х персональний комп’ютер у Macintosh. Нині Apple
продовжує займати провідне місце у галузі технічних інновацій з комп’ютерами, що
відзначені нагородами, операційною системою OS, програмним пакетом iLife та професійними
програмами.

Також Apple є на передовій цифрової медіа революції зі своїми портативними
програвачами для музики і відео iPad та Інтернет-магазиномi Tunes, а також на ринку
мобільних телефонів з революційним iPhone.

Apple і її комп’ютери Macintosh сьогодні в основному захопили найдорожчий сегмент
ринку: графічний дизайн, технології, що застосовуються в науці і дослідженнях, індустрію
музики і відео, і звичайних користувачів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Інформаційні технології ІT задіяні в багатьох галузях економіки. Провідні розвинені
країни приділяють велику увагу як розвитку інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ,
так і плануванню цього розвитку. IT-галузь  відноситься до розвиненого та великого за
обсягом інноваційного сегменту економіки України, що динамічно розвивається та зростає.
Для формування стратегічного напряму даної галузі важливо спочатку  проаналізувати
тенденції її розвитку, що обумовлює актуальність даного дослідження.

За оцінками експертів зі Світового Банку [1], міжнародних консалтингових компаній та
вітчизняної ІТ-спільноти, протягом останніх років спостерігається щорічне зростання галузі в
середньому не менше ніж на 25 %. Крім того, прогнозується зростання даної галузі. Так, за
даними Глобального звіту про розвиток інформаційних технологій – 2016 The Global
Information Technology Report [ 2] Україна в 2016 р. за рівнем розвитку ІКТ посіла 64
рейтингову позицію серед 139 країн світу, що на 7 пунктів вище ніж в 2015 р. Для розвитку
економіки України важливо сформувати відповідні напрями та передумови розвитку IT-галузі,
що обумовлює актуальність обраної тематики дослідження.

Інформаційні технології Information Technology -IT - це сукупність методів,
виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок,
що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації для зниження
трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, підвищення їх надійності та
оперативності [3, с. 7]. Галузь ІКТ займає вагоме місце в економіці України. Її складовою є
сектор інформації та телекомунікацій, в якому за даними 2015 р. функціонувало 13617
підприємств. Кількість працівників цих підприємств налічувала 166,4 тис. осіб, що становить
майже 3 % загальної чисельності працівників, зайнятих на підприємствах за різними видами
економічної діяльності в Україні. Валовий внутрішній продукт за виробничим методом,
вироблений суб’єктами господарювання у секторі інформації та телекомунікацій на 2015 рік
становив 3,6 % 52556 млн. гривень обсягу ВВП України [4]. Найбільші компанії на ринку
ІТ-аутсорсингу в Україні: Європейської бізнес асоціації European Business Association, EBA;
SoftServe; GlobalLogic; Люксофт Україна, SPD-Ukraine, AltexSoft , Artel utsourcing Group ,
Basic Group, DataArt, EPAM Systems, GlobalLogic , Infopulse, InternetDevels, ITenterprise, ISD,
Miratech, OSTWARE SERVICES, Sitecore Ukraine та ін. Важливою передумовою розвитку IT-
cектору економіки є кваліфікований персонал. Саме людський ресурс у цьому секторі є
основним об’єктом інвестицій, це обумовлено прямою залежністю якості IT продукту від
кваліфікації персоналу. Частка витрат на оплату праці IT-персоналу в собівартості продуктів
та послуг сягає тут 80-90 % [5].  Зарплати в IT- сфері на сьогодні одні з найвищих в Україні.
Заробітна плата фахівця залежить від низки чинників: технологій, з якими він працює;
розміру компанії; проекту, який він розроблятиме; регіону роботи та ін. Важливим чинником
високої заробітної плати є досвід роботи. Все це обумовлює й проблеми розвитку IT в Україні,
адже українські ІТ-спеціалісти конкурують не на локальному, а на глобальному ринку. В
Європі вже відчувається гостра нестача професійних кадрів. У найближчій країні-конкуренті
– Польщі – працює 300 тис. програмістів, в Німеччині – 450 тис. програмістів, в Ізраїлі – 12%
від усього працездатного населення. При цьому попит на ІТ-спеціалістів зростає. Тому, якщо
розглядати статистичні дані, то в Україні менша кількість ІТ-спеціалістів, ніж в Польщі чи
Німеччині, але саме українські фахівці і складають чималу частину їхньої кількості, що є
наслідком «відпливу інтелекту» закордон [6]. До основних факторів відпливу кадрів можна
віднести такі: недостатня кількість робочих місць, низька заробітна плата, застарілі
технології, IT- компанії не приймають на роботу без досвіду роботи та ін.

В Україні підтримка IT-галузі здійснюється на державного рівні. Так, Державне
агентство з питань електронного урядування України [7] є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який
реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування
і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та
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інформатизації НКРЗІ) [8] є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій,
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового
зв`язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного
органу, регуляторного органу та органу державного нагляду контролю. Законодавчим
забезпеченням діяльності сфери ІКТ займається Комітет з питань інформатизації та
зв’язку Верховної Ради України [9]. До об`єктів його відання відносяться: розвиток
інформаційного суспільства; електронне урядування; електронний документообіг;
електронний цифровий підпис; національна система електронних інформаційних ресурсів;
телекомунікації; індустрія програмування; кібербезпека; використання радіочастотного
ресурсу України та ін. Центральним органом виконавчої влади який реалізує державну
політику у сфері інтелектуальної власності є Державна служба інтелектуальної власності
України [10], яка розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів, організовує
проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає
патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності, здійснює державну реєстрацію
об’єктів права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об’єктів права
інтелектуальної власності та ін.

В рамках дослідження розглянули основні тенденції IT - галузі в Україні. Зазначимо,
що IT-бізнес в Україні розвивається та має перспективи зростання. Цьому має сприяти
відповідна державна підтримка, підготовка кваліфікованого персоналу, відповідні місця
працевлаштування та умови праці для цього персоналу, конкурентоспроможна заробітна
плата, співпраця університетів та IT-компаній, що дозволить формувати освітню програму з
врахуванням вимог бізнесу. Щоб усунути дефіцит кваліфікованих кадрів в даній сфері та
заохочувати вітчизняних спеціалістів до роботи в Україні необхідно забезпечувати відповідну
законодавчу підтримку розвитку галузі інформаційних технологій та створювати сприятливі
чинники зовнішнього та внутрішнього середовища для зростання галузі.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

В сучасних умовах глобалізації економіки керівники компаній усвідомлюють
необхідність всебічного і детального обміну бізнес-інформацією з метою досягнення високих
показників результативності бізнесу. Одним з ефективних способів досягнення цієї мети є
проведення бенчмаркінгу.

Бенчмаркінг в тому вигляді, в якому він представлений сьогодні, був розроблений в
США в 70-х рр., але його основні концепції були відомі значно раніше. Так, дослідження
наукових методів організації праці проводив Фредерік Тейлор в кінці XІX століття, деякі з них
сформували основи концепції бенчмаркінгу. Уперше бенчмаркінг використано корпорацією
Xerox в 1979 році з метою подолання ринкових проблем, обумовлених швидким зниженням
частки ринку корпорації. Дослідженням аспектів бенчмаркінгу займався Генрі Форд, який
запровадив відомий конвейєр зі складання автомобілів [1].

Термін «бенчмаркінг» англ. Benchmark в перекладі означає «початок відліку»,
«карб». У найбільш загальному сенсі benchmark — це щось, що володіє певною кількістю,
якістю і здатністю бути використаним як еталон при порівнянні з іншими предметами [4].
Бенчмаркінг є систематичною діяльністю, направленою на пошук, оцінку і навчання на
кращих прикладах ведення бізнесу. Бенчмаркінг або еталонне зіставлення - це
систематичний, дослідницько-аналітичний вид діяльності, який спрямований на знаходження,
вивчення і застосування кращих методів ведення бізнесу [8]. В процесі бенчмаркінгу
здійснюється пошук організацій-еталонів, які показали найвищу ефективність і досягли
кращих результатів; виявлення шляхів досягнення цих результатів і впровадження
аналогічних процедур у власній практичній діяльності [7]. Таким чином, використання
методів бенчмаркінгу сприяє отриманню компаніями конкурентних переваг за рахунок
запозичення і адаптації чужих ідей

Розрізняють такі види бенчмаркінгу: внутрішній, зорієнтований на конкурентів,
функціональний, процесу, стратегічний, загальний, глобальний бенчмаркінг. Внутрішній
бенчмаркінг зводиться до аналізу та порівняння показників діяльності різних структурних
підрозділів одного й того самого підприємства. Бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів
сконцентрований на порівняльному аналізі товарів робіт, послуг, продуктивності
виробничих процесів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними
характеристиками підприємств-конкурентів. Вважається, що найкращим аналогом для
порівняння є «ринковий лідер». Ідентифікація факторів, які зумовлюють відставання
досліджуваного підприємства від лідера, дає можливість розробити рекомендації щодо
скорочення відставання. Функціональний бенчмаркінг – це бенчмаркінг в процесі якого
аналізують окремі процеси, функції, методи й технології порівняно з іншими підприємствами,
які не є конкурентами досліджуваного підприємства. Підприємства, що застосовують схожі
методи, прийоми чи технології і не є конкурентами, охоче йдуть на взаємний обмін
первинною інформацією та зацікавлені в реалізації спільних проектів, спрямованих на
вдосконалення тих чи інших операцій, що порівнюються. Бенчмаркінг процесу - це вивчення
і порівняння характеристик процесів. Загальний бенчмаркінг - це зіставлення конкретної
функції кількох підприємств різних секторів діяльності. Стратегічний бенчмаркінг - вивчення
успішних стратегій підприємств-партнерів. Глобальний бенчмаркінг - вивчення культури й
національних особливостей діяльності підприємства [6].

Використання бенчмаркінгу має багато спрямувань. Він знайшов широке поширення в
логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому менеджменті, тобто стосовно до
підприємства бенчмаркінг охоплює всі сфери і напрямки його діяльності. Так, бенчмаркінг у
логістиці дозволяє швидко і з малими витратами виявити проблемні ситуації в логістичних
системах, у сферах, близьких до покупця, по виконанню замовлень і транспортуванню [9].

Одним з прикладів бенчмаркінгу є впровадження сертифікації системи якості
підприємства відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації ISO, що
сприяє підвищенню конкурентоспроможності української продукції, яка виходить на
міжнародний ринок. Процес сертифікації, по суті, є бенчмаркінговим процесом [2].
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Найвідомішими успішними прикладами сертифікації українських компаній за системою
ISO є пивзавод «Оболонь», Луцький підшипниковий завод, ТДП Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» і фірма Ambulance. Сертифікація цих підприємств була проведена за участю
закордонних консультантів.

Розуміння специфіки й аналіз уявлень керівників вищої ланки про перспективність
застосування бенчмаркінгу в Україні дозволяє впроваджувати елементи бенчмаркінгу на
вітчизняних підприємствах: ПАТ «Дармак» , ПАТ «Оболонь» , ПАТ «Славутич» та ін.[3].

Основна проблема розвитку бенчмаркінгу в Україні – це непрозорість середовища:
загальна закритість вітчизняних компаній – уся інформація є закритою від об сягів продажів
до управління внутрішніми процесами. Наслідком недоступності відкритої інформації для
порівняння і обміну досвідом є нерозвиненість інфраструктури бенчмаркінгу в Україні.

Рівень довіри українських підприємств до потенційних бенчмаркінгових партнерів
практично виключає можливість прямого співробітництва компаній-конкурентів і навіть
компаній, зайнятих у різних галузях, що свідчить на користь упровадження консалтингових
та посередницьких послуг із використанням бенчмаркінгу, при цьому можна використати
великий набір кількісних і якісних методів маркетингових досліджень [2].

Розглянули основи бенчмаркінгу і визначили, що застосування бенчмаркінгу надає
конкурентні переваги і доцільно впроваджувати на українських підприємствах. В Україні
управління бенчмаркінгом і програми впровадження передового досвіду повинні стати
імперативом для всіх підприємств. Необхідно забезпечити передумови розповсюдження і
обміну знаннями, стоврити відповідне середовище. Для цього доцільно посилювати внутрішні
корпоративні мережі, сайти, маркетинг на підприємствах.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ РІЗНИХ
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Підприємство в умовах конкуренції з іншими суб’єктами господарювання потребує
оцінки результатів своєї діяльності, яка більшістю науковців 68,75 % визначається
фінансовим станом, для аналізу інвестиційної привабливості. Такі результати були отримані
О.Ю. Чигрин [1] після дослідження відповідних методів аналізу інвестиційної привабливості.

Традиційні показники ефективності, а саме: узагальнюючі, які характеризують
ефективність роботи підприємств в цілому наприклад, рентабельність виробництва та
частинні показники ефективності підприємств, які характеризують рівень використання
окремих видів ресурсів і засобів виробництва наприклад, фондовіддача основних фондів
[2, с. 204; 3, с. 286] - на наш погляд та на думку І. Федорина [4], охоплюють не всі можливі
фактори впливу та надають недостатньо інформації.

Для успішного функціонування підприємству необхідно впроваджувати комбінації
фінансових та нефінансових показників діяльності, які б враховували всі можливі фактори
зовнішнього середовища. Серед можливих факторів зовнішнього середовища можна виділити
наступні: поява нових технологій, нестабільність фінансових ринків, посилення конкуренції,
глобалізація бізнесу та інші [3, c. 43-45].

На нашу думку, одним з найбільш впливових показників ефективності сучасного
бізнесу є частка підприємства, що характеризує його діяльність на внутрішньому та
зовнішньому ринках, впливає на технічний рівень, якість виробленої продукції, оцінку нових
можливостей, які адаптовані до наявних ресурсів [5; 6, c.55]. Орієнтуючись на споживача як
на активний об’єкт впливу та враховуючи інтереси інших економічних суб’єктів, прибуток
виробника – це вже засіб для вирішення завдань, які стоять перед підприємством [7].

Не менш важливим показником ефективності є впровадження інновацій, які є
результатом інноваційної діяльності підприємства та ініціюється запитами споживачів і
економічними інтересами підприємця. Постійні зміни суспільних потреб, зарубіжний досвід в
галузі конкретного виробника, нові відкриття у галузях науки якнайкраще стимулюють
інноваційні процеси [8, с. 225]. У ст. 3 Закону України «Про інноваційну діяльність»
зазначається, що ця діяльність «здійснюється з метою впровадження досягнень науково-
технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу».

Успіх підприємства залежить від керівника, який управляє людськими ресурсами,
інноваціями та технологіями, визначає цілі та завдання підприємства, враховуючи  думку
свого персоналу для уникнення непорозумінь та зниження ефективності підприємства
внаслідок цього.

Сучасний західний менеджмент виділяє наступні вимоги до успішного керівника:
професіоналізм, креативність, високий інтелектуальний рівень, уміння управляти
інноваційними командами та інші. Такі навики допомагають передбачати можливі ситуації на
підприємстві і на цій основі змінювати структуру виробництва й управління, вводити  нові
види продукції і правильно планувати їхні обсяги [9, с. 246].

Отже, запропонований підхід дозволяє оцінити ефективність ведення бізнесу з
урахуванням різних факторів впливу, отримати повну інформацію для керівництва та
працівників підприємства, підтримувати зв’язок між виробником та споживачем, а також
іншими суб’єктами господарювання, які зацікавлені в діяльності конкретного виробника. До
того ж, система враховує стратегічні цілі організації для подальшого розвитку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В
УКРАЇНІ

Сьогодні в умовах швидкозмінного ринкового середовища підприємствам важливо
сформувати свої конкурентні переваги, реалізовувати конкурентні стратегії з врахуванням
нових ринкових потреб та передових технологій. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку
національної економіки в цілому. Саме тому питання розробки та реалізації стартапів
набувають дедалі більшої актуальності в Україні, а питання організаційно-інфраструктурного
забезпечення їх розвитку є нагальною потребою на національному рівні.

Термін «стартап» з англ. «startup company», «startup» означає початок процесу.
Стартап або стартап-компанія - нещодавно створена компанія можливо, ще не
зареєстрована офіційно, але серйозно планує стати офіційною, що знаходиться на стадії
розвитку і будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, які з’явилися, та
володіє обмеженим набором ресурсів [1]. Так, вперше поняття «стартап» з'явилося в США в
1939 році. В той час в долині Санта-Кларі Каліфор нія були сконцентровані інноваційні
підприємства. Студенти Стенфордського університету Девід Паккард і Вільям Хьюлетт,
створили свій міні-проект і назвали його стартапом. В подальшому цей проект розвинувся в
масштабну компанію Хьюлетт-Пакард [7].

За даними звіту «Глобальний рейтинг стартап-екосистеми 2015» [3], завдяки появі та
широкому доступу до Інтернету, багато інновацій почали продукуватися стартапами,
засновники яких не бояться зруйнувати статус-кво, оскільки існуючі корпоративні стратегії
вже не відповідають вимогам економіки, що швидко змінюється. Легкість глобального
доступу до клієнтів по всьому світу, а також швидке освоєння технологій споживачами і
бізнесом дозволило стартапам зростати прискореними темпами [3].  За даними дослідницької
організації «Kauffman Foundation», протягом останніх 21–28 рр. 75% чистого зростання
робочої сили було саме завдяки стартапам [6]. Відповідно до твердження представників
інноваційного бізнесу [4], до 2005 р. в Україні фактично не було стартапів. Усе відбувалося
за допомогою аутсорсингу передача компанією частини її завдань або процесів стороннім
виконавцям на умовах субпідряду. Основним каталізатором розвитку українських стартапів
стала економічна криза 2008 р., після якої частина інвесторів звернула увагу на
технологічний ринок. Так в світі поширювалася інформація про українські стартапи.
Наприклад, у 2008 р. український «Viewdle» визнано найбільш інноваційним європейським
стартапом, «Pikaba.com» визнаний компанією «Mashable» кращим у світі проектом із
соціального шопінгу, проект «APCT» потрапив у топ-10 кращих світових стартап-компаній,
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які пов'язані з альтернативною енергетикою, енергозбереженням. Успішність інноваційних
рішень українських стартапів, зумовлена тим, що компанії шукають ринкові ніші, розвивають
нові технології, створюють нові бізнес-моделі та оптимізують процеси. Це підтверджується й
тим, що кількість стартап-компаній в останні роки стрімко зростає.

За даними світового рейтингу стартапів сервісу Startup Ranking [5], Україна посідає 33
місце серед 150 країн. За результатами аналізу, в Україні у 2016 р. зареєстровано
щонайменше 141 стартап-компанію. В Австрії, наприклад, де реалізуються ініціативи з
підтримки стартапів, створено необхідні передумови, а бізнес-середовище є набагато
кращим, ніж в Україні, було зареєстровано щонайменше 132 стартап-компанії [5]. З  кожним
роком в Україні розвивається  рівень стартапів, що потребує відповідного організаційно-
інфраструктурного забезпечення.

Під організаційно-інфраструктурним забезпеченням розуміємо комплекс заходів із
створення сприятливих умов для здійснення стартапів, інноваційного підприємництва через
систему взаємопов’язаних інститутів, які спрямовують свою діяльність на його підтримку [2].
До складових механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного
підприємництва відносяться наступні складові: кадрова, технологічна, інформаційна,
економіко-консультаційна, наукова, фінансова, комерціалізація, промислова, правова.

Кадрове забезпечення необхідне для здійснення інноваційного підприємництва
відповідно до зростаючих потреб інтелектуального та кваліфікаційного рівнів, що включає їх
підготовку та підвищення кваліфікації. Так в Україні кадрова складова організаційно-
інфраструктурного забезпечення розвитку стартапів представлена освітніми установами,
тренінговими компаніями, державними навчальними центрами. До них відносяться стартап
школа «Sikorsky Challenge», стартап центр ТНТУ та ін.

Здійснення підтримки та організації взаємозв’язку суб’єктів інноваційного
підприємництва, фінансової, наукової та промислової сфер, організація доступу до
ресурсного і матеріально-технічного забезпечення відноситься до технологічної складової.
Може також здійснювати функції складової  «організаційно-інфраструктурне забезпечення
комерціалізації» [2]. До неї відносяться такі інституції: технопаркові структури, інноваційно-
технологічні центри і комплекси, бізнес-інкубатори. В Україні  функціонують наступні
об'єкти: науковий парк «Київська політехніка» м. Київ, науково -технологічний парк
«Яворів» м. Львів, техн опарк «Львівська політехніка» м. Львів, «Інститут
електрозварювання ім. Патона” м. Київ, «Інститут технічної теплофізики» м. Київ,
«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка» м. Київ,
«Агротехнопарк» м. Київ, те хнологічний парк «Український мікробіологічний центр синтезу
та новітніх технологій"м. Одеса, ТОВ «ЕБМ Україна» та ін.

Інформаційна складова організаційно-інфраструктурного забезпечення включає
аналітичне оброблення інформації, сприяння доступу до неї. Це здійснюється за допомогою
інформаційних центрів, інформаційних бірж, маркетингових компаній.

Економіко-консультаційна складова організаційно-інфраструктурного забезпечення
включає надання економічно-консультаційної допомоги з розвитку інноваційного бізнесу
консалтингові компанії, бізнес - інкубатори, спеціалізовані державні консультаційні
структури. В Україні ця складова представлена такими організаціями: менеджмент-
консалтингова компанія STRATEGIC, консалтингова компанія EBS, бізнес - інкубатори
EastLabs, iHUB, Happy Farm, GrowthUp, WannaBiz, Voomy IT-парк і Polyteco тощо.

Наукове організаційно-інфраструктурне забезпечення відповідає за задоволення
потреб здійснення інноваційного підприємництва об’єктами діяльності, генерування та
скеровування напрямів її здійснення наукові інститути, науково -дослідні інститути, дослідно-
конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні центри. В Україні функціонують
Український науково-технологічний центр, ДУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації», науковий парк «Київська політехніка» та ін.

Метою фінансового організаційно-інфраструктурного забезпечення є сприяння доступу
до фінансових ресурсів та їх надання інноваційні фонди, венчурні та інвестиційні компанії,
кредитні установи .

Організаційно-інфраструктурне забезпечення комерціалізації відповідає за просування
інноваційної продукції/продукту на ринок, забезпечення взаємодії суб’єктів інноваційного
підприємництва щодо задоволення інноваційного попиту інноваційною пропозицією  центр и
трансферу технологій, посередницькі торговельні підприємства, малі інноваційні
підприємства.

Промислове організаційно-інфраструктурне забезпечення сприяє доведенню інновацій
до рівня товару з метою забезпечення потреб кінцевих споживачів виробничі підп риємства
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промислової сфери. В контексті даної складової в Україні функціонують підприємства:
Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова», ПрАТ «Укркондитер», ПАТ «Світоч», науково-виробнича фірма
«Екополімер». ТОВ «Інтерфом», ПАТ «Макіївський завод металоконструкцій» та ін.

Правове організаційно-інфраструктурне забезпечення охоплює нормативне та
законодавче регулювання, до нього відносять державні органи влади, правові інститути,
юридичні фірми.

Отже, розглянули особливості розвитку стартапів, розкрили та деталізували
організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку стартапів в Україні. За результатами
дослідження визначили, що в Україні сформоване сприятливе середовище для формування
та розвитку стартапів, що підтверджується діяльністю багатьох спеціалізованих установ з
підтримки їх розвитку на різних етапах життєвого циклу стартапів та успішністю вітчизняних
стартапів на міжнародному рівні. Надалі необхідно поглиблювати розвиток кожної з
розглянутих складових організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку стартапів.
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ

Конституція України проголосила право кожного на працю і встановила умови для
його реалізації. Працевлаштування молоді в Україні є одними з найбільш актуальних питань.

Працевлаштування молоді полягає нині не стільки у відсутності робочих місць, як у
нездатності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів знайти спільну мову.
Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду.
Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та
зниження рівня життя. Проблеми, пов’язані з розвитком ринкової економічної системи в
Україні, вимагають активного формування ринку праці і забезпечення високого рівня
зайнятості економічно активної частини населення, а особливо молоді.

Молодь – головна рушійна сила сучасного світу, у руках молодих юнаків і дівчат
знаходиться майбутнє нашої суверенної, незалежної, демократичної держави. Водночас
молодь є найбільш уразливою та соціально незахищеною категорією населення. Через
відсутність достатнього практичного досвіду, правових та професійних знань, а часто і
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моральної непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю
молодим громадянам сьогодні стає дуже складно.

Безробіття призводить до негативних соціальних та економічних наслідків. Соціальні
наслідки безробіття викликають напруження в суспільстві, оскільки незайняті є нестабільною
категорією населення. Професійна дискваліфікація молоді у стані тривалого безробіття
зменшує їх конкурентоспроможність, що є причиною ускладнень при подальшому
працевлаштуванні, зниження якості робочої сили та продуктивності суспільного виробництва.
Як наслідок, у безробітної молоді знижується мотивація до суспільно корисної праці [1, с.37].

Молодь є специфічною соціально-економічною групою населення, яка потребує
додаткових заходів підтримки на ринку праці, це підтверджується аналізом причин
молодіжного безробіття. Соціальне значення працевлаштування молоді ставить проблему
молодіжногобезробіття на одне з перших місць у державній молодіжній політиці. Безробіття –
це неминучий атрибут ринкової економіки.

Безробіття впливає на фізичне та психологічне здоров’я молодих людей. Питання
забезпечення зайнятості молоді є важливим для суспільства і держави. Ігнорування вказаної
проблеми може призвести довідсутності кваліфікаційного кадрового потенціалу в країні,
підвищення рівня незайнятості, злочинності серед молоді.

Хочу зазначити, що сьогодні в Україні молоді віком від 14 до 35 років а саме ця вікова
група відповідно до ст. 1 Закону України «Просприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» є молоддю більше 10 мільйонів. А це 1/5 частина населення
України. Як показує статистика, лише 40 % опитаних студентів ВНЗ України вважають, що
вони зможуть отримати роботу за спеціальністю, а 1/3 випускників профтехучилищ змінює
свою професію і здобуває іншу спеціальність [2].

Переважна більшість молодих людей, які виходять на ринок праці, є нещодавніми
випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації. Щороку навчальні заклади
випускають молодих спеціалістів, переважна більшість із яких залишаються з проблемою
працевлаштування віч-на-віч. Тому важливою проблемою нині є відсутність державною
прогнозування потреб економіки у спеціалістах з вищою освітою. Тому й виникають на ринку
праці диспропорції попиту й пропозиції дипломованих фахівців.

Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них
досвіду. Аби збалансувати попит і пропозицію на ринку праці, слід чітко прогнозувати:
скільки, для кого і де готувати кадри. Такі передбачення мають стати невід'ємною частиною
макроекономічного прогнозу розвитку галузей. Для підвищення їх достовірності варто
поліпшити якість статистичних даних, удосконалити методологію розрахунків. Хоча
державою передбачено деякі додаткові гарантії зайнятості, надання першого робочого місця,
обмеження щодо звільнення, додаткові соціальні гарантії, обов’язкові щорічні профілактичні
медичні огляди тощо, однак їх не можна назвати комплексними заходами соціального захисту
молоді.

Основним заходом зі сприяння працевлаштуванню молоді є відпрацювання порядку
надання профорієнтаційних та профдіагностичних послуг як в навчальних закладах різного
рівня, так і в центрах зайнятості та громадських організаціях. Актуальним залишається й
проведення перенавчання, оскільки молодь є більш відкритою до освоєння нової
спеціальності. Причому перенавчання повинно проводитися тільки після аналізу кон’юнктури
ринку праці та професійної придатності молодої людини [5, с. 15].

Також до можливих шляхів розв’язання проблеми працевлаштування молоді, на мою
думку, можна віднести:

- надання випускникам навчальних закладів першого робочого місця у рамках
державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і спеціалістів;

- збори-семінари керівників підприємств, установ, організацій з питань
працевлаштування та проходження практики студентів влітку;

- бронювання на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми
власності з чисельністю понад 20 чоловік, до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за
робітничими професіями для молоді, яка закінчила загальноосвітні, професійно-технічні
навчальні заклади, звільнилася зі строкової військової або альтернативної невійськової
служби та якій надається перше робоче місце; адресне бронювання на підприємствах
робочих місць для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення маркетингових служб навчальних закладів з метою сприяння
працевлаштуванню випускників;

- на регіональному рівні повинні проводитись маркетингові дослідження ринку праці
щодо визначення пропозиції та попиту на робочу силу з метою складання програм
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зайнятості; проводити профорієнтаційну роботу серед випускників навчальних закладів [3, с.
4];

- виплачування дотацій роботодавцям, які беруть на роботу молодих спеціалістів без
досвіду роботи. На рівні підприємств необхідно надавати молодим спеціалістам можливість
першого працевлаштування; систематично здійснювати прогнозування у сфері кадрів;

- залучення молодіжних центрів праці до вирішення питань працевлаштування,
навчання новим професіям та підвищення кваліфікації молоді; надання підтримки
підприємцям-початківцям.
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ФІНАНСОВА КРИЗА В ПОЛЬЩІ

В середині 70-х років почався економічний спад, який співпав із загостренням
проблеми зовнішнього боргу, за величиною якого Польща випередила всі соціалістичні
країни. Це призвело до того, що в 1980-і роки в Польщі вибухнула важка фінансово-
економічна криза. Виникли труднощі з продовольством.Економічна ситуація змусила уряд
проводити подальшу лібералізацію країни, що, в свою чергу, призвело до подальшого
зростання цін. Інфляція досягла до 1982 року – понад 100%, після чого зростання цін
знизилось до 15% в рік і така ситуація протрималася до 1985 року. Однак незабаром
макроекономічні проблеми виникли знову.

Введена нова купюра найбільшого номіналу: 5,000 злотих в 1982 році. В середині
1980-х відбулася певна стабілізація. А в кінці 1980-х з’явилися: 10,000 злотих в 1988 році,
20,000 і 50,000 в 1989 році, 100,000, 200,000 і 500,000 в 1990 році. І нарешті, мільйон і два
мільйони злотих в 1991 і 1993 роках.

В кінці 80-х років бюджет країни не дозволяв проводити підвищення пенсій та зарплат
державним службовцям, і вони залишалися на низькому рівні. Основна частина доходів
бюджету йшла на обслуговування величезного зовнішнього боргу, який у 80-х роках зріс ще
приблизно в два рази, перевищивши в цілому $ 41 млрд. І це якщо не брати до уваги борг у
5,6 млрд. рублів перед СРСР.

У 1989 році був прийнятий план дій для виходу Польщі з кризи. Названий на честь
автора – польського економіста Лешека Бальцеровича, який зайняв пост віце-прем’єра і
міністра фінансів в уряді Тадеуша Мазовецького, також очолив Економічний комітет при Раді
міністрів Польщі.
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План Бальцеровича також отримав назву «шокова терапія» – план швидкого переходу
економіки Польщі від державної планової економіки, заснованої на державній власності і
централізованому плануванні, до капіталістичної ринкової.

У вересні 1989 року була створена експертна комісія під головуванням Лешека
Бальцеровича. Комісія підготувала план широкомасштабних реформ, які повинні були
дозволити швидке перетворення економіки Польщі із застарілої та неефективної системи
централізованого планування на капіталізм держав Західної Європи та Америки.

Лібералізація цін в ПНР почалася ще раніше – з 1 серпня.6 жовтня відбулася
презентація програми на державному телебаченні і в грудні Сейм прийняв пакет з 11 актів,
підписаних президентом 31 грудня 1989 р. До них належали:

- Закон про фінансову економію в державних компаніях, що дозволило державним
підприємствам оголошувати банкрутство. Таким чином було покладено край фікції, завдяки
якій могло існувати підприємство, навіть за відсутності ефективності та підзвітності;

- Закон про банківську діяльність, який заборонив національному центральному банку
фінансувати дефіцит державного бюджету і заборонив випуск нової валюти;

- Закон про кредити, який скасував пільгове кредитування державних компаній і
прив’язав проценти до інфляції;

- Закон про оподаткування надмірного підвищення заробітної плати, вводив так
званий «попівек» – податкові обмеження на зростання заробітної плати в державних
компаніях, для обмеження гіперінфляції;

- Закон про нові правила оподаткування, введення однакових правил оподаткування
для всіх компаній і скасування спеціальних податків, які раніше були застосовані до
приватних компаній за допомогою прийняття адміністративних рішень;

- Закон про господарську діяльність іноземних інвесторів, що дозволило іноземним
компаніям та приватним особам інвестуватися в польську економіку й експортувати свій
прибуток за кордон;

- Закон про іноземні валюти, який вводив внутрішню конвертованість злотого і
скасував державну монополію на міжнародну торгівлю;

- Закон щодо митного права, що запровадив єдині ставки мита для всіх компаній;
- Закон про зайнятість, яким регулювалися обов’язки установ щодо виплат допомоги з

безробіття;
- Закон про особливі обставини, при яких працівник може бути звільнений, впровадив

захист працівників державних компаній від масових звільнень і гарантував виплати допомоги
по безробіттю.

«План Бальцеровича» передбачав суворе обмеження інфляції, приведення до
рівноваги упродовж року державного бюджету, товарного та грошового ринків, переведення
всіх сфер економіки на ринкові начала. Для цього підвищувалися роздрібні ціни,
скорочувалися бюджетні дотації, обмежувалися грошові доходи, а для підприємств вводилася
часткова внутрішня оборотність злотого і встановлювався його єдиний курс.

У кінці грудня план був схвалений Міжнародним валютним фондом. Підтримка МВФ
була особливо важливою, оскільки державний борг різним іноземним банкам і урядам досяг
суми в $ 42.3 млрд. 64,8% від ВВП. У 1989 році МВФ надав Польщі стабілізаційний кредит $
1 млрд і резервний кредит $ 720 млн. Після цього Світовий банк надав Польщі додаткові
кредити для модернізації експортно-орієнтованих підприємств. Багато урядів дотримувалися
колишніх зобов’язань і виплатили деякі з колишніх зовнішніх боргів комуністичної Польщі
близько 50% від суми позик і всіх накопичених відсотків на 2001.

Незважаючи на успіх реформи, її соціальні наслідки вже в перший рік почали
викликати невдоволення і суперечливі оцінки. Навіть із урахуванням приватизації
державного сектору, поступові зміни давалися дуже важко. Обсяги виробництва зросли, але
одночасно підскочило і безробіття. У той час, як багато стимулів оздоровлення економіки
були використані відразу, приватизація державних компаній була розтягнута, поки
процедура роздержавлення не стала безболісною для суспільства, щоб уникнути ситуації
«дикого капіталізму».

Із кризи Польща виходила, прийнявши такі заходи:
- лібералізація цін;
- дозвіл держави на доступ приватних осіб в усі сфери економічної діяльності;
- введення нових бюджетних обмежень на держпідприємствах і зниження темпів

інфляції до рівня нормальної економіки за допомогою бюджетно-фінансової і грошово-
кредитної політики, а також залучення нових доходів до бюджету січень 1990 року;
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- заходи щодо збільшення конвертованості національної валюти за поточними
операціями і усунення контролю над зовнішньою торгівлею січень 1990 року.

В результаті уряд Раковського дозволив у кінці 1988 року «перехіду приватні руки»
державних підприємств. Ті, хто в цьому брав участь, отримали різного роду пільги, і в
результаті буквально за рік до початку посткомуністичного етапу реформ число наявних у
країні акціонерних компаній різко зросла. Незабаром новий приватний сектор відіграв
важливу роль у прискоренні економічного розвитку країни.

Комуністична еліта втрачала свої політичні ілюзії й була змушена реально оцінити
ситуацію, що склалася в країні. Комуністи не мали сил для того, щоб врятувати економіку від
розвалу, і це робило їх політично нежиттєздатними.

Результатом лібералізації стало те, що упродовж 1990 року ціни зросли на 585,5%.
Нова економічна політика відбилася на динаміці інфляції Польщі. Незважаючи на те,

що польська інфляція була набагато нижчою, ніж, наприклад, інфляція в РФ, за стандартами
розвинених країн, передових держав Центральної Європи та Східної Європи, зростання цін у
цей період було дуже високе. Якщо у 1991 році реальна інфляція в країні склала 70%, то
вже у 1992 році інфляція склала 40%.

Починаючи з 1993 року, рівень інфляції став стабільним, що є відносно прийнятним
для економіки і підтримує нормальний інвестиційний процес, – менше 40% в рік. Як
результат цієї політики, через кілька років ціни на товари і послуги досягли прийнятного для
населення рівня.

З ростом впевненості бізнесу у фінансовій стабільності країни він забезпечив приплив
зарубіжних інвестицій. Падіння злотого вже у 1992 році змінилося стійким зростанням
національної валюти. У 1995 році після досягнутої у 1993–1994 роках фінансової стабілізації
була проведена деномінація, в результаті якої номінальна вартість грошей Польщі була
зменшена в 10 000 разів. Для позначення нової валюти стали використовувати назву «новий
злотий» втім, «старі» злоті теж називалися новими, коли їх ввели в 1950 році після
попередньої деномінації.

Отже, методи виходу Польщі з фінансової кризи на початку 1990-х років можуть бути
корисними щодо вивчення досвіду проведення фінансово-економічної стабілізації.
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ДО ПИТАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Не зважаючи на радикальність курсу ринкових перетворень в Україні, сучасний стан
ринкової економічної системи характеризується загостренням економічної кризи, падінням
рівня життя, знищенням відношення до праці як до цінності, погіршенням якості трудового
потенціалу, зростанням напруженості на ринку праці. Результати багаторічних наукових
досліджень та практичний досвід  засвідчили, що мотивація є однією з провідних функцій
управління, оскільки досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей. На
думку вітчизняних науковців, необхідно створити і застосувати мотиваційний моніторинг,
систему постійного нагляду та контролю за станом мотивації праці працівників для прийняття
кваліфікованих управлінських рішень у сфері ефективного мотиваційного механізму.

Не викликає сумніву той факт, що кожен ефективний власник задля підвищення
ефективності праці працівників, намагається створити систему внутрішніх стимулів до
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активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість до праці, спонукати до піднесення
від отриманих результатів. Важливо також, щоб працівники прагнули до досягнення цілей
організації добровільно і творчо. Сьогодні, добре мотивований персонал є впливовим
фактором розвитку підприємства, підвищення конкурентоздатності підприємства та
ефективності його діяльності. Серед основних дієвих методів мотивації можна виділити:
економічні заробітна плата, премії, грошова винагорода, матеріальна допомога,  участь у
прибутку та неекономічні похвала, схвалення, підтримка, визнання заслуг, повага й довіра,
мотивація перспективою та збагаченням змісту праці, делегування повноважень [6, c.134].

У своїх дослідженнях С. Шапіро також виділяє декілька груп стимулів,
використовуваних для впливу на працівників, що спонукають їх до певних результативних
дій. До першої групи стимулів відносяться: грошові – заробітна плата, премії і негрошові
стимули – путівки, безкоштовне лікування, медичне обслуговування, страхування і т. д. До
другої групи належать соціальні престижність праці, можливість професійного і службового
зростання; моральні повага з боку оточуючих і н агороди та творчі мотиви – можливість
самовдосконалення та самореалізації [5].

Зазвичай, мотивація виникає через назадоволені потреби і дії. Деякі потреби, такі як
їжа, задовольняються лише на деякий час. Інші ж потреби, такі як потреба в дружбі, можуть
задовольнятися як тривалий час, так і залишатися незадоволеними. Тому завжди важливо
з’ясувати, які специфічні потреби дають поштовх виникненню мотивації у працівника, в
певний проміжок часу [1, c. 212]. Керівники повинні використовувати різноманітні методи
мотивації, такі  як грошові виплати премії - за результатами роботи, так і спеціальні
індивідуальні винагороди визнання цінності того чи іншого працівника [2, с. 35].

Заслуговують на увагу сучасні системи мотивації персоналу, а саме матеріальні
винагороди, які застосовуються в західних компаніях: страхування; відпочинок за містом;
участь в акціонерному капіталі; медичне обслуговування; додаткові виплати. Окрім того,
цікавим способом удосконалення мотивації праці є модульна система компенсації вільного
часу.

Особливість мотивації вільним часом полягає в тому, що розходження в навантаженні
працівників, які зайняті роботою в різний час доби і дні тижня, компенсуються безпосередньо
наданням вільного часу, а не грошовими надбавками, як це прийнято в традиційній системі.
Ця форма немонетарної мотивації поки не одержала поширення у практиці українських
підприємств, але досвід використання її зарубіжними компаніями свідчить про необхідність
впровадження системи компенсації вільним часом на вітчизняних підприємствах [3, с. 122].

Впродовж останніх років спостерігається також тенденція застосування закордонного
досвіду щодо мотивування працівників. Оскільки дана система мотивації є дієвою та
приносить довгоочікуваний результат [4, с. 200]. Закордонна мотивація передбачає
дотримання таких принципів, як використання тарифної системи оплати праці; свобода
діяльності менеджерів; погодинна форма оплати праці; створення сприятливих перспектив
кар’єрного зростання тощо.

Варто пам’ятати, що обираючи систему мотивації, слід неодмінно враховувати потреби
та інтереси працівників. Процес впровадження системи мотивації повинен бути спрямований
на досягнення певного результату – задоволення працівників, котрі відданні своїй роботі,
віддаючи першочергову перевагу не лише матеріальній мотивації, але й прогресивним
способам та методам стимулювання працівників.
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СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Категорія економічного потенціалу в економіці активно досліджувалася економічною
наукою в останній чверті 20 століття. Разом з тим, термін економічний потенціал з'явився не
відразу, попередньо вчені-економістивиділяли виробничий потенціал для характеристики
потенціалу промислових підприємств [2, c. 8].

Важливо, що у визначеннях потенціалу робиться акцент як на матеріальній
ресурсній складовій, так і на можливостях, здібностях і прихованих резервах. Внаслідок
цього, сформувалися два основних підходи до визначення потенціалу: ресурсний та
функціональний. У загальному вигляді дослідження потенціалу підприємства з точки зору
ресурсного підходу визначає його склад через елементи ресурсів підприємства у Великому
економічному словнику категорія «ресурси» розглядається як основні елементи виробничого
потенціалу, які має у своєму розпорядженні підприємство і які використовуються для
досягнення конкретних цілей економічного розвитку. Таким чином, поняття потенціалу
передбачає не лише наявність ресурсів, джерел, запасів, а й їх цілеспрямоване використання
[1, c. 2].

У той же час, функціональний підхід визначення потенціалу підприємства
запроваджено в економічну науку в 2004 році склад потенціалу розглянули через функції,
які виконує підприємство [1, c. 3]. За цим підходом, реалізація функцій, наприклад, торгівлі
на торговельних підприємствах зводиться до необхідності фінансування діяльності
підприємства, організації торговельної діяльності, управління, завоювання й утримання
ринку, постачання та реалізації товарів, обслуговування споживачів тощо. Відтак, згідно з
функціональним підходом, варто виділити відповідні види економічного потенціалу
торговельного підприємства: виробничий, маркетинговий, фінансовий, управлінський [1, c.
4].

Наступним кроком стало розділення функціонального потенціалу на два рівні –
потенціал першого рівня взаємодія із зовнішнім середовищем та другого внутрішня
складова. Таким чином, суть дворівневого підходу полягає у виділенні зовнішньої і
внутрішньої складових потенціалу [1, c. 4].

Не менш значущою є блочно-модульна структуризація потенціалу підприємства, яка
базується на взаємодії трьох складових, що охоплюють усі стратегічні компоненти
підприємства, дозволяють досягти поставленої мети та найбільш повно характеризують
внутрішній стан підприємства – ресурсів, системи управління та діяльності персоналу [1, c.
5].

Зауважимо, що здійснення діяльності підприємства в умовах ринкового середовища
обумовлює необхідність ведення ним успішної конкурентної боротьби та формування певних
конкурентних переваг. Характер цих переваг залежить від ринкового середовища і
здібностей підприємства - його ресурсного потенціалу [3], який починає формуватися з
моменту створення самого підприємства. Власне формування ресурсного потенціалу
підприємства – це процес визначення накопичених ресурсів, їх структуризації та побудови
організаційних форм ефективного використання.

Серед ресурсів підприємства слід виділити первинні ресурси, з яких починається
формування потенціалу підприємства в цілому, а саме: людські, матеріальні, фінансові та
інформаційні ресурси [5, c. 187]. Людськими ресурсами слід вважати наявних або
потенційних працівників підприємства, їх здібності до фізичної та інтелектуальної праці,
набуті навички, досвід, знання, психоемоційні характеристики. Матеріальними ж вважаються
ресурси, що охоплюють всі ресурси, які мають натурально-речову форму [5, c. 187].
Інформаційні ресурси – це будь-які носії інформації про середовище існування [6, с. 8].

Окрім того додамо, що внаслідок внутрішньо-організаційних відносин підприємства
первинні ресурси перетворюються в т.зв. вторинні похідні. Тому ресурсний портфель
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підприємства може містити: технічні, паливно-сировинні, просторові, кадрові, управлінсько-
організаційні, фінансові, інформаційні та ділові ресурси. Цікаво, що в даному випадку
виділяються ресурси не за конкретно цільовим призначенням на кшталт виробничих,
інноваційних чи інвестиційних, а за їх природою та сферою використання [5, с. 188].

Висновки. Поняття економічного потенціалу почало розвиватись відносно нещодавно,
проте актуальнсть цього явища не підлягає сумнівам. Про це свідчить інтенсивність розвитку
та різносторонність дослідження вченими цього питання. Економічний потенціал
розглядають, використовуючи два підходи – ресурсний та функціональний, на основі яких з
розвитком данного питання формувались й інші, похідні.

Для малого та середнього бізнесу аналіз економічного потенціалу виробництва є
одним з найбільш актуальних питань, особливо при створенні нового підприємства. Це
пов’язано з питаннями становлення підприємства на ринку збуту, підвищенням
конкурентноспроможності та іншими явищами, що супроводжують новостворене та або
відносно молоде підприємство.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Сирветник-Царій В.В. Дослідження складу економічного потенціалу підприємств

торгівлі споживчої кооперації. / Маркетинг і менеджмент інновацій, 2014. – №2.
2. Шешукова Т.Г. Совершенствование методики анализа экономического потенциала

хозяйствуещего объекта: монография / Т.Г. Шешукова, Е.В. Колесень; Перм. гос. нац.
исслед. ун-т. – Перьм 2013. – С. 8.

3. Плотницька С. І. Ресурсний потенціал підприємства як фактор побудови ефективної
стратегії конкурентоспроможності / Інтернет-ресурс / Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4478.

4. Малі та середні підприємства / Інтернет-ресурс / Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Малі_та_середні_підприємства.

5. Горбоконь В. Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств
/ Економіка та управління підприємствами. – № 3. – С. 182-191.

6. МізюкБ. М. Інформаційна природа управління / Економіка та держава. – № 2, 2012.



107

Секція 4

«Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і
розвитку сучасних концепцій управління»

УДК 658:5
БОНДАРЕНКО В. А.

Студент факультету біомедичної інженерії
Науковий керівник – д.е.н., проф. Іляш О. І.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СИСТЕМНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Витрати відіграють суттєву роль в ефективності роботи підприємства і питання щодо
детального їх вивчення, аналізу, управління ними стає важливим для кожного підприємствах
[1, c. 106-108]. Адже задля беззбиткового функціонування підприємства, його фінансової
стійкості необхідно мати не лише необхідні ресурси, а й правильно встановити нормативний
рівень їх витрачання. Слід чітко володіти інформацією про структуру виробничих витрат
підприємства, уміло ними управляти.

Зауважимо, що управління витратами – це складний багатоаспектний та динамічний
процес, що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного
результату діяльності підприємства [2, с. 25]. У той же час, система управління витратами
включає такі організаційні підсистеми, як пошук і виявлення факторів економії ресурсів;
планування витрат за видами; облік і аналіз витрат; стимулювання економіки ресурсів і
оптимізація витрат [5, с.125]. Таким чином, зниження й оптимізацію витрат відносять до
основних напрямків удосконалювання економічної діяльності підприємств.

Задля аналізу і контролю витрат, необхідно сформувати управлінський план рахунків,
який забезпечить ведення аналітичного обліку за напрямками, які необхідні для управління
витратами, організувати облік витрат за центрами відповідальності, визначити нормативні
показники в бізнес-плані [3, c. 125-129].

Необхідно додати, що чинники зниження витрат – це сукупність організаційних,
виробничих, технологічних, технічних та фінансово-економічних умов діяльності
підприємства, внаслідок яких змінюється їх обсяг, рівень, структура та динаміка. Відтак, при
впровадженні системи виробничого обліку доцільно:

- вивчити організаційну структуру підприємства;
- вибрати відповідну систему калькуляції продукції;
- обґрунтувати підходи до постійних виробничих витрат;
- здійснити проектування документопотоків;
- обрати відповідний метод контролю витрат.
Щодо позавиробничих факторів, то вони є значно меншими і зводяться, по-перше, до

збуту продукції, по-друге – до  фінансування, що означає співвідношення використання
власного та можливість отримання залученого капіталу і  по-третє – до  дослідження і
розвитку, що забезпечують підвищення факторів виробництва і якість продукції [4].

Вважаємо, що узагальнені шляхи зменшення витрат на виробничому підприємстві є:
підвищення технічного рівня виробництва розширення масштабів використання й
удосконалення застосовуваної техніки й технології; більш ощадливе використання сировини
й матеріалів; зміна конструкції й технічних характеристик виробів та інші фактори, що
підвищують технічний рівень виробництва; створення автоматизованих систем керування,
удосконалення існуючої техніки та технології; комплексне використання сировини та відходів
у виробництві. Зауважимо, що великий резерв приховує в собі й поліпшення продукції,
зниження її матеріалоємності й трудомісткості, зменшення габаритних розмірів та ін. При
використанні цих заходів з’являються одноразові або поточні витрати на нове обладнання,
нову технологію. Тому необхідно спочатку розрахувати, чи дійсно ці заходи будуть вигідними
та допоможуть знизити витрати [5, с. 88–95].

Ще одним напрямом зниження витрат є удосконалення організації виробництва й
праці. Так, економія виникає при скороченні втрат робочого часу, зниженні кількості
робітників, що не виконують норм виробітку. Усунення або скорочення витрат, які не є
необхідними при нормальному виробничому процесі наднормативні витрати сировини,
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палива, енергії, доплати робітникам за відхилення від нормальних умов праці й понаднормові
роботи, втрати від браку і т. п..

Не менш значущим напрямом є вертикальна та горизонтальна інтеграція. Перша
передбачає тісну роботу з різними постачальниками тільки ключових найменувань матеріалів
та сировини. Друга ж інтеграція передбачає пошук можливостей для здійснення закупівель
разом з іншим покупцем [6, c. 80 – 83].

Підсумовуюси варто зауважити, що за представленими напрямами зниження витрат на
виробництві повинні бути розроблені заходи, які підвищать ефективність діяльності
підприємства. У той же час зниження собівартості продукції означає економію упредметненої
і живої праці та є найважливішим фактором підвищення ефективності виробництва та
зростання накопичень [7, с. 229-230].

Таким чином, система управління витратами підприємств в усіх економічних формаціях
є важливим та неоднозначним. Якщо його залишати без уваги, це може привести до
неефективного функціонування підприємства. Відтак, для вирішення проблеми управління
витратами та ефективності господарювання підприємству необхідний індивідуальний підхід
до вибору існуючих систем управління витратами, а в низці випадків до формування власної
системи управління з урахуванням галузевих особливостей, організаційної структури і
масштабності підприємства [8, с. 231]. Підприємство повинно використовувати такий
механізм формування витрат виробництва, який дасть змогу отримати повну інформацію про
витрати на виготовлення продукції. Саме первинна інформація є гарантом успіху
підприємства в конкурентному середовищі, а вчасне реагування на відхилення витрат від
нормативних значень дасть змогу попередити зростання витрат виробництва, що прямо-
пропорційно впливають на собівартість продукції і прибуток підприємства.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
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В сучасних умовах господарювання грошові потоки є інструментом, яким
опосередковується не тільки фінансова, але і виробнича, інвестиційна та
загальногосподарська діяльність будь-якого підприємства. Досягнення ефективної діяльності
суб’єкта господарювання можливе виключно за умов застосування зваженої фінансової
політики, спрямованої не лише на використання фінансових ресурсів для задоволення
поточних потреб, а й на узгодження в часі та просторі обсягу грошових потоків підприємств,
джерел їх виникнення та напрямів використання. Порушення, які можуть виникати в процесі
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циркуляції грошових коштів, беззаперечно приводять до негативних явищ у фінансово-
господарській діяльності будь-якого підприємства. В свою чергу глибокі структурні проблеми
іноді завершуються тимчасовим чи повним призупиненням виробничої діяльності суб’єкта
господарювання або взагалі його банкрутством. Незаперечним є той факт, що
платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежать від його здатності
своєчасно та в необхідному обсязі генерувати грошові потоки, що потребує реалізації цілісної
системи управління грошовими потоками, яка формується в результаті здійснення
господарської діяльності підприємства.

Дослідження даної теми набуває актуальності у зв’язку з винятковою значимістю
ефективного управління грошовими потоками для забезпечення фінансової рівноваги
суб’єкта господарювання.

За кордоном теорія грошових потоків як самостійного об’єкту фінансового
менеджменту досліджувалося в роботах Ю. Брігхема, Л. Гапенські, В. В. Ковальова, Б.
Коласса, Ч. Празанна, Е. С. Стоянова, Дж. К. Ван Хорна та інших. Вітчизняні науковці Т. В.
Белопольська, І. О. Бланк, В. П. Вишневський, В. Н. Єгоров розглядали питання
формування грошових коштів підприємства у контексті інших питань фінансового
менеджменту формування фінансових ресурсів підприємства, антикризове управління
підприємством тощо.

Грошові кошти, які одержує підприємець у результаті своєї діяльності, називаються
грошовим потоком. Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний характер. Це
означає, що грошовий потік бажано мати безперервним. Поняття «грошовий потік» Cash
flow) включено у фінансову діяльність вітчизняних підприємців з іноземних джерел.

Тобто, грошовий потік - потік, який пов'язаний із функціонуванням грошей, виконує
функцію інструменту взаєморозрахунку із суб'єктами фінансових відносин, впливає на рух
активів і капіталу підприємства й характеризується певним розміром, напрямом та часом.

Формування грошових потоків на підприємстві характеризується різним рівнем їх
значущості для забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності підприємства у
короткостроковому та довгострокових періодах.

Управління грошовими потоками передбачає цілеспрямований вплив на процеси
акумуляції грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл з метою збалансування
фінансово-господарської діяльності підприємства.

До складу основних методів управління грошовими потоками відносять: аналіз
грошових потоків; планування та оптимізація; контроль за рухом грошових коштів; облік та
звітність.

Аналіз грошових потоків - це сукупність методів формування і обробки даних про
грошові потоки, які дають об'єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення резервів
підвищення ефективності використання грошових коштів та шляхів їх реалізації [4].

З урахуванням терміну часу, ступеня деталізації об'єктів і показників аналіз може
бути: перспективним; поточним; оперативним.

З погляду обсягів аналіз може бути: тематичний, тобто пов'язаний з визначеною
конкретною метою; локальний - пов'язаний з діяльністю окремого підрозділу; комплексний -
охоплює всі сторони діяльності підприємства.

Аналіз грошових потоків та оцінка їх впливу на фінансовий стан підприємства
визначається системою показників, до яких відносять показники ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості [5]. Результати аналізу враховуються при
плануванні грошових потоків та їх оптимізації.

Ефективність управління грошовими потоками визначається синхронізацією
надходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства і включає такі
складові [3]:

- визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для обслуговування
поточної господарської діяльності;

- постійний моніторинг надходження грошових коштів від продажу;
- згладження коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з метою

запобігання платіжної кризи в окремі періоди;
- оптимізація системи розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто

обґрунтування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочок платежів;
- вибір напрямків використання тимчасово вільних грошових коштів з метою

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

економічних заходів.
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Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що система управління грошовими
потоками підприємства – це сукупність цілей, задач, функцій, методів та інструментів
управління, які дозволяють вирішувати проблемні питання у процесі формування позитивних
і негативних грошових потоків на різних рівнях управління фінансово-господарською
діяльністю підприємства під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.
Ефективність управління досягається за умов отриманням на виході системи управління
оптимальних значень керованих елементів грошових потоків.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Для сучасної національної економіки характерна нестабільність і висока динамічність
зовнішнього середовища. Ці чинники негативно впливають на фінансовий стан підприємства і
змушують його керівників постійно приймати рішення в умовах невизначеності. Внаслідок
цього на перший план виходять фінансові аспекти діяльності підприємства. Одним з таких
аспектів є вартість активів підприємства і підтримання їх на достатньому рівні [3].

Система управління активами підприємства є важливим елементом підвищення
ефективності діяльності підприємства, оскільки розробка і впровадження раціональних
підходів в управлінні активами забезпечують стійкість фінансового стану,
кредитоспроможність та інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств.

Актуальним проблемам оцінки та управління активами підприємства присвячені роботи
таких вчених-економістів, як: Бланк І.О., Ізмайлова Н.В., Ковальчук Н.О., Лісевич С.Г.,
Мойсеєнко І.П., Поддєрьогін А.М., Петик М.І., Савицька А.В., Турило А.М. та інші.

Управління активами підприємства є достатньо складним процесом, який включає
розробку стратегії розвитку певного підприємства. Існують проблеми, які полягають в тому,
що немає єдиних рекомендацій чи підходів, які б допомогли підприємствам управляти
розвитком активів для підвищення ефективності діяльності, випуску конкурентоспроможної
продукції, завоювання нових ринків, впровадження інновацій тощо.

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у різних видах, які
використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Вони формуються для
конкретних цілей здійснення цієї діяльності у відповідності до місії та стратегії економічного
розвитку підприємства і у формі сукупних майнових цінностей характеризують основу його
економічного потенціалу. Активи підприємства повинні відповідати функціональній
направленості та обсягам діяльності виробничого підприємства. Тільки при такій відповідності
вони представляють для підприємства певну цінність, як його економічні ресурси, що
призначені для використання у наступному періоді [2].
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Активи являються майновими цінностями підприємства, що формуються за рахунок
інвестованого у них капіталу. Капітал, що вкладається у бізнес, матеріалізується у формі
активів підприємства [3]. Тобто, активи підприємства являють собою економічні ресурси, що
використовуються у господарській діяльності підприємства з метою отримання прибутку.

Стан та оцінку активів підприємства характеризує сукупність показників, серед яких
нами виділено основні: коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів,
коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт покриття, коефіцієнт
оборотності активів, рентабельність активів та фондовіддача та ін.

Ізмайлова Н.В. виділяє фактори зовнішнього середовища, які впливають на стан та
структуру активів:

- законодавча база;
- рівень конкуренції в галузі;
- макроекономічне середовище, включаючи інфляцію;
- рівень облікової ставки НБУ;
- кредитні ставки;
- стан в галузі;
- пропозиції сировини та матеріалів галузей економіки;
- попиту на продукцію галузей економіки.
До факторів внутрішнього середовища, що впливають на стан та структуру активів,

відносяться:
- інтереси власників;
- професійна здатність персоналу;
- стадія життєвого циклу підприємства;
- технологія виробництва;
- конкурентоспроможність підприємства;
- облікова політика;
- збутова політика;
- організаційна культура [1].
Варто зазначити, що політика управління активами, як відомо, включає управління

необоротними та оборотними активами підприємства. Головним в управлінні необоротними
активами є їх своєчасне оновлення та підвищення ефективності використання. В управлінні
оборотними активами підприємства, головним є забезпечення безперебійності виробничого
процесу, прискорення оборотності активів, забезпечення ліквідності оборотних активів,
підвищення рентабельності оборотних активів та мінімізація ризиків та втрат [5].

Процес управління активами підприємства ускладнюється частою зміною умов, за яких
функціонує суб’єкт господарювання, та необхідністю оперативного прийняття рішень.
Нестабільність податкового законодавства, наслідками фінансової кризи, низькою платіжною
дисципліною зумовлюють недостатність обігового капіталу у суб’єктів господарювання, що в
багатьох випадках може призвести до банкрутства [4].

Управління активами підприємства потребує глибокого знання і розуміння їх природи,
процесів та завдань їх функціонування, воно може бути ефективним і привести до успішного
досягнення цілі при грамотному та адекватному використанні політики управління,
управлінських технологій, інструментів [6].

Серед використовуваних управлінських технологій фахівці відзначають [6]:
- формування програм реформування підприємств;
- методи розробки корпоративної стратегії та бізнес-планування;
- облік та зниження собівартості, оптимізацію податків.
Підводячи підсумок, зауважимо, що управління активами передбачає вирішення низки

завдань, а саме: оптимізація виробничих запасів та запасів готової продукції; прискорення
оборотності капіталу інвестованого в дебіторську заборгованість; встановлення оптимального
співвідношення між темпами росту обсягів виробництва і величиною робочого капіталу,
скорочення тривалості виробничого циклу, поліпшення організації матеріально-технічного
забезпечення, прискорення реалізації товарної продукції та ін.
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах невизначеності ринкового середовища для більшості вітчизняних
підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра
нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності
їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств
оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Для забезпечення
фінансової стійкості вітчизняних підприємств актуальним завданням є суттєве
вдосконалення механізму управління оборотними активами.

Управління оборотним капіталом підприємства, є основою управління всією
економічною діяльністю підприємства. Що становить низку, задач і принципів, та методів до
їх вирішення та, в майбутньому, реалізації управлінських рішень. Всі ці задачі та рішення
прямо пов’язані з розподілом, а також формуванням і використанням обігового капіталу, і
самою організацією використання  грошових ресурсів підприємства. В принципі головною
задачею в управлінні оборотними активами є утримання балансу оптимального,
найзручнішого для підприємства співвідношення між рентабельністю та платоспроможністю,
шляхом утримання відповідної структури і об’єму оборотних активів, не зважаючи на
ситуацію та економічний стан в країні. Також, важливим моментом, є слідкування за
можливістю підприємства підтримувати стабільність у співвідношенні власних та запозичених
оборотних коштів, так як від цього прямо залежить його фінансова стабільність та
незалежність, а також можливість отримання майбутніх кредитів.

Те, на скільки ефективно використовуються оборотні кошти, показує система
економічних показників, і найголовнішим з них можна назвати показник оборотності
оборотних засобів. За допомогою цього показника можна встановити, на скільки швидко
оборотні кошти здійснюють рух у виробництві і реалізації продукції, переходять з однієї фази
кругообігу в іншу, починаючи з вкладання грошових коштів у виробничі запаси, і кінчаючи
останньою фазою, фазою перетворення кінцевої вартості продукції в грошові запаси.

Для прискорення оборотності та підвищення ефективності управління оборотними
активами слід забезпечити контроль за наступними напрямками:

- скорочення тривалості операційного циклу використання новітніх технологій
механізації і автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці;

- прискорення процесу відвантаження продукції і оформлення розрахункових
документів, застосування ефективних форм регулювання середнього залишку грошових
активів та перспективних форм рефінансування дебіторської заборгованості, розвиток
механізмів безготівкових розрахунків.

При визначенні шляхів поліпшення забезпеченості оборотними активами підприємства
потрібно враховувати не тільки стадії їх обігу, але й деякі особливості кожного етапу. Після
чого значна кількість заходів щодо прискорення оборотності та підвищення ефективності
управління оборотними активами дозволить підприємству підтримувати стабільність.
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СПЕЦИФІКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ КОМПАНІЙ

Виникнення та розвиток девелопменту як нового професійно-підприємницького виду
діяльності, як нової моделі ведення бізнесу відбувається в прямій залежності зі становленням
ринку нерухомості. Якісні зміни в цьому секторі економіки стали суттєво кардинальними, так
як в радянські часи сфера організації та фінансування капіталовкладень відносилась до
числа найбільш контрольованих та централізованих. В умовах переходу до ринкової
економіки в країні зник будівельний комплекс та виникла будівельна сфера. Будівництвом,
як видом підприємницької діяльності, стали займатися підприємства та організації інших
галузей економіки, що є звичайною практикою для західних країн. Саме на цьому етапі
почався процес формування девелопменту як інтегрально структурної інновації на ринку
нерухомості в України із суміжних напрямків підприємницької діяльності в сфері нерухомості,
інвестицій та будівництва. Сьогодні на ринку нерухомості працюють різноманітні компанії,
підприємства, фірми, що пов'язані з наданням послуг із якісного перетворення нерухомості з
метою зростання її вартості. Зазначене, обумовлює специфіку обліку основних засобів
девелоперів, як складової інвестиційного проекту, з умовою ефективної реалізації
останнього.

Відмітимо, що основні засоби девелоперських компаній проходять більшу частину
життєвого циклу інвестиційного проекту. І це не випадково, бо саме його тривалість
визначає економічний термін життя інвестиції [1, с. 22], який, у свою чергу, залежить від
життєвого циклу продукції чи послуг, що виробляються та здійснюються відповідно до
заданого проекту; строку корисної експлуатації основних засобів, який ґрунтується на
професійному судженні суб’єкта господарювання щодо використання даного активу.

Макеєва О. В. визначає життєвий цикл основних засобів як «…період від початку
здійснення капітальних інвестицій в об’єкт до його вибуття» та наводить такі його стадії:
здійснення капітальних інвестицій, продуктивне використання, відновлення та поліпшення
якісних характеристик об’єкта, вибуття [3, с. 229]. Однак, на нашу думку, назви деяких
життєвих стадій потребують уточнення. Зокрема, назва стадії «здійснення капітальних
інвестицій» не повністю розкриває склад джерел надходження даного виду об’єктів. Так,
згідно з ПС)БО 7 «Основні засоби» ПС)БО 7 капітальні інвестиції в необоротні матеріальні
активи – це витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення та
придбання об’єктів матеріальних необоротних активів [8].

Доцільним є уточнення класифікаційних схем основних засобів як об’єкта
внутрішньогосподарського контролю В. Ф. Максімової [4, с. 116], а саме введення таких
ознак групування: «характер руху основних засобів» та «інформаційна прозорість об’єкта».
Однак дані ознаки, незважаючи на їх вагомість, не цілком корелюють із завданнями саме
обліку як функцією управління. Бухгалтерський облік відображає факти господарського
життя, використовуючи при цьому власні елементи методу, зокрема документування, що
передбачає своєчасне документальне їх оформлення, тобто «інформаційну прозорість
об’єкта» [4, с. 204].

При цьому основне ускладнення викликає механізм встановлення вартісного критерію
віднесення об'єктів до основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів
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сумою 2500 грн. лише тому, що він визначений у Податковому кодексі України. Насправді
виділення вартісного критерію зумовлено одним з принципів обліку, що запозичений з англо-
американської школи бухгалтерського обліку, - істотністю.

Розглядаючи теоретичні підходи стосовно питання обліку та аудиту основних засобів,
слід зазначити, що науковці не мають єдиної думки з цього питання. Так, В.М. Гаврилюк,
В.М. Жук та М.Г. Михайлова виокремлюють чотири елементи обліку та аудиту стосовно
розглянутого питання:

- встановлення терміну корисного використання основних засобів;
- вибір методу нарахування амортизації;
- переоцінка основних засобів;
- визначення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних

необоротних матеріальних активів [5, с. 176].
Іншу думку з цього приводу, висловлює Л. Пантелейчук, який не рекомендує

розкривати питання стосовно проведення переоцінки основних засобів, оскільки потреба у
ній залежить від обставин, що чітко врегульовані ПС)БО 7 «Основні засоби», а не від
рішення керівника підприємства [6, с. 6].

Проблема оцінки основних засобів – одна з основних у бухгалтерському обліку, а
принцип єдності та реальності оцінки основних засобів – визначаючий фактор в організації
бухгалтерського обліку девелоперської компанії. Як категорiя бухгалтерського облiку, оцінка
основних засобів в загальному виглядi являє собою вартiсть об’єктiв, яка знаходить
вiдображення в облiку та розглядається як один iз його методичних прийомiв або принципiв.
Так, згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» одним iз
принципiв ведення бухгалтерського облiку визнано використання єдиного грошового
вимiрника. Однак розумiння оцiнки постiйно змiнюється, що пов’язано з генезисом вартiсних
економiчних теорiй та, у свою чергу, iсторичним розвитком бухгалтерського облiку й
еволюцiєю складу та змiсту його предмета та методу. Дискусiйним питанням оцiнки первiсної
вартостi основних засобів девелоперських компаній виступає вартiсне вимiрювання складової
об’єкта основних засобiв – забезпечення на суму зобов’язання щодо демонтажу,
перемiщення такого об’єкта та приведення земельної дiлянки у стан, придатний для
подальшого використання п. 8 ПС)БО 7.

Зважаючи на те, що система бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів
девелоперських компаній, в цілому, ефективна доцільно відмітити основні прогалини чинної
нормативної бази:

– неузгодженість чинного бухгалтерського та податкового законодавства, зокрема, у
питаннях класифікації основних засобів. Так, у бухгалтерському обліку, відповідно до ПС)БО
7, будівлі, споруди та передавальні пристрої обліковуються у складі однієї групи [8], а у
податковому обліку відповідно до ПКУ [7] виділяються у складі групи три окремі підгрупи для
обліку будівель, споруд та передавальних пристроїв з визначенням для кожної з підгруп
різного мінімально допустимого строку корисного використання;

– при оцінці основних засобів девелоперських компаній керівниками або бухгалтерами
присутній фактор ризику, оскільки рішення приймаються під дією суб’єктивного судження;

– неможливість власними силами девелоперських компаній вирішувати питання обліку
та аудиту основних засобів, які безпосередньо не входять до їх компетенції та не
врегульовані нормативними документами.

Отже, необхідною в діяльності девелоперських компаній виступає така організація
обліку основних засобів, яка б забезпечувала надання повної та достовірної інформації для
прийняття управлінських рішень на всіх стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту. У
свою чергу запорукою ефективної організації обліку основних засобів виступає їх
класифікація.
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