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Determination of problems and main 
assumptions. Nowadays in the scientific 
circles there has been no agreement 
reached on the existence of double nature 
of the human resources. The personnel is 
defined as a key resource, which shall 
conform to the strategic goals of the orga-
nization according to their features. Be-
sides, it is assumed to believe that the 
personnel needs rational management, 
like all other resources.

For the simplification of the reason-
ing, we would like to make assumption 
that the employees share the goals of the 
company even if they do not conform to 
the personal requirements.

ISO 9001 2015  standard new version 
determines the processional approach, as 
the planning of the processes of the orga-
nization and their correlation. Mentality 
that is oriented to the risks gives opportu-
nity to determine those factors, which 
cause deviation from the predetermined 
results. But these factors may also mini-
mize the negative consequences and con-
tribute to the maximum use of originated 
opportunities.

It is not our aim to oppose functional 
and processional approaches of the orga-
nization management, but we try to point 
out that the consequence of both of them 

is to make simultaneous projection of the 
organizational structure (functional ar-
eas) and the sequence of the interrelations 
(of the processes) taking place in the 
structural framework. If the functional 
structure determines the organizational 
opportunities and answers the question 
“What to do”, the procedural structure 
describes particular technology of perfor-
mance and answers the question “How to 
do”.

Based on the concept of the human 
resources management, in the personnel 
management the scope of activity is de-
fined, which is related to the implementa-
tion of the goals of the organization 
through the management of human re-
sources and the actions (or the functions) 
performed within this scope.

It is reckoned to deem it priority that 
there is a single object in the area, be it a 
resource, goods, assets or other. It is 
known that for the human resource man-
agement it is typical to consider those 
functions, such as the analysis of the hu-
man resource potential, human resource 
planning, recruitment of personnel, de-
velopment of personnel, personnel moti-
vation, etc.

The procedural approach describes in 
details the parameters of the activity (pro-

ON THE DOUBLE NATURE OF HUMAN RESOURCES

Gejua Merab
Doctor of Economics. Associated Professor. Sokhumi State University.

Keywords: quality management system, the concept of human resources manage-
ment, personnel processes, the dual nature of human resources
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vider, consumers, entrance, exit, manage-
rial influence, etc.), as if proceeds from 
the type of activity. The structuring of the 
staff management of the company allows 
to reveal an unordinary nature of the con-
stituting processes.

Due to this, we think it recommended 
to define the double nature of human re-
sources, where the personnel is consid-
ered, from the one hand, as the most im-
portant and specific resource, and on the 
other hand  – as an internal user of the 
remuneration in exchange of quality la-
bour (salary, donations, career growth, 
program training, the importance of 
work, etc.).

The management of the quality of la-
bour of people employed by the company 
involves the development of the indices of 
productiveness and efficiency of those 
staff management processes, which are 
directly or indirectly linked with the sys-
tem of the management of the company’s 
human resource management. The goal 
of the human resources management pro-
cesses shall be oriented to the integration 
of the interests of an employer and an 
employee, in particular:

For the purposes of achieving the cor-
porate strategy of the company, it shall be 
oriented to the necessary quantity and 
quality of human resources to be provided 
and to the facilitation of the actions that 
contribute to the sharing of the goals of the 
organization by the employees of the com-
pany, including in the field of quality poli-
cy implemented by the company;

To the raising of the effectiveness of 
the staff members, including in part of the 
remuneration for labour as the means of 

meeting the requirements and expecta-
tion of the staff members.

Series of parameters of the human re-
sources management processes are easily 
subjected to monitoring, as they possess 
formalized (sample) indicators of produc-
tiveness (flow of human resources, the 
ratio of absentism, etc.), although other 
parameters, as a rule, are descriptive (or 
indefinite) (competent specialist, the level 
of meeting the personnel’s requirements 
in terms of labour, etc.).

In the process of planning and devel-
oping own human resources management 
process, the company shall approach to 
the activities from the position of mental-
ity that is oriented to the risk. With regard 
to the management of human resources, 
the organization shall determine the con-
ceptual approach towards the risks man-
agement model related to the personnel.

To our opinion, the risks in the man-
agement system are mainly discussed in 
the context of the following approaches:

1. The economic risk, which, from its 
side, is classified on the basis of the risk 
theory;

2. The classical risk, where the rest of 
the organization represents the threat of 
ending the process with unfavourable 
consequences, and the risk related to the 
personnel (depending on the person-
nel) – the realization of probability;

3. The neo-classical risk, where the 
organizational risk represents the devia-
tion from the planned consequences, and 
the risk of the personnel management is 
defined as the dependence on the human 
resources, both in the case of for gaining 
profit or complete failure;
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4. The socio-economic risk, which 
determines the risk as the complex socio-
economic event, which possesses inter 
contradicting and inter-exclusive 
grounds, and/or as an activity, which is 
related to the overcoming of obscureness 
in the process of choice of be made be-
tween the consequences of the cases 
which possess alternative results.

Conclusion. As a result of analyses of 
different opinions of the practical specialists 
in the human resources management and in 
the field of science, that was conducted by 
us, it is clear that the problems existing in 
the field of risks related to human resources 
management may be integrated. Different 
explanation of the essence of the risk is the 
main reason in the discrepancy of opinions, 
we could be explained by the lack of models 
prepared by taking into account the com-
plexity of the circumstance itself and by the 
specificity of human resources.

Hence, the management of human re-
sources within the quality management 
system allows for the growth of competi-
tiveness of the company and its efficiency 
indices by taking into consideration the 
double nature and the integration of hu-
man resources management processes.

References:
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«Розумне місто»  – термін, що опи-
сує не тільки ступінь відповідності 
тому, наскільки місто є прогресивним 
в технологіях, благоустрої чи комуні-
каціях, а саме ті зусилля, які доклада-
ються, щоб зробити його таким. Тому 
одночасно варто розглядати інновації 
та тих суб’єктів, що їх впроваджують, 
або ж сприяють чи запобігають урба-
ністичним змінам. Місто зараз набуває 
свого унікального контексту, що фор-
мується при взаємодії новітніх техно-
логій, менеджменту та політики. Бага-
то уваги в наукових працях приділя-
ється саме технологічним аспектам, і 
недостатньо – організаційним.

В статті детальніше розглянуто 
роль влади в менеджменті інновацій-
ної урбаністичної діяльності та осно-
вні переваги і ризики під час впрова-
дження змін. Використано напрацю-
вання по темі смарт технологій та ур-

баністичних інновацій закордонних 
авторів, та проведено їх аналіз, синтез 
та узагальнення.

Рівень урбанізації населення з кож-
ним роком зростає. Зараз більше по-
ловини жителів Землі мешкають в міс-
тах. Такі швидкі темпи вимагають ре-
організації комунікаційних мереж, ре-
сурсів, мобільності. Розширення міст 
призводить до різноманітних проблем 
та викликів. Особливих змін зазнає 
базовий функціонал місця проживан-
ня  – з’являється дефіцит ресурсів, 
проблеми з екологією, транспортна пе-
ревантаженість, старіння та погіршен-
ня стану інфраструктури. На безпосе-
редній стан цих викликів впливають 
стейкхолдери, рівень самостійності 
громади в місті, конкурентні переваги, 
політична система. Тому задля вирі-
шення певної проблеми в місті потріб-
но враховувати ці нюанси [3; 6].

РОЗУМНЕ МІСТО ЯК УРБАНІСТИЧНА ІННОВАЦІЯ: ФОКУС 
НА МЕНЕДЖМЕНТІ, ПОЛІТИЦІ ТА КОНТЕКСТІ

Миколайчук В. В.
студентка ІІ курсу магістратури факультету політико-інформаційного 
менеджменту спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Національного університету «Острозька академія»

Анотація. У статті розглянуто поняття «розумного міста» як інновації, 
визначено основні переваги та ризики впровадження урбаністичних змін. Акцен-
тується увага на організаційних функціях та контексті концепта.

Ключові слова: розумне місто, інновації, менеджмент, ризики.
Summary. The article discusses the concept of “smart cities” as innovation, the main 

benefits and risks of introducing urban changes. Attention is focused on organizational 
functions and concept context.

Keywords: smart city, innovation, management, risks.
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Щоб запобігти кризовим станам в 
місті потрібно впроваджувати в ме-
неджмент інноваційні механізми. Та-
ким чином, переведення міста в роз-
ряд «смарт сіті» вже є новим підходом 
в урбаністичному розвитку.

Задля кращого розуміння ключо-
вих аспектів поняття «смарт сіті» 
варто розглянути декілька його ви-
значень:

Це місто, що активно розвивається 
за великою кількістю параметрів, по-
будоване на принципах автономії та 
залучення громадян до інноваційних 
процесів [5];

Місто, що контролює критичні для 
міста фактори та оптимізовує їх [3];

Місто, що поєднує матеріальну 
інфраструктуру, Інтернет-технології, 
соціальну та бізнес-сфери таким чи-
ном, щоб підвищити загальну ефек-
тивність [1];

Місто, що поєднує комунікаційні 
системи та технології Web 2.0 з іншими 
організаційними та творчими зусил-
лями, щоб прискорити процеси впро-
вадження інновацій та підвищити рі-
вень життєздатності міста [7];

Це використання розумних 
комп’ютерних технологій в ключових 
та критичних сферах, а саме в компо-
нентах послуг сервісу міста  – адміні-
страції, освіті, охороні здоров’я, тран-
спорті  – щоб зробити їх більш ефек-
тивними [6].

Отже, систематизувавши ці понят-
тя, можна виокремити певні ключові 
характеристики «розумного міста»: 
по-перше, інфраструктура є цен-
тральним поняттям концепції смарт 

сіті, по-друге, технології важливі, 
проте не обов’язково є ключовими в 
місті [4]. Поєднання, взаємозв’язок та 
інтеграція різних систем і інфра-
структур є основоположними для ро-
зумного міста [7]. Смарт сіті повинно 
орієнтуватись на майбутнє: розумний 
уряд, мобільність, люди, довкілля, 
проживання [5].

Інновації в простому варіанті трак-
тування означають «нові ідеї в робо-
ті»  [2]. Таке визначення є досить по-
ширеним, адже пояснює, що важливий 
саме практичний аспект, а не аспект 
новизни. За Хартлі, інновації можуть 
бути втілені в продукті, сервісі, про-
цесі, стратегії розвитку, адміністру-
ванні та риториці [4].

Усі інноваційні процеси передбача-
ють певні можливості та ризики. Ро-
зумне місто фактично стає майданчи-
ком-лабораторією для інноваційних 
експериментів, а також дає змогу моні-
торити нові проблеми, що виникають 
в процесі впровадження змін.

Майже 85% ІТ-проектів зазнають 
невдач в реалізації через нетехнічні 
фактори – ризики, пов’язані з політи-
кою, організацією, адміністрацією  [4]. 
Найпоширеніші причини  – непроду-
мане планування, слабка підтримка 
бізнесу, нестача професійних навичок 
та навіть гіперактивність влади в про-
вадженні інновацій [3; 6].

Більше того, часто урбанізаційні ін-
новації схожі на оксиморон: тоді як про-
екти, зорієнтовані на громадський сек-
тор, фактично не мають сприятливих 
умов для своєї реалізації. Влада часто 
надто хвилюється через можливість не-
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вдачі і надає перевагу стабільності, адже 
вона грає більш позитивну роль в полі-
тичному іміджі. Таким чином уникнен-
ня провалу є пріорітетнішим в політиці. 
Розглянемо основні ризики та шляхи їх 
нівелювання (табл. 1).

Таблиця допомагає зрозуміти клю-
чові концепти поняття смарт сіті та 
акцентувати увагу на зусиллях, які до-
водиться прикладати задля впрова-
дження інновацій та їх підтримки.

Отже, при використанні інновацій-
них технологій в будівництві смарт 
концепції в перспективі для міста, вар-
то пам’ятати про технічну та організа-
ційну складові, при чому, дослідити всі 
можливі ризики, адже в більшості ви-
падків саме вони стають причиною 
неуспішності проектів. Варто налаго-
джувати тісну співпрацю між ключо-
вими стейкхолдерами,  – це дозволить 

пришвидшити прогресивні урбаніс-
тичні зміни.

Література
1. Borja, J. Counterpoint: Intelligent cities 

and innovative cities [Electronic 
resource] // E-Journal on the Knowledge 
Society.  – Mode of access: WWW.URL: 
http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/
mitchell.pdf.  – Last access: 2007.  – Title 
from the screen.

2. Dawes, S. S., Bloniarz, P. A., Kelly, K. L., 
Fletcher, P. D. Some Assembly Required: 
Building a Digital Government for the 
21st Century [Electronic resource] // 
Center for Technology in Government 
University at Albany, State University of 
New York.  – Mode of access: WWW.
URL: http://www.ctg.albany.edu/publi-
cations/reports/some_assemb ly/some_
assembly.pdf.. – Last access: 2012. – Ti-
tle from the screen.

3. Dawes, S. S., Pardo, T. A., Simon, S., Cress-
well, A. M., LaVigne, M. F., Andersen, 
D.  F., Bloniarz, P. A. Making Smart IT 

Таблиця 1 
Структура смарт сіті інновацій
Сфера Інновація Ризик Спосіб вирішення
Технології (як 
інструмент 
інноваційної 
діяльності)
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професійних 
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систематичне 
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Організація (як 
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Оптимізація, 
модернізація та 
мобілізація функцій 
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можливість 
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Організаційні 
конфлікти, супротив 
змінам, втрата 
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Супротив змінам між 
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політичний тиск, 
конфлікт з іншими 
політичними силами

Політична 
інтеграція, 
маркетинг, 
співпраця і 
партнерство
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Постановка проблеми. Сучасний 
ринок освітніх послуг переповнений 
різноманітними пропозиціями від дер-
жавних та приватних освітніх установ. 
У таких умовах зростає конкуренція 
між вищими навчальними закладами, 
кожен з яких має на меті отримати як-
найбільшу кількість абітурієнтів. Для 
цього ВНЗ повинен проінформувати, 
зацікавити та утримати потенційних 
споживачів. Тому в сучасних умовах 
жорсткої конкуренції між ВНЗ гостро 
постала проблема функціонування 
освітнього маркетингу. 

Основний текст. Вищі навчальні за-
клади настільки різні, що єдиного ме-
тодичного підходу до здійснення 
освітньої діяльності не можна описа-
ти. Вищий навчальний заклад надає 
освітні послуги певного виду, спожи-
вачами яких є учні й студенти, і, вод-
ночас, представляє результати своєї 
діяльності на ринку праці, споживача-
ми яких є підприємства й організації 
різних галузей економіки. Ця двоїста 
діяльність ВНЗ вносить значну плута-
нину у визначення його продуктів, ці-

льових ринків збуту й груп спожива-
чів. Більшість науковців сходяться на 
тому, що основним напрямком діяль-
ності ВНЗ є надання освітніх послуг, 
але не дають однозначного визначен-
ня, в якій формі існує ця послуга [3]. 
Таким чином освіту можна розглядати 
з двох позицій: як послуга (курси, се-
мінари, заходи, засідання тощо) та як 
предметний товар (відео, навчальні 
системи тощо) [1, 70].

Для продажу освіти як послуги чи 
предметного товару вищі навчальні за-
клади використовують маркетинг. Це 
концепція та практика менеджменту, 
яка спочатку виникла в галузі спожив-
чих товарів, метою якої є не виробни-
цтво, а залучення покупця. Маркетинг 
навчального закладу можна визначити 
як засіб, за допомогою якого навчаль-
ний заклад повідомляє та просуває 
свої мету, цінності й продукти абітурі-
єнтам, їх батькам, своїм співробітни-
кам і суспільству в цілому [3].

Сутність маркетингу освітніх по-
слуг полягає у максимальному обліку і 
задоволенні потреб замовників: окре-
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Юсюк О.А.
студентка 2 курсу магістратури 
факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» Національного університету «Острозька академія»

Ключові слова: вищий навчальний заклад, ринок освітніх послуг, освітня 
послуга, маркетинг.

Keywords: higher education institution, educational services market, educational 
service, marketing.



14 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

мої людини – в здобутті освіти, під-
приємств та інших організацій – у 
зростанні кадрового потенціалу, сус-
пільства – у розширеному відтворенні 
сукупного особистісного й інтелекту-
ального потенціалу [3]. Проте, варто 
зазначити, що досягнення цієї мети 
забезпечується лише завдяки взаємо-
дії усіх сторін. 

З точки зору маркетингу до функ-
цій освітніх установ належить форму-
вання пропозиції, виробництво та 
просування освітніх, супутніх послуг 
на ринок. У контексті маркетингу 
освітніх послуг поширеними інстру-
ментами проведення та аналізу марке-
тингу вищого навчального закладу є:

1) Проведення відповідних до-
сліджень ринку освітніх послуг. 
Об’єктом дослідження виступає по-
точний імідж ВНЗ та співвідношення 
його з бажаним рівнем, аналіз ресур-
сів, SWOT-аналіз.

2) Планування і проведення ре-
кламних кампаній, що включає страте-
гічне і тактичне планування.

3) Підтримка контактів з випус-
книками вищого навчального закладу, 
потенційними роботодавцями. Актив-
на взаємодія із іншими суб’єктами 
ринку послуг створить можливості як 
для покращення іміджу, так і збіль-
шить можливості покращення фінан-
сового стану вищого навчального за-
кладу.

4) Активна участь у науково-пе-
дагогічній, суспільній, культурній ді-
яльності, направлених на розвиток ви-
щого навчального закладу [2, 46-47].

Проте, застосування маркетингу 

освітніх послуг сьогодні, на жаль, не 
носить масового та цілеспрямованого 
характеру. У суспільстві все ще існує 
упередженням про те, що освіта і ко-
мерція – несумісні поняття. Тому вищі 
навчальні заклади застосовують різні 
інструменти маркетингу не цілеспря-
мовано та хаотично. Усе через те, що у 
вузах відсутні спеціалісти з маркетин-
гу в організаційній структурі, які обі-
знані у багатьох маркетингових мож-
ливостях для кращого надання та по-
зиціонування послуг вищого навчаль-
ного закладу. 

Для того аби структурувати, уза-
гальнити та вибудувати успішний та 
дієвий маркетинг на ринку освіти не-
обхідно аби у вищому навчальному 
закладі функціонував окремий струк-
турний підрозділ, який буде вести 
лише маркетингову орієнтацію. Це 
може бути створений відділ маркетин-
гу, на який буде покладено функції 
здійснення маркетингових досліджень 
і розробок, прогнозування спеціаль-
ностей, що будуть мати попит на рин-
ку, розробки і впровадження заходів зі 
створення та підтримання відповідно-
го іміджу, контролю виконання своїх 
рекомендацій функціональними і ін-
шими підрозділами освітніх установ 
тощо [2, 49].

Висновки. Сегмент вищої професій-
ної освіти функціонує на ринку освіт-
ніх послуг, який на сьогоднішній день 
переповнений вищими навчальними 
закладами, які пропонують різнома-
нітні освітні послуги для суспільства. 
Тому в сучасних умовах жорсткої кон-
куренції між вищими навчальними за-
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кладами гостро постала проблема ви-
користання освітнього маркетингу. За 
допомогою маркетингу освітніх послуг 
вищі навчальні заклади можуть здій-
снювати дослідження та аналіз стану 
освітнього ринку, створювати і підтри-
мувати необхідний імідж, розробляти 
та реалізовувати рекламні кампанії 
профорієнтаційного спрямування з 
метою залучення абітурієнтів, підтри-
мувати контакти з випускниками, 
співпрацювати з роботодавцями тощо. 
На нашу думку, для успішного позиці-
онування вищого навчального закладу 
необхідно створити структурний під-
розділ, який буде займатися маркетин-
гом освітніх послуг. Лише цілеспрямо-

вані та продумані маркетингові дії мо-
жуть дати необхідну результативність. 
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Конституція України визнає життя 
й здоров’я громадян найвищою соці-
альною цінністю та проголошує дер-
жаву гарантом забезпечення та утвер-
дження прав і свобод людини. Проте 
існуюча тенденція погіршення стану 
медичної системи в країні створює де-
далі більші проблеми для подальшої 
реалізації задекларованого права лю-
дини на отримання медичної допомо-
ги в нашій державі.

Економічні дослідження доводять, 
що причина в недостатньому фінансу-
ванні медичної галузі, у недосконалос-
ті законодавства та застарілій моделі 
медичної освіти. Медицина країни по-
терпає від непослідовної соціально-
економічної політики та нерівних умов 
для ведення медичної практики різни-
ми суб’єктами господарювання. І хоча 
законодавство України і передбачає 
забезпечення цієї галузі бюджетними 
видатками в розмірі не менше ніж 10 % 
від обсягу національного прибутку, та 

за 11 років існування відповідного За-
кону жодного разу цю норму не було 
реалізовано. На фінансування медици-
ни в Україні виділяється тільки 3 % 
ВВП країни [1]. Тобто на сьогодні дер-
жавний бюджет забезпечує українську 
медицину тільки половиною необхід-
ного мінімуму. Зараз ми маємо всі пе-
реваги й недоліки ринкової економіки, 
проте медична галузь в Україні все ще 
функціонує за успадкованим з радян-
ських часів залишковим принципом 
розподілу фінансування. 

Враховуючи вище зазначені аспек-
ти доцільними стануть кардинальні 
зміни в системі охорони здоров’я, а 
саме реформування галузі медицини в 
цілому. Для цього було розроблено на-
ціональну стратегію системи охорони 
здоров’я в Україні. Проект Національ-
ної стратегії побудови нової системи 
охорони здоров’я України на період 
2015–2025 рр., з яким можна ознайо-
митися на сайті Міністерства охорони 
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здоров’я, готувався спеціалізованою 
експертною групою, до складу якої уві-
йшли також іноземні експерти. Доку-
мент визначає зміст, бачення, принци-
пи, пріоритети, завдання та основні 
заходи для вітчизняної галузі охорони 
здоров’я на наступні 10 років. На меті 
є визначення напрямів і механізмів 
формування нової системи охорони 
здоров’я, реалізація яких сприятиме 
збереженню та зміцненню системи 
громадського здоров’я, пріоритетності 
профілактичного напряму діяльності 
сфери охорони здоров’я, зниження по-
казників захворюваності, інвалідності 
та смертності населення, підвищення 
якості та ефективності надання медич-
ної допомоги, запровадженню ефек-
тивних організаційно-правових та фі-
нансово-економічних механізмів, під-
вищенню соціальної справедливості й 
захисту прав громадян на охорону 
здоров’я [2].

Аналізуючи ситуацію, що склалася 
в країні, можна констатувати: Україн-
ська держава посідає останнє місце за 
кількістю грошей, які витрачає держа-
ва з бюджету на кожного пацієнта в рік 
– 149 дол. Наприклад, у Німеччині в 
чотири рази менше лікарень, ніж в 
Україні, а витрати на кожного пацієнта 
у 20 разів вищі. У лікувальних закла-
дах країни кількість ліжок сьогодні 
вдвічі перевищує європейські норма-
тиви. Через застарілі технології трива-
лість стаціонарного лікування в нашій 
країні на 50 % довша, порівняно з кра-
їнами ЄС. Тож трансформація фінан-
сування вітчизняної медицини в умо-
вах ринкової економіки просто необ-

хідна, щоб зробити систему охорони 
здоров’я ефективною, а медичні послу-
ги – якісними.

Згідно з проектом стратегії, зараз 
реформ зазнає сама структура Мініс-
терства охорони здоров’я, позбавив-
шись більшості не властивих їй функ-
цій. Також відбулося суттєве знижен-
ня вартості базового переліку лікар-
ських засобів, які необхідні для 
підтримки здоров’я українців.

Радикальні перетворення почались 
в системі функціонування медичних 
закладів. Оптимізація мережі лікарень 
полягатиме в ліквідації багатопрофіль-
них поліклінік при центральних ра-
йонних і міських лікарнях. Самі ж лі-
карні набудуть автономності в адміні-
стративній діяльності та розподілі 
свого фінансування, зможуть залучати 
кошти з різних джерел, матимуть свої 
банківські рахунки. Наразі медзаклади 
в Україні є дуже залежними від держа-
ви, яка чітко регламентує, серед іншо-
го, і ставки медпрацівників, і вартість 
утримання пацієнта, не задовольняю-
чи при цьому реальних потреб ні тих, 
ні інших. Автономність управління в 
лікарнях дасть можливість запобігти 
ситуаціям з надлишком чи дефіцитом 
лікарів, а відтак, кількість медичних 
працівників та їх спеціалізація будуть 
приведені до реальних потреб на міс-
цях. Лікарям дадуть можливість става-
ти суб’єктами підприємницької діяль-
ності. 

Особисте ліцензування – нововве-
дення стратегії, – цей термін лякає ба-
гатьох медиків. Насправді це оновлен-
ня наявної системи п’ятирічної атеста-
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ції лікарів, який набагато краще зможе 
контролювати їх професійність та 
дасть змогу запровадити нові моделі 
стосунків між лікарями та громадою 
на принципах приватно-державного 
партнерства [2].

Також в ході реалізації пропонуєть-
ся пацієнтам обрати сімейного лікаря. 
Реформатори акцентують: медицина 
повинна бути заснована на сімейних 
лікарях, як це відбувається в розвину-
тих країнах. Так, у Великій Британії, 
чия система охорони здоров’я вважа-
ється однією з найефективніших у сві-
ті, 90 % послуг надається на первинній 
ланці медичної допомоги лікарями за-
гальної практики, у Нідерландах – 93 
%. Hа засадах сімейної медицини пла-
нується вдосконалити та розвити сис-
тему первинної медико-санітарної до-
помоги задля забезпечення доступу 
населення до кваліфікованої та сучас-
ної медичної допомоги шляхом ство-
рення на рівні міст і районів центрів 
первинної медичної допомоги. 

Розробники проекту реформуван-
ня системи охорони здоров’я в Україні 
запевняють, що впровадження сімей-
ної медицини дасть, нарешті, зконцен-
трувати належну увагу на заходах про-
філактики хвороб на рівні сімейного 
лікаря. Світовий досвід показує, що 60 
% роботи сімейного лікаря полягає 
саме в профілактиці, тоді як у нашій 
країні сьогодні, на жаль, цим не займа-
ється жоден лікар.

Проте введення в Україні програм 
щодо впровадження сімейної медици-
ни породило певний супротив з боку 
ряду фахівців, які не вважають за мож-

ливе прискорену підготовку необхідної 
кількості лікарів загальної практики з 
подальшою перекваліфікацією лікарів-
терапевтів та лікарів-педіатрів на спеці-
альність «сімейний лікар/лікар загаль-
ної практики». Адже згідно з «орієнтов-
ним переліком медичних послуг», сі-
мейний лікар повинен однаково добре 
розбиратися в хворобах пацієнтів різ-
ного віку, знати офтальмологію, гінеко-
логію, імунологію та інше. Поверхневе 
володіння предметом може бути небез-
печним, тому короткострокові шести-
місячні курси є неприйнятними для 
спеціалістів медичної галузі [1]. 

Належної уваги на шляху реформу-
вання української медицини приділе-
но стану екстреної медичної допомоги, 
яка на сьогодні вже пройшла часткове 
реформування, проте вочевидь потре-
бує подальших змін. Як показала прак-
тика, задекларовані раніше європей-
ські стандарти з забезпечення приїзду 
бригад швидкої до пацієнтів (у межах 
10 хв у містах та 20 хв у сільській міс-
цевості) у нашій державі залишаються 
невиконуваними. Водночас громад-
ськість занепокоєна тим, щоб рефор-
матори, вирішуючи проблеми своєчас-
ності приїзду швидкої не оминули ува-
гою і проблему якості самої екстреної 
допомоги, повні бригади та кваліфіко-
вані лікарі для якої, на жаль, рідкість. 

Негайної уваги в роботі служби по-
требує робота диспетчерів, адже за-
гальновідомо, що існує так звана філь-
трація екстрених викликів, наприклад, 
випадки відмови виїзду до людей по-
хилого віку, що є неприйнятним для 
цивілізованої країни.



 19 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT#4    ECONOMY. MANAGEMENT

Існуючий стан справ в Україні до-
водить, що сьогодні наші лікарі заці-
кавлені у хворому пацієнті та в процесі 
лікування, а не одужанні. Отже, ство-
рення умов, за яких надавати неякісну 
медичну допомогу, стане економічно 
невигідно, має стати, нарешті, пріори-
тетом у роботі з розбудови української 
медицини. Саме тому розробники ви-
щезгаданого проекту стратегії рефор-
мування вітчизняної медицини пору-
шують питання про необхідність по-
ширення страхової медицини і в нашій 
країні [2].

Обов’язкове медичне страхування 
перебуває під жорстким контролем 
держави і характеризується безпри-
бутковістю. Ця форма організації 
страхового фонду дає змогу планувати 
медичну допомогу завдяки тому, що 
надходження коштів до страхового 
фонду характеризується стабільністю. 
Основною перевагою обов’язкового 
медичного страхування є цільове та 
децентралізоване формування фінан-
сових ресурсів, що спрямовані не в 
бюджет, а безпосередньо на потреби 
закладів охорони здоров’я. 

Низький рівень платоспроможнос-
ті та страхової культури громадян 
України наряду з відсутністю відповід-
ної законодавчої бази стали актуаль-
ними проблемами сучасного страхово-
го ринку нашої держави, що потребу-
ють вирішення [3].

Тільки незначна кількість країн 
може дозволити собі взяти відпові-
дальність щодо майже повного забез-
печення медичної допомоги виключ-
но на бюджетній основі. У більшості 

ж країн намагаються поєднувати різні 
системи фінансування системи охо-
рони здоров’я. Постійне зростання 
потреб на підтримку галузі пов’язане 
зі збільшенням загроз здоров’ю гро-
мадян у сучасних умовах, серед яких 
особливе місце посідають глобаліза-
ційні процеси, пов’язані з міграцією 
населення та поширенням інфекцій-
них захворювань. Більше того, сам 
темп життя та розвиток інформацій-
них технологій, окрім позитивних 
зрушень в економіці, породжують 
цілу низку стресових ситуацій, які не-
гативно впливають на стан здоров’я 
населення.

Проте, зауважимо, що розробника-
ми стратегії цього разу таки передба-
чені доволі чіткі механізми для можли-
вості здійснення належного фінансу-
вання медичної галузі. Ними усвідом-
лена та прописана необхідність таких 
важливих кроків на шляху підготовки 
реформування, як інформатизація усі-
єї сфери з введенням персоніфікованої 
системи обліку фінансових потоків 
усіма страховиками та впровадження 
медико-економічних стандартів на-
дання лікувальної допомоги. А от на-
скільки реальним буде втілення цих 
механізмів покаже тільки практика. 

Отже, на країну чекає болючий про-
цес реформування вітчизняної системи 
охорони здоров’я. Враховуючи, що гло-
бальною проблемою в Україні й надалі 
залишається відсутність єдиної політич-
ної волі та бачення вектора шляху роз-
витку нашої держави як органами цен-
тральної законодавчої і виконавчої вла-
ди, так і органами місцевого самовряду-
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вання, а сама підготовка до здійснення 
викладених у стратегії реформувань є 
надзвичайно трудомісткою, для пози-
тивних зрушень потрібні час і терпіння.
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Головними завданнями вищого на-
вчального закладу є виконання дер-
жавного замовлення та угод на підго-
товку фахівців. Для того, щоб універ-
ситет міг збільшити контингент сту-
дентів, він повинен докласти багато 
зусиль до маркетингової діяльності. 
Саме вона у цій справі є дуже важли-
вою, тому що ще до отримання освіт-
ніх послуг абітурієнт має покладатися 
на імідж, бренд чи авторитет ВНЗ, 
який надаватиме освітні послуги.

Провідну роль у створенні іміджу і 
підтримки відповідної репутації набу-
ває ступінь відкритості навчального 
закладу, рівень проінформованості 
оточуючого середовища щодо його ді-
яльності, творчих досягнень виклада-
чів і учнів, налагодження якісного зво-
ротного зв’язку з усіма учасниками 
навчально-виховного процесу, поши-
рення рекомендацій, тощо. Для вирі-
шення цього кола завдань потрібно 
налагодити дієві канали маркетинго-
вої комунікації. По-перше, за допомо-
гою інтернету можна формувати і під-
тримувати імідж ВНЗ. Висвітлення 

вагомих досягнень студентів і випус-
кників, їхні відгуки та побажання 
створюють умови, за яких заклад стає 
престижним. Інтернет у цьому разі 
створює у громадській думці образи та 
асоціації, які в подальшому можуть іс-
тотно полегшити сприйняття реклами 
окремих видів послуг ВНЗ. По-друге, 
за допомогою інтернету реалізується 
підтримка регіональної та національ-
ної політики закладу освіти. У такий 
спосіб забезпечується інтерес абітурі-
єнтів з інших областей до послуг того 
чи іншого ВНЗ.

Інтернет–маркетинг (залучення і 
утримання клієнтів в інтернеті [1]) 
університету можна представити де-
кількома позиціями:

1. Ефективність офіційного сайту 
університету як комунікаційного ка-
налу, його сервіси і доступність;

2. Активізація форм взаємодії сту-
дентів і викладачів – електронна пошта, 
мережі (блоги, Твіттер, Фейсбук та ін.);.

3. Розміщення університету в різ-
них рейтингах вищих навчальних за-
кладів, на сайті Міністерства освіти і 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Курган П.О.
Студентка 614/2-і групи Мелітопольський державний педагогічний університет 
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науки та інших тематичних електро-
нних виданнях [2].

Дизайн сайту університету має 
створювати відчуття комфорту за-
вдяки правильному компонуванню 
інформації на сторінці; не змушу-
вати відвідувача думати і відшуку-
вати елементи керування та навіга-
ції на сайті; відповідати рекламова-
ним на сайті послугам та інформа-
ції; поєднуватися з фірмовим 
стилем університету; ґрунтуватися 
на кольоровій гамі, що викликає 
позитивні емоції у переважної біль-
шості відвідувачів.[3]

На WEB-ресурс університету по-
кладені важливі задачі: формування 
позитивного іміджу закладу освіти; 
надання інформації щодо особливос-
тей закладу освіти, історії його роз-
витку, освітніх програм та проектів; 
систематичне інформування учасни-
ків освітнього процесу про діяль-
ність навчального закладу; здійснен-
ня обміну педагогічним досвідом та 
демонстрація досягнень педагогічно-
го, учнівського колективів; створен-
ня умов для мережевої взаємодії всіх 
учасників освітнього процесу: педа-
гогів, студентів, батьків, випускни-
ків, громадських організацій та заці-
кавлених осіб; створення умов мере-
жевої взаємодії закладу освіти з ін-
шими установами; стимулювання 
творчої активності учнів; підвищен-
ня ролі інформатизації освіти, орга-
нізація навчання з використанням 
мережевих освітніх ресурсів; спри-
яння створенню в регіоні єдиної ін-
формаційної інфраструктури.

Серед соціальних мереж слід від-
значити Facebook (Фейсбук)  – одну з 
найпопулярніших мереж для спілку-
вання. Він дозволяє розміщувати ін-
формацію, новини, фото- та відео- ма-
теріали, проводити дискусії та обгово-
рювання різного характеру, підтриму-
вати інтерактивне спілкування та 
використовувати прихований марке-
тинг задля просування.

Тенденція створення навчальними 
закладами груп та публічних сторінок 
у Фейсбуці, як інструменту комуніка-
ційної політики, постійно зростає, та 
при наявності відповідних знань та 
вмінь адміністраторів цей метод при-
носить ВНЗ великі плоди у вигляді за-
цікавленості.

Отже, підсумовуючи, можна сказа-
ти, що залучення українських абітурі-
єнтів до навчання у вузах виходить на 
новий рівень. Цей факт лише доводить 
необхідність використання навчаль-
ними закладами абсолютно усіх засо-
бів просування. Через це виникає ба-
гато уваги саме до маркетингових ко-
мунікацій, особливо таким їхнім ін-
струментам, які просуваються по 
найбільш інноваційним каналам: про-
сування в Інтернеті та соціальних ме-
режах. Тенденція створення навчаль-
ними закладами груп та публічних 
сайтів, як інструменту комунікаційної 
політики, постійно зростає, адже су-
часні інтернет-технології надають 
можливість закладам освіти вивести 
на якісно новий рівень процес взаємо-
дії з оточуючим середовищем, та по-
будувати ефективні канали комуніка-
ції для власного позиціонування.
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На сьогодні в Україні та її регіонах 
зокрема сформовано не зовсім висо-
кокваліфікований кадровий корпус 
працівників туристичних та готельно-
ресторанних підприємств.

Світовий досвід свідчить, що для 
просування національного туристич-
ного продукту на зовнішньому ринку 
потрібна централізована діяльність у 
цьому напрямі за організаційної та 
фінансової підтримки держави. Адже 
окремо взята фірма чи асоціація, під-
приємство або навіть кластер не може 
широко масштабно рекламувати наці-
ональний туристичний продукт.

Наприклад, у Великій Британії іс-
нує державна структура, яка займа-
ється дослідженням туристичного 
ринку та рекламно-інформаційною 
діяльністю, пропагуванням цієї краї-
ни як туристичної держави на світо-
вому туристичному ринку. Її складо-

вою є мережа з 70 туристичних пред-
ставництв у різних країнах світу, що є 
найперспективнішими ринками для 
реалізації британського продукту. 
Держава виділяє 80 млн. фунтів стер-
лінгів на рік для проведення ринко-
вих досліджень, рекламно  – марке-
тингової діяльності, у тому числі 
участі у міжнародних туристичних 
салонах, ярмарках, виставках, біржах, 
видання рекламно  – інформаційної 
продукції різними мовами, а також 
утримання закордонних туристичних 
представництв.

Аналіз результатів проведених 
маркетингових досліджень свідчить, 
що 1,0  фунт стерлінгів, вкладений у 
туризм, дає 27,0 фунтів прибутку від 
кожного туриста, що відвідує країну, 
з них 4,0 фунти повертаються до дер-
жавного бюджету у вигляді податків. 
Уряд Греції щорічно виділяє на ін-
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формаційно-рекламну діяльність по-
над 10  млн., Туреччини  – 65  млн., 
Угорщини – 14 млн. дол. США. Тому 
на часі є створення туристичних 
представництв у зарубіжних країнах, 
їх завданням є розширення зв’язків і 
розповсюдження об’єктивної інфор-
мації про Україну, її туристичний 
потенціал, особливості туристичних 
підприємств, їх розміщення та спеці-
алізацію [1].

Відсутність українських представ-
ництв туристичних підприємств за 
кордоном призводить до виникнення 
певного кола проблем, з якими стика-
ються українські туроператори. Зокре-
ма, більшість громадян зарубіжних 
країн до цього часу ототожнює Украї-
ну та Росію, внаслідок чого туристичні 
ресурси України не беруться до уваги, 
а Україна як туристична держава мало 
відома. Це підтверджує підготовлений 
СОТ прогноз, згідно з яким у десятку 
країн  – лідерів туризму в 2020  р. уві-
йдуть такі країни: Китай, США, Фран-
ція, Іспанія, Гонконг, Італія, Велика 
Британія, Мексика, Російська Федера-
ція, Чеська Республіка.

Про Україну взагалі мова не йде, 
незважаючи на її потужний туристич-
ний потенціал. Не налагоджено розпо-
всюдження інформації щодо інвести-
ційної туристичної привабливості 
України. Це не сприяє збільшенню по-
току туристів, які б бажали відвідати 
нашу країну, та відповідно не дозволяє 
підвищити завантаження підприємств 
готельного господарства. Особливо це 
проявилося у період Євро 2012 та після 
нього. Планується розширити систему 

інформування щодо туристичних 
можливостей України через засоби Ін-
тернету, телеканалами провідних ту-
ристичних систем. Важливим є дер-
жавна підтримка участі вітчизняних 
туроператорів у престижних міжна-
родних ярмарках, салонах та біржах 
[2].

Велику роль у конкурентоспромож-
ності туристичного бізнесу відіграє 
кадрова політика. Підготовка кадрів 
для туристичних підприємств тради-
ційно була пов’язана лише з підвищен-
ням кваліфікації працюючих, що за 
відсутності базової освіти не вирішу-
вало кадрової проблеми. Чисельність 
працівників туристичної галузі Украї-
ни становить близько 100 тис. чол., а з 
урахуванням інших галузей націо-
нального господарства (транспорт, 
торгівля, зв’язок тощо) туризм надає 
роботу 1,8 – 2,0 млн. чол. [3].

Розвиток туристичних підприємств 
в Україні як фактор формування регіо-
нальної економіки обумовлює необ-
хідність створення галузевої системи 
підготовки та підвищення кваліфікації 
туристичних кадрів, яка б виховувала 
фахівців, здатних в умовах конкурен-
ції працювати індивідуально та про-
дуктивно. Це далеко не повний перелік 
заходів, які сприяли динамічному роз-
витку туристичної індустрії, послідов-
ному збільшенню обсягів надання по-
слуг без залучення коштів з державно-
го бюджету. Крім того, незважаючи на 
соціально  – економічні труднощі 
останніх років, туристична індустрія 
України стала тією галуззю, яка з року 
в рік стабільно нарощує обсяги вироб-
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ництва туристичного продукту. За 
розрахунками, проведеними згідно з 
рекомендаціями СОТ, обсяг спожи-
вання товарів і послуг туристичної та 
інших галузей економіки, забезпече-
ний внутрішніми та міжнародними 
туристичними потоками, становив у 
2016 р. близько 25 млрд. гривень [3].

Конкурентна боротьба посилюєть-
ся, коли туристичні продукти турис-
тичних підприємств недостатньо ди-
ференційовані. Диференціація турис-
тичного продукту має можливість 
урізноманітнювати конкурентну бо-
ротьбу через їх примушування шукати 
нові шляхи підвищення якості турис-
тичних послуг. Конкурентна боротьба 
має тенденцію до посилення, коли ви-
хід із ринку стає дорожчим, ніж продо-
вження конкуренції. Ці та інші факто-

ри і їх реальний прояв переконливо 
свідчать, що конкурентне середовище 
на туристичному ринку повинно бути 
предметом самостійного вивчення і 
оцінки, а відносини між суб’єктами 
ринку, які складаються в ході конку-
рентної боротьби і визначають інтен-
сивність конкуренції, є важливим на-
прямом діяльності туристичної галузі.
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В сучасному світі інтенсивного 
росту світової торгівлі, розвитку про-
цесів глобалізації та інших процесів 
міжнародного обміну, завдяки яким 
світова економіка стає більш відкри-
тою та інтегрованою, велика кількість 
вітчизняних підприємств приділяють 
особливу увагу освоєнню закордон-
них ринків товарів, робочої сили та 
капіталу.

Для того, щоб активувати розвиток 
міжнародного бізнесу, потрібно фор-
мувати стратегії розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності, так як її впро-
вадження дозволить гнучко реагувати 
на нестабільні умови зовнішнього се-
редовища та посилювати конкуренто-
спроможність. Зараз актуальною є 
проблема у розробці зовнішньоеконо-
мічної стратегії підприємства, адже су-
часний комерційний світ потребує 
кардинально нових стандартів, етапів 
організації міжнародної співпраці та 
методів менеджменту.

За рахунок глобалізації та міжна-
родного поділу праці, які уніфікують 
та інтегрують діяльність суб’єктів гос-
подарювання, відбувається розвиток 
підприємств у всьому світі. В результа-
ті на регіональному, державному та 
світовому ринках відбувається еконо-
мічна інтеграція і трансформація, тоб-
то спостерігається поділ праці між 
суб’єктами господарювання, перемі-
щення матеріальних, фінансових та 
трудових ресурсів, здійснюється збли-
ження країн та проникнення інформа-
ційних технологій.

Аналізуючи дану проблему страте-
гічного управління, ефективність зо-
внішньоекономічної діяльності зале-
жить від того, на скільки правильно 
спланований та організований процес 
щодо виходу на світовий ринок у дов-
гостроковій перспективі. Для вирі-
шення проблем стратегічного менедж-
менту зовнішньоекономічної діяль-
ності суб’єкта необхідно враховувати 
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ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ніколюк О.В.
доцент, кандидат економічних наук 
Одеська національна академія харчових технологій
Лємєшева В.В.
магістр Одеська національна академія харчових технологій

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність,стратегія, менеджмент, 
стратегічне управління, глобалізація, конкурентоспроможність.

Keywords: foreign economic activity, strategy, management, strategic management, 
globalization, competitiveness.



28 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

тип та етап розвитку підприємства, а 
також особливості регіону, в якому 
воно розташоване.

Стратегічне управління зовнішньо-
економічною діяльністю  – це процес 
розробки стратегій управління під-
приємством для його ефективної ро-
боти на зовнішньому ринку. Задача 
стратегічного менеджменту полягає в 
тому, щоб забезпечити взаємозв’язок 
місії з основними цілями підприєм-
ства в умовах нестабільного зовніш-
нього середовища. При цьому страте-
гічне управління передбачає певний 
набір дій та рішень, які розробляє ке-
рівництво. Ці дії ведуть до формуван-
ня спеціальних стратегій, які будуть 
допомагати організації, підприємству, 
фірмі досягти певної мети [1].

Для організацій, що працюють на 
зовнішньому ринку, необхідно пра-
вильно дати оцінку середовищу, в яко-
му воно буде працювати, і знайти не-
обхідні шляхи підвищення конкурен-
тоспроможності, які відповідали б, 
по-перше, заданій ринковій ситуації і 
тенденціям її розвитку, по-друге, осо-
бливостям власного виробництва.

Існують переваги використання 
стратегічного управління ЗЕД для під-
приємства в умовах глобалізаційних 
процесів світової економіки:

• зведення до мінімуму ризиків не-
гативних факторів динамічного 
міжнародного середовища;

• швидка реакція до непередбачу-
ваних змін, які відповідають умо-
вам зовнішнього оточення;

• сприяння підвищення кваліфіка-
ції керівників і спеціалістів;

• раціональне використання ре-
сурсного потенціалу;

• відповідальності працівників;
• стимулювання працівників до ре-

ального запровадження прийня-
тих управлінських рішень у дов-
гостроковій перспективі;

• підвищення координованості дій.
Успішність зовнішньоекономічної 

діяльності організації залежить від ба-
гатьох внутрішніх (організація ме-
неджменту зовнішньоекономічної ді-
яльності підприємства; інформаційне 
забезпечення; планування експортно-
го виробництва; облік і аналіз зовніш-
ньоторговельних поставок; кадровий 
потенціал) та зовнішніх факторів (еко-
номічні, політичні, правові, демогра-
фічні соціокультурні та науково-тех-
нічні), які, в свою чергу, формують 
експортний потенціал, що є основою 
для розробки стратегії.

Усі вище перераховані чинники 
складають зовнішньоекономічний по-
тенціал підприємства, що служить 
основою для розробки стратегії розви-
тку зовнішньоекономічної діяльності.

Формування стратегії зовнішньое-
кономічної діяльності включає чотири 
етапи. Перший етап передбачає вияв-
лення сильних та слабких сторін під-
приємства, можливостей та загроз, 
впливу зовнішнього середовища на 
його діяльність. На другому етапі не-
обхідно визначити місію, мету та цілі 
підприємства. Третій етап включає 
стратегічний аналіз та створення аль-
тернативних стратегій. Та на завер-
шальному етапі формуються різні сце-
нарії можливих подій, що включають 
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песимістичний, оптимістичний та 
найбільш вірогідний варіанти [1].

Процеси інтеграції, глобалізації та 
інформатизації сучасної міжнародної 
торгівлі вимагають від українських 
суб’єктів зовнішньоекономічної діль-
ності приймати стратегічні рішення 
незалежно від того, існує у них система 
стратегічного менеджменту чи ні. Сьо-
годні це – необхідна умова ефективно-
го ведення міжнародного бізнесу.

На жаль, для більшості українських 
підприємств стратегічне управління 
зараз розглядається як щось неісную-
че, вірутальне, яке не має змісту вико-
ристовувати на практиці ведення зо-
внішньоекономічної діяльності. Зва-
жаючи на це, можна вказати наступні 
три основні проблеми стратегічного 
управління розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності на мікрорівні:

• відсутній стратегічний менедж-
мент як системи управління ЗЕД;

• відсутня розроблена і обґрунто-
вана стратегія;

• відсутній механізм реалізації 
стратегії.

Керівництво підприємством пови-
нно усвідомлювати необхідність реалі-
зації стратегічного менеджменту як 
системи управління ЗЕД, адже це 
сприяє постійному збору інформації 
щодо ситуації на зовнішньому ринку 
та позицій організації на конкретному 
його сегменті, дозволяє підтримувати 
міжнародну конкурентоспроможність 
і розставляти пріоритети в організації 
стратегічного розвитку як організації 
взагалі, так і її ЗЕД.

В результаті створення системи 

стратегічного менеджменту ЗЕД, перед 
підприємством може виникнути сер-
йозна проблема: відсутність технології 
розробки стратегії організації. Керів-
ник повинен усвідомлювати, що, на-
віть якщо він буде використовувати 
всі можливі й відомі методики, то це 
зовсім не дає 100 % гарантії того, що 
він отримає раціональну стратегію за-
воювання зовнішнього ринку і закрі-
плення на ньому [3].

Треба навчитися, так би мовити, 
«вручну» підлаштовуватися під існую-
чу ситуацію на ринку та на основі 
стратегічного аналізу, формувати 
стратегію ЗЕД. На практиці від усві-
домлення необхідності стратегічного 
управління до створення стратегічно-
го плану розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності необхідно провести 
велику роботу. У першу чергу це – по-
долання психологічної перешкоди у 
менеджерів, зазвичай здається, що 
нове зробити складно, чи неможливо. 
В такій ситуації результат повністю за-
лежить від характеру керівника, волі 
та вміння піти на ризик. Чим швидше 
керівна ланка усвідомить необхідність 
стратегічного управління, тим швид-
ше підприємство перейде до конкрет-
них дій [4]. Але тільки рішучість керів-
ника не може призвести до отримання 
очікуваного результату, адже викорис-
тання технології стратегічного управ-
ління не може існувати без конкретно-
го механізму розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності, який би допоміг 
реалізувати обрану стратегію.

Трапляються випадки, коли фірми, 
які вирішили попередні дві проблеми і 
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почали активно використовувати тех-
нології стратегічного управління роз-
витку ЗЕД, раптом розуміють, що, ви-
являється, навіть дуже хороша страте-
гія зовсім не гарантує того, що вона 
буде реалізована [5].

Тому треба зрозуміти, що форму-
вання стратегії розвитку зовнішньо-
економічної діяльності підприєм-
ства – поділяється на дві обов’язкові 
частини: формування стратегії і її 
реалізація, тобто ухвалення рішень 
про те, чим підприємство повинно 
займатися та практичне виконання 
намічених дій.

Стратегічний менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності організа-
ції– це генеральна, системна програма 
дій, що формує ціль та основні шляхи 
її досягнення у довгостроковому пері-
оді і визначає основні напрямки роз-
витку за рахунок здійснення різних 
видів зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. Стратегія дає можливість звернути 
увагу на головної проблеми; визначити 
й скоординувати дії з реалізації місії й 
основної цілі компанії, шляхи її пере-
творення в новий стан (який бізнес 
згорнути, який продати, у який пере-
йти, з яким об’єднатися) [6].

Отже, в умовах глобалізації та ін-
тернаціоналізації бізнесу ефективність 
роботи і прибутковість організації 
безпосередньо залежить від правиль-
но сформованої і дієвої стратегії роз-
витку зовнішньоекономічної діяль-
ності, в основі якої – розробка зовніш-
ньоекономічних стратегій різних рів-
нів. Стратегічний менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності ком-

панії передбачає створення керівною 
ланкою головних довгострокових ці-
лей щодо освоєння зовнішнього ринку 
і закріплення позицій на ньому, пріо-
ритетних завдань із активізації зо-
внішньоекономічної діяльності та ета-
пів їх реалізації.

Особливу роль в системі стратегіч-
ного менеджменту треба відвести 
конкретизації способів та інструмен-
тів досягнення зовнішньоекономіч-
них цілей, які дозволять реалізувати 
необхідний шлях життєдіяльності ор-
ганізації, оцінити ступінь її успішнос-
ті, зберегти і посилити конкурентні 
позиції на міжнародному ринку.
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Сучасні організації функціонують у 
надскладних умовах. Ринкова економі-
ка України знаходиться у кризовому 
стані. Війна на Сході країни, інфляцій-
ні процеси, нестійкий курс гривні, по-
дорожчання ресурсів кредитного рин-
ку, великий зовнішній борг – лише не-
великий перелік проблемних факторів 
макросередовища, у якому знаходять-

ся підприємства. Екологічна ситуація у 
країні характеризується високим рів-
нем забруднення атмосфери, літосфе-
ри, гідросфери та біосфери. Особливе 
занепокоєння викликають грунтовис-
нажуючі процеси, що відбуваються за-
вдяки широкому поширенню моно-
культур. Разом з цим складні процеси 
у країні посилюються через кризові 
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Рис. 1 Аспекти системи управління
Джерело: побудовано за даними [1].
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явища у світовій економіці. Крім того, 
сучасне зовнішнє середовище характе-
ризується високою динамічністю. 
Комп’ютеризація, Інтернет, швидкий 
розвиток технологій залишають орга-
нізаціям шанс на успішне функціону-
вання лише за умови інноваційних 
підходів до управління ними. Тільки 
інновації у сучасних умовах здатні за-
безпечити конкурентоспроможність 
та ефективне, прибуткове функціону-
вання підприємств. Система управлін-
ня складається з підсистем, яким при-
таманні певні аспекти (рис.1).

Інноваційний підхід до управління 
організацією вимагає від керівників 
уваги до всіх аспектів системи управ-
ління, потребує творчої, якісної їх змі-
ни. Причому зміни індивідуальні для 
кожного підприємства, кожної органі-
зації [1].

Управління персоналом організа-
ції  – один з найважливіших аспектів, 
що потребує нових, творчих підходів. 
За великої динамічності зовнішнього 
та внутрішнього середовищ, яку до-
сить важко спрогнозувати, організації 
потребують людей з новим мислен-
ням, з нестандартними ідеями та під-
ходами. За умов, що компанія приділяє 

багато уваги інноваційному розвитку 
персоналу, творчий, новий підхід, що 
сприяє конкурентоспроможності ор-
ганізації, проявляють співробітники з 
середніми здібностями, що мають таку 
перевагу, як досвід [2]. Тобто, викорис-
товуючи інноваційний підхід до робо-
ти з персоналом, у внутрішньому се-
редовищі компанії можна виховати 
творчих, ініціативних людей, що гене-
руватимуть нові ідеї та нові підходи до 
справи, які, в свою чергу, приносити-
муть дохід та надаватимуть переваги 
організації.

Для інноваційного розвитку персо-
налу організації необхідно, насампе-
ред, здійснити інноваційні поетапні 
зміни у структурі служби управління 
персоналом (табл. 1).

Першочерговим завданням служби 
управління персоналом є професійний 
розвиток співробітників організації 
для підвищення їх знань та умінь. Ба-
жано при цьому використовувати такі 
методи розвитку персоналу, як тренінг 
(відпрацювання навичок невеликою 
кількістю людей), кейс Стаді (навчан-
ня керівників за допомогою аналізу 
бізнес-ситуацій), коучинг (допомога у 
самостійному пошуку знань та відпра-

Таблиця 1 
Етапи здійснення інноваційних змін щодо служби управління персоналом
Етапи Характеристика
І Аналіз роботи служби управління персоналом, її взаємодії з іншими 

підрозділами
ІІ Виявлення недоліків наявної служби управління персоналом, її 

розбіжності з поглядами керівництва; розробка заходів по її 
вдосконаленню

ІІІ Вдосконалення організаційної структури служби управління персоналом
ІV Підбір співробітників для служби управління персоналом, їх навчання 

інноваційним методам роботи
Побудовано за даними [3]
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цюванні навичок), E-learning (дистан-
ційне навчання для великої кількості 
співробітників), самонавчання (стиму-
льований індивідуальний підхід до 
співробітника, що навчається за допо-
могою різноманітних програм, доку-
ментів та книг).

Керівник, що займається вихован-
ням персоналу та має за мету привити 
співробітникам організаційну культу-
ру, не захоплюється надмірним контр-
олем своїх співробітників. Він управ-
ляє поведінкою персоналу завдяки 
створенню відчуття їх єдності з орга-
нізацією, відчуття, що їх праця неза-
мінна і значуща [2].

Застосовуючи інноваційні підходи 
до управління персоналом, значну ува-
гу бажано приділити можливості ство-
рення гнучкого графіку роботи спів-
робітників, який має узгоджуватися з 
цілями та завданнями організації. Але 
це нововведення бажане лише у випад-
ку отримання компанією суттєвої ви-
годи від нього, адже не всі організації 
мають необхідні умови для успішного 
функціонування з використанням 
гнучких робочих місць [4].

Зауважимо, що методи керівництва 
мають цілеспрямовано сприяти забез-
печенню сприйнятливості співробіт-
никами організації інноваційних змін. 
Правильно підібрані інноваційні мето-
ди управління сприяють ефективній 
діяльності організації [5].

Інноваційні методи управління 
(рис. 2) повинні бути побудовані на 
принципах професіоналізму, самостій-
ності, цілеспрямованості.

Варто відмітити, що значну роль в 
інноваційному управлінні відіграють 
інноваційні технології управління. Ке-
рівництво організацій має виробити 
певну інноваційну політику (стратегію 
і тактику прогресивних нововведень) 
та забезпечити її реалізацію. Основні 
функції управління – організація, мо-
тивація, планування, контроль  – при 
інноваційному підході до управління 
організацією потребують обов’язкових 
нововведень. Це позитивно вирішує 
проблему конкурентоспроможності, 
дозволяє підвищувати стійкість [6].

На даний час відомо чимало систем, 
які відносяться до управлінських інно-
вацій. Основні з них розглянуто в табл. 2

Рис. 2. Сучасні інноваційні методи управління
Побудовано за даними [5]
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Важливим є те, що ефективний ін-
новаційний підхід до управління орга-
нізацією можливий лише за умови, що 
інновації в управлінні мають відпові-
дати не лише поставленим цілям, а й 
потребам працівників [8].

Відмітимо, що сучасні підприєм-
ства не повинні зупинятись на досяг-
нутому впровадженні запозичених ін-
новаційних підходів до управління і 
мають намагатися створити свої інди-
відуальні інноваційні підходи, які най-
більш підходять даній конкретній ор-
ганізації та приносять їй найбільшу 
вигоду. При впровадженні запозиче-
них та розробці власних інновацій ве-
лику увагу варто звертати на специфі-
ку функціонування організацій, наяв-
ність конкретних факторів зовнішньо-
го та внутрішнього середовищ. 
Управлінські інновації потребують 

відносно невеликого вкладення коштів 
(порівняно з технологічними інноваці-
ями), але, разом з тим, більш ризико-
вані.

Висновок. За складних соціально-
економічних умов багато організацій 
не в змозі ефективно функціонувати. 
Єдина можливість для багатьох орга-
нізацій вижити  – впровадження ін-
новацій, особливо управлінських, що 
призводять до якісної зміни всіх 
складових організації. На даний час 
відомо чимало інноваційних управ-
лінських систем, що впливають на 
всі аспекти системи управління. Для 
організації важливо впровадити саме 
ті інновації, які їй найбільш підхо-
дять та приносять найбільшу вигоду. 
Варто не зупинятись на впроваджен-
ні запозичених інноваційних прак-
тик управління і створювати свої 

Таблиця 2 
Характеристика основних інноваційних систем
Система Характеристика 
Six Sigma Вдосконалення виробництва
5 S Раціоналізація робочого місця
TQM Управління якістю
ABC-аналіз Класифікація ресурсів компанії за їх значенням
TBM Ефективне планування часу, як робочого, так і 

особистого
Balanced Scorecard Розробка стратегії і її втілення
Toyota TPS Забезпечення бездефектного виробництва з 

швидкістю, що відповідає запитам споживачів
TSM Ефективне управління допоміжними службами
TPM Підвищення ефективності технічного 

обслуговування
BPR Переосмислення і перепроектування бізнес-

процесів для ефективної діяльності
Організація NASA Система підвищення ініціативності працівників
Сучасна дослідницька 
лабораторія

Система управління технологічними процесами 
організації

Організація за типом «спагеті» Практика комплексного командного моделювання
Побудовано за даними [6]



36 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

власні ефективні інноваційні підходи 
до управління конкретною організа-
цією. За умов використання страте-
гій управління, інновації в управлін-
ні виправдані та забезпечують ефек-
тивне, прибуткове функціонування 
підприємств.
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Актуальність проблеми. Одним із 
важливих завдань діяльності кожного 
банку є мінімізація ризиків при про-
веденні кредитних операцій, в тому 
числі кредитного та операційного ри-
зику. Невід’ємною складовою кредит-
ного ризику є ризик застави, мініміза-
ція якого включає вдосконалення 
ефективності системи визначення та 
актуалізації вартості запропонованого 
або наданого в заставу майна, підви-
щення якості та оптимізації порядку 
проведення його оцінки, перевірки на-
явності та зберігання.

Вивченням питань, пов’язаних із 
роллю застави у процесі кредитування 
банками, займались вітчизняні нау-
ковці А. Мороз, М. Савлук [1] В. Лагу-
тін [2]. Висвітлення основ застави як 
способу забезпечення зобов’язань 

здійснили в своїх працях В. Галасюк та 
В. Галасюк [3], Н.Саутенко [4]. Д. Гри-
джук, В. Олійник [5] у своїх наукових 
розробках розкривають проблеми та 
практику заставних відносин у діяль-
ності банків України. В роботах Н. Ба-
ріди [6] досліджуються питання, 
пов’язані із оцінкою вартості застави 
за кредитами, ризику застави та спосо-
бів їх зниження; виявленням причин 
низької ефективності механізму заста-
ви в умовах фінансово-економічної 
кризи.

Під ризиком застави розуміють не-
безпеку понесення втрати ліквідності 
застави, значимості застави для бізне-
су позичальника або зменшення рин-
кової вартості застави, внаслідок не-
сприятливого впливу кон’юнктурних 
факторів, форс-мажорних обставин чи 

УДК 336.71

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТАВНИХ ВІДНОСИН 
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Разгуліна Наталія Олександрівна
Здобувач кафедри банківської справи  
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Ціллю статті є аналіз та дослідження питань пов’язаних із оцінкою вартос-
ті застави за кредитами, ризику застави та способів їх зниження; виявлення 
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структурі банку та його учасники. Досліджено методології оцінки вартості за-
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інших причин. Безперечно, результа-
том настання події ризику застави є 
отримання виручки від реалізації за-
стави, недостатньої для покриття ви-
трат пов’язаних із кредитною операці-
єю [7].

Для запобігання або мінімізації ви-
никнення ризику застави в процесі 
надання та обслуговування іпотечного 
кредиту банківськими установами до-
сить ретельно та вибагливо вивчаєть-
ся, аналізується і оцінується майно, що 
пропонується/надається в заставу.

Організацією роботи в банку із за-
ставою виступає управління ризиками 
у відповідності до своїх повноважень, 
що визначені внутрішніми положен-
ням банку. Учасниками процесу 
управління ризиками є кредитні під-
розділи банку, управління адміністру-
вання кредитних операцій корпора-
тивних клієнтів та фізичних осіб, 
управління моніторингу кредитних 
програм, департамент реструктуриза-
ції активів.

Перевірку наявності та стану збері-
гання майна, контроль за своєчасним 
її здійсненням, термінами переоцінки 
здійснюють кредитні підрозділи банку.

Перегляд вартості предметів заста-
ви здійснюється не рідше одного разу 
на 12  місяців з урахуванням зміни 
кон’юнктури ринку, стану збереження 
заставленого майна, істотних змін в 
умовах його функціонування, в фізич-
ному стані.

При перевірці нерухомого майна 
(квартири, будинку) працівники банку 
встановлюють можливі зміни його фі-
зичного стану та фактичне його вико-

ристання, а саме: наявність ушкоджень 
та фізичного зносу (слідів пожежі, ви-
вітрювання, тріщин фундаменту, про-
тікання покрівлі); наявність прибудов 
та перепланувань, що здійснюються 
без належного погодження, передбаче-
ного законодавством та договором з 
банком; зовнішній вигляд, цілісність, 
стан ремонтів і таке інше.

Завдяки перевірці можливо уник-
нути незаконних дій позичальника 
щодо застави, а саме зменшити віро-
гідність самочинного будівництва, що 
надає змогу захистити права банку та 
зменшити ризики втрати банком пред-
мета застави. Так, згідно ст.376  ЦК 
України [8] об’єкти нерухомого майна, 
до складу яких входять самочинно збу-
довані (переплановані, реконструйо-
вані) не є об’єктами права власності, а 
тому не можуть бути предметом поді-
лу (виділу) згідно зі ст. ст. 364, 367 ЦК 
України [8]. Адже в результаті пере-
планування житла створюється новий 
об’єкт застави, що практично унемож-
ливлює процедуру звернення стягнен-
ня на предмет застави та обмежує 
можливості банку стягнути заборгова-
ність за кредитом за рахунок забезпе-
чення.

Первинне визначення вартості про-
понованого забезпечення та визначен-
ня вартості при проведенні переоцін-
ки здійснюється оцінювачем майна  – 
посадовою особою департаменту 
управління ризиками самостійно та/
або на підставі оцінки такого майна, 
проведеної суб’єктом оціночної діяль-
ності, яка зазвичай акредитована в 
банку.
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У разі відсутності або недоцільнос-
ті проведення незалежної експертної 
оцінки та з метою визначення відпо-
відності проведеної незалежної екс-
пертної оцінки, банк приймає в заста-
ву майно на підставі акту визначення 
вартості майна запропонованого / на-
даного в заставу.

Управління ризиком застави в бан-
ку здійснюється в рамках законодавчо-
го поля, яке регулює правові засади 
здійснення оцінки майна запропоно-
ваного/наданого в заставу за кредит-
ними угодами.

Відповідно до ст. 582  Цивільного 
кодексу України оцінка предмета за-
стави здійснюється у випадках, вста-
новлених договором або законом [8].

Статтею 12  Закону України «Про 
заставу» передбачено, що оцінка май-
на може бути проведена за згодою 
сторін або на вимогу однієї із сторін, та 
не відноситься до суттєвих умов дого-
вору застави [9].

Закон України «Про іпотеку» у 
статті п’ятій передбачає такі варіанти 
встановлення вартості іпотеки: за до-
мовленістю між сторонами договору 
або шляхом проведення оцінки пред-
мета іпотеки відповідним суб’єктом 
оціночної діяльності у випадках, вста-
новлених законом або договором [10].

Згідно статті п’ятої Закону України 
«Про іпотечне кредитування, операції 
з консолідованим іпотечним боргом та 
іпотечні сертифікати» оцінка предмета 
іпотеки здійснюється за згодою сторін, 
якщо інше не передбачено іпотечним 
договором [11]. Ця вимога майже ана-
логічна Закону України «Про заставу», 

але на відміну від останнього не міс-
тить чіткого формулювання вимоги 
щодо можливості оцінки предмета за-
стави на вимогу однієї із сторін.

Найширше коло можливих варіан-
тів проведення оцінки предмета заста-
ви передбачено статтею сьомою Зако-
ну України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» [12], в якому 
зазначено, що оцінка майна прово-
диться у випадках, встановлених зако-
нодавством України, міжнародними 
угодами, на підставі договору, а також 
на вимогу однієї з сторін угоди та за 
згодою сторін, а також проведення не-
залежної оцінки майна є обов’язковим 
у випадках застави державного та ко-
мунального майна.

Як бачимо не існує єдиного підходу 
до порядку оцінки предмета застави в 
законодавстві України. Законодавче 
врегулювання цього питання є важли-
вим аспектом оцінки ризику застави, 
оскільки саме за кошти від його реалі-
зації здійснюється задоволення вимог 
банку до позичальника в разі неплато-
спроможності останнього. Законом 
України «Про іпотеку» у статті 37 роз-
ділу п’ятого передбачено, що задово-
лення вимог банку за рахунок предме-
та іпотеки здійснюється на підставі 
оцінки майна, а наступна стаття 
38 уточнює, що ціна продажу предмета 
іпотеки встановлюється за згодою між 
іпотекодавцем й іпотекодержателем 
або на підставі оцінки майна суб’єктом 
оціночної діяльності, на рівні, не ниж-
чому за звичайні ціни на цей вид май-
на [10].
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Домовленість між сторонами кре-
дитної угоди щодо вартості заставле-
ного нерухомого майна встановлю-
ється на рівні звичайної ціни на рин-
ку нерухомості, яка діє на день укла-
дання договору іпотеки, і в більшості 
випадків сторонами угоди не прора-
ховуються майбутні зміни його вар-
тості. Саме цей факт свідчить про 
підвищення рівня ризику застави че-
рез неефективне визначення вартос-
ті запропонованого або наданого в 
заставу майна.

З метою підвищення ефективності 
системи оцінки вартості нерухомого 
майна, наданого в якості застави (іпо-
теки) та мінімізації рівня ризику за-
стави, кредитного та ринкового ризи-
ку, вважаємо за необхідне зробити 
обов’язковою нормою законів [8], [9], 
[10], [11] незалежну експертну оцінку 
запропонованого в заставу майна від-
повідним суб’єктом оціночної діяль-
ності.

Висновки. З вище наведеного мо-
жемо зробити висновки, що для підви-
щення ролі застави у мінімізації кре-
дитного ризику банківських установ 
доцільно вдосконалити процес оцінки 
заставного майна, з метою підвищення 
об’єктивності визначеної вартості за-
стави; вдосконалити та налагодити 
практику координації співпраці банків 
з незалежними оцінювачами щодо 
оцінки заставного майна; внести ко-
рективи в законодавче поле в частині 
проведення оцінки предмета застави 
включаючи обов’язкову участь неза-
лежних експертів при оцінці заставної 
вартості майна.
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Актуальність екологічних проблем в 
останні десятиліття не викликає ніяких 
сумнівів не тільки в середовищі вчених, 
а й у бізнесменів, політиків, населення в 
цілому. В сучасному світі екологічні 
проблеми самого різного рівня регу-
лярно висвітлюються в Інтернет-дже-
релах та ЗМІ. Це свідчить про те, що 
екологічна проблематика пронизує всі 
сторони життя суспільства і є важли-
вим орієнтиром в сталому розвитку. 
Постановка екологічних завдань щодо 
збереження навколишнього середови-
ща потребує долучення всіх соціальних 
груп до вирішення стратегічних еколо-
гічних проблем. А це обумовлює 
об’єктивну необхідність впровадження 
екологічного маркетингу та маркетин-
гових концепцій виробництва еколо-
гічно безпечної продукції, товарів, що 
виробляються екологічно безпечним 

способом, з допомогою реcурсо збере-
жувальних технологій, товарів що є 
екологічно безпечними для споживачів.

Екологічний маркетинг  – (англ. 
green marketing) це функція управлін-
ня, яка організовує і спрямовує діяль-
ність підприємств, пов’язану з оцін-
кою і перетворенням потреб спожива-
чів в екологічно орієнтований попит, 
тобто попит на товари та послуги, що 
сприяють збереженню якісного та 
кількісного рівня основних екосистем, 
задовольняють екологічні потреби як 
окремих осіб так і суспільства в цілому 
[1]. Або можна сказати і іншими слова-
ми, що екологічний маркетинг  – вид 
діяльності підприємства який орієнто-
ваний на задоволення екологічних по-
треб споживачів, що враховує збере-
ження навколишнього середовища, це 
якісно нова ідеологія управління при-
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родоохоронною діяльністю. Екологіч-
ний маркетинг з’явився в кінці XX 
століття і передбачав поєднання двох 
аспектів, зокрема, маркетингу підпри-
ємства ( розробка, виробництво, упа-
ковка, збут,…,утилізація товарів) і 
екологічної діяльності підприємства 
(шкідливі викиди в атмосферу, відходи 
виробництва, стоки в ґрунт та водні 
об’єкти, тощо).

Основними завданнями економіч-
ного маркетингу є формування на 
ринку екологічних потреб; створення 
умов для збереження навколишнього 
середовища; пристосування виробни-
цтва до умов ринку; інтенсифікація 
збуту екологічно чистої продукції [1].

Основними функціями екологічно-
го маркетингу є такі: дослідження рин-
ку та вивчення попиту на екологічно 
чисту продукцію, ціноутворення; ре-
клама й стимулювання купівлі еколо-
гічних товарів; планування та органі-
зація виробництва екологічно чистих 
товарів, організація збутової діяльнос-
ті; діяльність, пов›язана зі зберіганням 
товарів, організацією екологічно без-
печного обслуговування споживачів. 
Екологічний маркетинг відповідає іде-
ології сталого розвитку він спрямова-
ний на розв’язання економіко-еколо-
гічних проблем суспільства. У середині 
80-х років виникла ідеологія сталого 
розвитку. Сталий розвиток – це такий 
економічний розвиток суспільства, 
при якому спільнота має змогу задо-
вольняти власні потреби і при цьому 
не чинить значного тиску на навко-
лишнє середовище. Екологічний мар-

кетинг відповідає принципам стійкого 
розвитку та дозволяє гармонізувати 
інтереси виробників та споживачів, 
що дозволяє досягти стійкого соціаль-
но-екологічно-економічного розвитку.

Україна на державному рівні, як і 
більшість країн світу, підтримує ідео-
логію сталого розвитку. Для форму-
вання екологічних ініціатив підпри-
ємств необхідною є розробка концеп-
ції екологічно чистого виробництва, 
обов’язковим елементом якого є комп-
лекс екологічного маркетингу. Еколо-
гічний маркетинг надає можливість 
формувати та впроваджувати еколо-
гічні цілі і зменшувати ймовірність 
виникнення екологічних ризиків на 
виробництві.

Таким чином, підвищення ефектив-
ності діяльності підприємств потребує 
врахування заходів з охорони навко-
лишнього середовища, обмежень впли-
ву на навколишнє середовище, а також 
безперервного використання принци-
пів екологічного менеджменту та функ-
цій екологічного маркетингу в госпо-
дарській діяльності кожного суб’єкта 
господарювання, маркетингу, що в ре-
зультаті сприятиме сталого розвитку 
кожного регіону так і країни загалом.
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The international tourism market per-
forms important economic functions in 
the development of the destination. How-
ever, this market affects not only on eco-
nomic relations. The social functions of 
the international tourism market are also 
important.

At the same time, the receiving coun-
try participates in the involvement of lo-
cal population in the social communica-
tion mechanism. A favorable situation is 
created when a visitor and a host of peo-
ple are socially united and are better ac-
quainted with each other, it deepens the 
knowledge of each other’s character and 
character, which is the basis for mutual 
respect and appreciation in both groups. 
[5, 89-92]

Many works are devoted to the social 
impact of tourism on the local popula-
tion. The survey results show that citizens 
who benefit from tourism development 
and participate in solving problems in the 
field of tourism are more positive about 
the results of tourism development. In ad-
dition, individuals who benefit from tour-
ism development are more prone to better 
quality of life and support further devel-

opment of tourism. Researchers have a 
negative impact. According to various re-
search, the main problems for the local 
population are traffic jams, wasting and 
excess points in tourist destinations.

The visitor’s presence in the country 
affects the lives of the local population. 
The rules of visitor’s behavior and their 
dependence on the population’s lifestyle 
have a significant impact on the popula-
tion. This is a clear expression when a 
visitor travels from North America or 
Europe to a developing country that has 
primitive culture or low (economic) stan-
dards and inexperience in life. The visitor 
is influenced by the contrasts of cultures, 
which in general leads to a different level 
of living. [1, 1-5]

Tourism became popular, global activ-
ity in 2010, Worldwide, were made 
940 million international tourist arrivals, 
which is 6,6% more than in 2009. In 2010, 
revenues from international tourism 
amounted to $ 919  billion (693  billion 
euros), that was 4,7% higher than in pre-
vious year. The global financial crisis, 
which was marked at the end of the 2000s, 
has been impacted the tourism signifi-
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cantly, and began to decline in June of 
2008  and the number of international 
tourist arrivals decreased by 2% in the 
same year. This negative trend became 
even more intense in 2009, as in many 
countries, the H1N1 virus broke out, re-
sulting in 4% decline in international 
tourist arrivals and 880  million dollars, 
and revenues decreased by 6%.

In February of 2018, the number of 
international travelers reached 440,806, 
this increase of 19.8% are over the same 
period of last year. 177,845 (+ 27.1%) of 
the total number of tourists was 24 hours 
or more (tourists) and 85,985 for transit, 
the total number of one-day visits was 
176,976.

According to the data of January-Feb-
ruary 2018, 885,047  international travel-
ers visited Georgia, compared to the same 
period of the previous year it is an in-
crease in + 17.2%. The number of tourists 
from the total number of tourists who 
came during 24 hours and more in Geor-
gia was 367,321 growth + 24.9%). Most of 
the visits were from Azerbaijan (-0.6%), 
Armenia (+ 24%), Turkey (+24%), Russia 
(+ 19.2%) and Iran (+ 110.5%).

The positive trend is maintained in the 
direction of the EU countries, from Janu-
ary to February, when the number of arriv-
als in Georgia is increased: 41%, Lithuania 
+ 26%, France + 23%, Germany + 11% and 
others. Special growth was observed from 
the following countries: Kuwait’s + 132%, 
Iran + 110%, Saudi Arabia + 102%, Israel + 
75%, China + 53% and others.

Tourism is vital for many countries 
such as France, Egypt, Greece, Lebanon, 
Israel, the United Kingdom, USA, Spain, 

Italy, Thailand, Georgia and many island 
nationals such as Bahamas, Fiji, Maldives, 
Philippines, Seychelles Hawaii. This is 
primarily due to wide investments in 
various activities, especially in the service 
sector, as a result, the possibility of em-
ployment in the service industry is largely 
associated with tourism. This industry 
service includes transportation services 
such as aviation, cruise ships, taxes, host-
ing services, such as accommodation (ho-
tel and various shelters). Also this indus-
try is belonged to entertainment venues 
such as amusement parks, casinos, shop-
ping centers, musical institutions and the-
aters. [2, 45-48]

In recent years, the world has become 
more and more active in wildlife and day 
to day “Wellness” industry are becoming 
one of the popular directions of medical 
tourism. In Georgia, there are many types 
of tourism-recreational resources and 
large biodiversity. Unique conditions pro-
vide the basis for this area to become the 
world’s “wellness industry” center using 
modern world achievements.

Nowadays, hundreds of big and small 
tourist companies offer different tours to 
tourists in Georgia; Tourism development 
is one of the main priorities of the Geor-
gian government. However, in some cases 
tourism development is look like chaotic, 
because Georgia does not have a national 
strategy or tourism development, it has 
no military or regional plans. [3, 45-48]

The state policy of tourism develop-
ment should focus on maintaining liber-
alization in the sector and supporting in-
vestments. The creation of a favorable in-
vestment environment by the state will 
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stimulate both foreign and local investors. 
Improvement of legislative-normative 
base is important for successful develop-
ment of resort-tourism sphere in Georgia. 
The Georgian Laws on “Tourism and Re-
sorts” (1997, additional amendments 
1999-2000) and “on sanitary protection 
resort zones and resorts” do not respond 
to modern requirements. New trends in 
tourism, new technologies and new re-
quirements have become urgent in the 
past decade, so it is necessary to make 
changes in existing laws for tourism de-
velopment in Georgia and their compli-
ance with international requirements.

One more problem faced by the devel-
opment of tourism in the country is the 
“old approach” of the Georgian National 
Tourism Agency. In particular, it is clear 
that the Georgian National Tourism 
Agency is trying to develop mass tourism 
and attract more than 5-6 million foreign 
tourists in the country over the next few 
years. For unclear reasons, they do not 
take into consideration the experience of 
Western countries in the development of 
mass tourism.

According to some researchers (Mow 
forth & Munt, 2003), there has been a 
number of problems that have led to mas-
sive tourism growth, which have become 
increasingly evident in recent years. 
Among these problems is a negative im-
pact on the environment and the lifestyle 
and culture of the local population, un-
even distribution of financial profits, pro-
moting paternalistic dependence and 
spreading the disease.

Tourism is of paramount importance 
for many countries, as it has a growing 

employment opportunities and a large 
amount of money for local businesses. 
Different countries have different strate-
gies and approaches to tourism develop-
ment; Some approaches are aimed at 
stimulating poverty reduction, but at the 
same time the absence of tourism strate-
gic plan and wrong approach to tourism 
development can cause problems and ad-
verse impacts on local environment. It 
should be noted that tourism develop-
ment cannot be the only alternative for 
the development of villages and moun-
tainous areas and should not only be seen 
from the positive side of tourism. The 
more rational will be to set long-term 
plans for tourism development, taking 
into consideration the tourism disadvan-
tages and the ways of avoiding them.

First of all, it is necessary to develop 
long-term strategic plans for tourism de-
velopment at both national and regional 
levels, and by getting close consultations 
with all stakeholders. It is important to 
ensure the participation of local compa-
nies and communities in developing re-
gional tourism plans.

Prior to the promotion of any kind of 
tourism in mountainous regions or vil-
lages, it is necessary to conduct research 
on tourist potential and expectations of 
local population. In order to avoid ad-
verse impacts on environment and local 
communities, it is mandatory to prepare 
environmental impact assessment for 
large-scale projects of tourism develop-
ment. It is important to develop long-
term strategic plans for tourism because 
that first of all, governmental structures 
will honor and implement them.
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МИТНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
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Наукова стаття присвячена питанням митної політики в Україні. Метою 
статті є дослідження динаміки рівня податкового навантаження та вплив змі-
ни податкових тарифів на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності. А 
також пошук відповідей на ряд актуальних для України питань: Чи впливає 
митна політика на розвиток підприємницької діяльності? Чи є даний інстру-
мент ефективним для впливу на діяльність суб’єктів господарювання? Вирішен-
ня поставленої проблеми здійснюється шляхом аналізу реальної середньозваже-
ної ставки ввізного мита в Україні, побудови кореляції між митним наванта-
женням та кількістю суб’єктів підприємницької діяльності.

Ключові слова: митне оподаткування, суб’єкт господарювання, ставка 
ввізного мита, суб’єктів підприємницької діяльності

ТАМОЖЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Верланов Александр Юрьевич
к. е. н. доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Черноморского 
национального университета имени Петра Могилы

Авраменко Юлия Андреевна
Студентка III курса специальности учет и аудит факультета экономических наук 
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Научная статья посвящена вопросам таможенной политики в Украине. Це-
лью статьи есть исследование динамики уровня налоговой нагрузки и влияние 
изменения налоговых тарифов на деятельность субъектов предприниматель-
ской деятельности. А так же поиск ответов на ряд актуальных для Украины 
вопросов: Влияет ли таможенная политика на развитие предпринимательской 
деятельности? Есть ли данный инструмент эффективным для влияния на дея-
тельность субъектов предпринимательства? Решения поставленной проблемы 
осуществляется путём анализа реальной средневзвешенной таможенной став-
ки ввозной пошлины в Украине, построения корреляции между таможенной на-
грузкой и количеством субъектов предпринимательской деятельности.
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Постановка наукової проблеми та її 
значення. Реалізація податкового регу-
лювання на мікрорівні проявляється 
за допомогою зміни податкового на-
вантаження на конкретних платників. 
Рівень податкового навантаження  – 
один із найбільш вагомих зовнішніх 
чинників, що впливає на діяльність 
підприємств, а тому й потребує де-
тального вивчення [1]. Тому питання 
визначення рівня податкового наван-
таження на підприємства є дуже 
складним для кожної держави. З одно-
го боку, оподаткування підприємств – 
інструмент регулювання економіки, 
податки є тим джерелом надходження 
коштів до державного бюджету, без 

якого неможливо уявити життя про-
цвітаючої й економічно розвиненої 
країни. З іншого боку, надмірне подат-
кове навантаження – негативний фак-
тор податкової політики держави, що 
заважає нормально функціонувати 
підприємствам, стримує їхню ділову 
активність і призводить до збитковос-
ті або тінізації діяльності.

У сучасних умовах інтеграції Украї-
ни на європейський ринок та загальної 
глобалізації світової економіки все 
більшого значення набуває міжнарод-
на торгівля. Одним з основних інстру-
ментів впливу держави на міжнародну 
торгівлю є митне оподаткування. Сис-
тема митного оподаткування є досить 

Ключевые слова: таможенное обложение, субъект хозяйствования, ставка 
ввозной пошлины, субъектов предпринимательской деятельности
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The scientific article is devoted to the questions of customs policy in Ukraine. The aim 
of the article is study the dynamics of the tax burden and the effect of changes in tax rates 
on the activities of business entities. As well as finding answers to a number of relevant 
issues for Ukraine: Does the customs policy affect the development of entrepreneurial 
activity? Is this tool effective for influencing the activities of business entities? The solution 
of the problem is carried out by analyzing the real average weighted import duty rate in 
Ukraine, building a correlation between the customs load and the number of business 
entities.
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складною та розгалуженою, проте ми 
спробуємо проаналізувати її, викорис-
товуючи середньозважені показники, 
та розглядаючи її окремо по певним 
галузям та напрямкам економічної ді-
яльності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні засади та практич-
ний інструментарій розрахунку подат-
кового навантаження досліджено в на-
укових працях таких зарубіжних уче-
них, як Д. Вілдасін, Дж. Вілсон О. М. 
Лібман, Д. Мітчел, О. І. Погорлецький, 
О. М. Пузін та ін. [2]. Над дослідження 
проблем впливу митного оподаткуван-
ня на діяльність суб’єктів господарю-
вання працювали й видатні вітчизняні 
науковці, а саме: І. А. Гуцул [3], К. С. Пу-
гачевська [4], Н. П. Ткачук [1], Ф. П. 
Ткачик, А. А. Шульга [2]. Зазначені 
представники детально розглянули пи-
тання впливу митних регуляторів на 
зовнішньоекономічну діяльність, осо-
бливості податкового навантаження в 
умовах реформування фінансової сис-
теми України та інші. Однак ми обрали 
для свого дослідження відстеження на-
явності та сили зв’язку між обраними 
економічними показниками.

Виклад основного матеріалу. Од-
ним із провідних чинників розвитку 
економіки будь-якої країни в умовах 
посилення глобалізаційних процесів є 
здійснення її суб’єктами господарю-
вання ефективної зовнішньоекономіч-
ної діяльності [5]. У Законі України 
«Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» [6] зазначається, що Україна 
зобов’язана здійснювати захист прав 
та законних інтересів суб’єктів зо-

внішньоекономічної діяльності за сво-
їми межами згідно з нормами міжна-
родного права. Наша держава має пра-
во вживати заходи у відповідь на дис-
кримінаційні та (або) недружні дії з 
боку іноземних держав, які обмежують 
законні права та інтереси суб’єктів зо-
внішньоекономічної діяльності. Зазна-
чені заходи у відповідь вживаються за 
рішенням відповідних державних ор-
ганів управління (Міжвідомчою комі-
сією з міжнародної торгівлі – рішення 
про запровадження режиму ліцензу-
вання), Верховної Ради України в об-
сязі, адекватному вищезазначеним 
дискримінаційним та (або) недружнім 
діям іноземних держав і можуть пе-
редбачати застосування: режиму лі-
цензування та квотування; податку на 
імпорт товарів, розмір якого визнача-
ється виходячи з обсягу дискриміна-
ційних та (або) недружніх дій; позбав-
лення режиму найбільшого сприяння 
або пільгового спеціального режиму і 
повну або часткову заборону (ембарго) 
на торгівлю; інші заходи відповідно до 
характеру дискримінаційних та (або) 
недружніх дій. Шляхом використання 
засобів митно-тарифного регулювання 
держава може впливати на конкурен 
тне середовище на внутрішньому рин-
ку. Встановлюючи ліберальний режим 
для певних видів імпортних товарів, 
створюються однакові умови як для 
вітчизняних, так і для зарубіжних ви-
робників, і навпаки, вводячи імпортне 
мито на певний перелік товарів, дер-
жава робить подібні вітчизняні товари 
більш конкурентоспроможними по-
рівняно з ввезеними на митну терито-
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рію України [7, с. 91]. Однією з цілей 
застосування імпортного мита є регу-
лювання конкурентного впливу іно-
земних товарів на ринок України з ме-
тою встановлення добросовісної кон-
куренції. За економічним змістом і ха-

рактером дії імпортне мито належить 
до вартісних ринкових регуляторів зо-
внішньоторговельного обороту, тобто 
аналогічно до інших податків підви-
щує ціну товару та знижує його конку-
рентоспроможність.

Таблиця 1
Рік Сума сплаченого 

ввізного мита, 
млн. грн.

Загальний обсяг 
імпорту, млн. грн.

Реальна середньозважена 
ставка ввізного мита

2008 11 933 520588 2,292215725

2009 6 329 438860 1,442145559

2010 8 556 580944 1,472775345

2011 10 463 779028 1,343083946

2012 12 986 835394 1,554476092

2013 13 265 805662 1,646472094

2014 12 389 834133 1,48525475

2015 39 881 1084016 3,679004738

2016 20 001 1323127 1,511646274

2017 23898 1618749 1,476325236

Джерело: за даними джерел [8;9]

Джерело: за даними табл. 1
Рис. 1 Динаміка реальної середньозваженої ставки ввізного мита в Україні за 2008 – 
2017 роки 
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Основу системи заходів державного 
регулювання доступу товарів на вну-
трішній ринок становлять тарифні об-
меження, сукупність яких визначає та-
рифний режим країни. Ретроспектив-
ний аналіз тарифного режиму в Україні 
впродовж 2008- 2017 рр. Розраховуєть-
ся шляхом відношення суми сплачено-
го ввізного мита до загального обсягу 
імпорту за відповідний період.

Реальна середньозважена ставка 
ввізного мита за 2003 – 2013 роки

На рисунок 1, зображено загальну 
динаміку зміни реальної середньозва-
женої ставки ввізного мита в Україні.

На рисунку видно, що реальна се-

редньозважена ставка ввізного мита 
коливалась в межах 1,34-1,65%, проте в 
2015  р. Відбувся суттєвий неочікува-
ний стрибок до позначки 3,68%, що 
може бути викликаний факторами, що 
не бралися до уваги в нашій моделі, 
або неточностями в статистичних да-
них.

Далі розглянемо, як змінювалась 
кількість суб’єктів підприємницької ді-
яльності в Україні за аналогічний пері-
од. Для цього розглянемо таблицю 2

Показники структурної статистики 
по суб’єктах господарювання з розпо-
ділом за їх розмірами

Щоб порівняти дані про кількість 

Таблиця 2
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2010 2183928 586 20983 357241 300445 1805118 355 1804763 1793243
2011 1701620 659 20753 354283 295815 1325925 306 1325619 1313004
2012 1600127 698 20189 344048 286461 1235192 361 1234831 1224315
2013 1722070 659 18859 373809 318477 1328743 351 1328392 1318703
2014 1932161 497 15906 324598 278922 1591160 712 1590448 1580965
2015 1974318 423 15203 327814 284241 1630878 307 1630571 1626589
2016 1865530 383 14832 291154 247695 1559161 281 1558880 1553041

За даними джерела 10
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зміни суб’єктів підприємництва та рі-
вень митного оподаткування, ми по-
будували Рисунок 2

У розглянутому періоді, найбіль-
шою кількість суб’єктів підприєм-

ницької діяльності в Україні була 
2010 року, і далі поступово зменшува-
лася. Найнижчою, кількість підприєм-
ців була 2012, після чого ситуація дещо 
стабілізувалася.

Джерело: За даними Державної служби статистики України
Рис. 2 Динаміка зміни кількості суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

Рис 3. Порівняння динаміки митної ставки та зміни кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності.
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Порівняємо дані показники за ана-
логічний період між собою. Наклавши 
Їх один на оден.

Загалом можна простежити, що 
коливання кількості суб’єктів підпри-
ємництва незначно реагують за зміну 

Рис. 4 Кореляція між середньозваженою ставкою митного оподаткування та кількістю 
суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням даних 2015 року.

Рис 5 Кореляція між середньозваженою ставкою митного оподаткування та кількістю 
суб’єктів підприємницької діяльності без урахуванням даних 2015 року.
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митної ставки. Значення реальної 
ставки мита за 2015  рік значно виді-
ляється серед інших. Так як нам неві-
домо, чим викликаний такий стрибок, 
то далі ми розглянули дві моделі.

Модель 1 з урахуванням показників 
2015 року

Коефіцієнт кореляції становить 0,25. 
За таких умов зв’язок є прямим та слаб-
ким, що свідчить про те, що чим біль-
шою є ставка митного оподаткування, 
тим більше суб’єктів господарювання.

Модель 1  без урахуванням показ-
ників 2015 року.

Коефіцієнт такої кореляції стано-
вить -0,18. За таких умов зв’язок є 
оберненим та слабким, що свідчить 
про те, що чим меншою є ставка мит-
ного оподаткування, тим більше 
суб’єктів господарювання.

Висновок провівши аналіз, обраних 
нами, показників ми з’ясували, що 
ставка митного оподаткування має не-
значний вплив на діяльність суб’єктів 
підприємницької діяльності. Тому за-
стосування її державою, як регулятора 
активності підприємницької діяльнос-
ті буде малоефективним. В результаті 
дослідження ми отримали дві можливі 
моделі такої взаємодії. Щоб однознач-
но визначити, яка з моделей є досто-
вірною, варто детальніше розглянути, 
чим викликаний отриманий показник 
митної ставки, які не взяті нами до 
уваги фактори могли вплинути на ре-
зультати, що й стане темою для на-
ступних досліджень.
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У статті розглянуто вплив змін оподаткування приватних підприємств на 
оплату праці в Україні, що спричиняє ухилення від сплати податку з доходів фізич-
них осіб. Наслідками нестабільності податкового законодавства можуть стати 
закриття малого бізнесу або (та) поширення незаконного найму працівників.

Під час роботи досліджено можливі шляхи подолання даної проблеми та ство-
рення, відповідно, кращих умов для процвітання приватного підприємництва та 
офіційного працевлаштування.

Ключові слова: оподаткування, оплата праці, податок з доходів фізичних 
осіб, приватне підприємництво, держава, податкове законодавство.

В статье рассмотрено влияние изменений налогообложения частных пред-
приятий на оплату труда в Украине, что приводит к уклонению от уплаты 
налога с доходов физических лиц. Последствиями нестабильности налогового 
законодательства могут стать закрытие малого бизнеса или (и) распростране-
ние незаконного найма работников.

Во время работы исследовано возможные пути преодоления данной проблемы 
и создание, соответственно, лучших условий для процветания частного пред-
принимательства и официального трудоустройства.

Ключевые слова: налогообложение, оплата труда, подоходный налог, част-
ное предпринимательство, государство, налоговое законодательство.

The article examines the impact of changes in the taxation of private enterprises on 
wages in Ukraine, which leads to evasion from payment of personal income tax. 
Consequences of instability of the tax legislation can be the closure of small businesses or 
(and) the spread of illegal hiring of workers.

During the work, possible ways of overcoming this problem and creating, respectively, 
better conditions for the prosperity of private entrepreneurship and formal employment 
were explored.

Keywords: taxation, wages, personal income tax, private entrepreneurship, state, 
tax legislation.
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Податкова система України на сьо-
годні потребує удосконалення, так як 
за міжнародними рейтингами ефек-
тивність її функціонування є низькою. 
Це, в свою чергу, сповільнює реструк-
туризацію економіки, розвиток висо-
котехнологічних виробництв, забезпе-
чення економічного зростання та на-
повнення бюджету.

Одним із основних бюджетонапов-
нювальних податків є податок з дохо-
дів фізичних осіб (далі  – ПДФО). 
ПДФО  – інструмент прямого оподат-
кування, так як має більш динамічний, 
мобільний характер, ніж інші види 
прямих податків.

Для аналізу динаміки змін оподат-
кування розглянемо коливання ставки 
ПДФО протягом 2013-2017 років. Ста-
ном на 2013  рік існувало дві базові 
ставки ПДФО – 15 % та 17 %.

Вже у 2014  році антикризовим за-
коном запроваджується прогресивна 
шкала оподаткування ПДФО. Відпо-
відно до неї, ставка ПДФО коливалася 
в межах від 15 % до 30 % в залежності 
від кількості отриманих прожиткових 
мінімумів.

У 2015 році ставка ПДФО залежала 
від розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 1 січня звітного 
року.

Таблиця 1. 
ПДФО станом на 2013 рік
Ставка податку База оподаткування
15 % при отриманні особою доходу до десятикратного розміру 

мінімальної заробітної плати
17 % На суму перевищення отриманого доходу над десятикратним 

розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом 
станом на 1 січня звітного року (11 470,00 грн)

Таблиця 2. 
ПДФО станом на 2014 рік
Ставка 
податку

База оподаткування

15 % при отриманні особою доходу до 10 прожиткових мінімумів  
(до 12 180 грн.) на місяць

17 % при отриманні особою доходу від 10 до 17 прожиткових мінімумів  
(12 180 грн. – 20 706 грн.) на місяць

20 % при отриманні особою доходу від 17 до 33 прожиткових мінімумів  
(20 706 грн. – 40 194 грн.) на місяць

25 % при отриманні особою доходу від 33 до 66 прожиткових мінімумів  
(40 194 грн. – 80 388 грн.) на місяць

30 % при отриманні особою доходу більше 66 прожиткових мінімумів  
(від 80 388 грн.) на місяць

Таблиця 3. 
ПДФО станом на 2015 рік
Ставка податку База оподаткування
15 % Не перевищує 12 180,00 грн
20 % Понад 12 180,00 грн
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Законом  № 71  з  01.01.2015  р  збіль-
шена ставка ПДФО (з 17% до 20%), яка 
застосовується до доходів  понад 
10  МЗП,  що діють станом  на 1  січня 
звітного податкового року (у 2015 році 
- 12 180 грн).

Основними нововведенням 2016 року 
в податковому законодавстві можна вва-
жати встановлення ставки ПДФО, що не 
залежить від розміру доходу, а є сталою і 
дорівнювала 18 %. На 2017 рік планува-
лось зниження ставки до 17 %, але не все 
робиться, як гадається.

Кількість зареєстрованих малих 
підприємств протягом 2013-2016  ро-
ків, за даними Державної служби ста-
тистики України.

З діаграми ми можемо побачити, 
що кількість зареєстрованих приват-
них підприємств з 2013  року почала 
падати. Можна припустити, що одним 
із чинників зменшення є нестабіль-
ність податкової системи, коливання 
ставки ПДФО.

Подібне зниження кількості під-
приємств вплинуло і на кількість за-
йнятого населення. За даними Держав-
ної служби статистики України кіль-
кість зайнятого населення працездат-
ного віку протягом 2013-2017  років 
знизилася.

Тим самим, можна припустити, що 
однією з причин різкого зниження 
кількості працюючих є підвищення 
ставки ПДФО до 18 %. Відповідно пра-
цівники шукають шляхи уникнення 
сплати податку. Одним з них і є неза-
конне працевлаштування, що в свою 
чергу тягне за собою появу заробітної 
плати поза обліком.

Все це несе негативний вплив на 
стан державного бюджету та економі-
ки країни загалом. Якщо в середньому 
мале підприємство працевлаштовує 
близько п’яти осіб, один з них, у світлі 
останніх змін у системі оподаткуван-
ня, є незаконно найманим. Відповідно, 
станом на 2018 рік держава недоотри-
має від середньостатистичного 
працівник,а що має дохід на рівні міні-
мальної заробітної плати та не є офі-
ційно працевлаштованим, суму у роз-
мірі 8  041,68  грн. А скільки таких не-
свідомих працівників в Україні?

В Україні за порушення, допущені 
при нарахуванні та сплаті ПДФО до 
платника податків може бути застосо-
вані такі види відповідальності як:

• фінансова, у вигляді штрафів 
і пені;

• адміністративна;
• кримінальна.
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При ненарахуванні, неутриманні та/
або несплаті ПДФО податковим аген-
том застосовується фінансова відпові-
дальність у вигляді штрафів у розмірі:

– 25 % суми податку, що підлягає на-
рахуванню та/або сплаті до бюджету;

– 50 % зазначеної суми  – при по-
вторному вчиненні правопорушення 
протягом 1 095 днів;

– 75 % зазначеної суми – при вчинен-
ні аналогічного правопорушення про-
тягом 1 095 днів у третій раз і більше.

Якщо платник податків (податковий 
агент) не дотримався порядку перера-
хування ПДФО, порядку заповнення 
чи подання відомостей до контролюю-
чих органів, до нього може застосову-
ватись адміністративна відповідаль-
ність, передбачена статтею 163.4. КУ-
пАП, у вигляді попередження чи накла-
дення штрафу у розмірі від 2 до 3 НМДГ 
(від 34  до 51  грн.). При здійсненні по-
вторного правопорушення сума штра-
фу може зрости до розміру від 3  до 
5 НМДГ (від 51 до 85 грн.).

Якщо платник податків навмисно 
ухиляється від сплати податків до нього 
може бути застосована кримінальна від-
повідальність, що залежить від суми ко-
штів що не надійшли до бюджету. У 
цьому випадку з особи стягується штраф 
або/та позбавлення волі до трьох років.

Аби створити нові робочі місця 
влада провадить реформи. Яскравим 

прикладом є медична реформа 
2017 року, результатом якої є реєстра-
ція лікарів як фізичних осіб-підпри-
ємців, що, в свою чергу, збільшує кіль-
кість робочих місць. Проте паралель-
но з цим, очікується зменшення кіль-
кості лікарень і скорочення штату 
працівників.

З вищеперерахованого можна зро-
бити висновок, що підвищення став-
ки оподаткування податку з доходів 
фізичних осіб опосередковано впли-
ває на кількість офіційно працевла-
штованих осіб, маємо тенденцію до 
зниження. Скорочується й кількість 
малих підприємств, що в свою чергу 
впливає на безробіття в країні. Дер-
жава ж намагається покращити умо-
ви працевлаштування шляхом рефор-
мування різних сфер життєдіяльності 
суспільства. З цього виникає питан-
ня, що краще: відсутність реформ чи 
невдале, непослідовне реформування 
та, відповідно, нестабільність законо-
давства?
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The global arms market, like any other 
commodity market, is developing under 
the influence of a large number of diverse 
factors  – political, economic, military, 
social, and others. The greatest influence 
on it is made by factors related to changes 
in the military-political situation, the 
emergence of imbalances in certain 
regions, the resolution of armed conflicts 
and the adoption of the governments of 
the countries of priority, urgent mayors in 
order to ensure national security.

Modern weapons can be protective, 
and maybe offensive. It all depends on who 
in whose hands it has fallen, and not at all 
on the technical characteristics. Naturally, 
all for a defensive weapon. But at the same 
time, it is not necessary to forget, especially 
now, at the bottom of the crisis, that the 
military-industrial complex has pulled out 
more than one country from the economic 
hole. For example, for the same United 
States, their Great Depression ended only 
in 1941, when overseas troop orders from 
warring allies stretched out. Right now, the 
military-industrial complex is the most ef-
ficient sector of the world economy. But 
getting on the world’s arms market is also a 
war, only competitive. And here, too, allies 
are needed

Military-technical cooperation is an 
integral part of the foreign policy of any 
state. At the turn of the century, due to 
geopolitical and economic conditions, it 
is a very important issue for Ukraine as 
well as for peace, because complex pro-
cesses are taking place in the world, new 
centers of influence and security systems 
are emerging. [1]

In this study, we will consider in more 
detail the main tendencies and place of 
Ukraine in the world market of arma-
ments.

The world market of armaments and 
military equipment in a certain sense is 
one of the components of the world mar-
ket of goods and is included in world 
trade turnover. However, unlike the «or-
dinary» trade in civilian products, in the 
world trade in arms and military-techni-
cal cooperation of many states, a great 
deal of aspects of international and na-
tional issues are mixed in astonishing way.

From a macroeconomic point of view, 
the global weapons market resembles 
conventional commodity markets: there 
is commodity (armament and military 
equipment), and further, as in the classi-
cal macroeconomics, there is demand, 
there is a supply; Excess demand over the 
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offer leads to an increase in the average 
price level; Excess supply over demand – 
before falling.

On the whole, arms trade is based on 
the traditional macroeconomic chain of 
«movement of goods»  – from the actual 
producers of goods (OIW producers) to 
end users (usually national armed forces, 
state legal paramilitary forces and struc-
tures, but there are non-state legal or ille-
gal or even criminal structures). Between 
producers and consumers, as a rule, but 
not always, there are intermediaries – ex-
porters and importers.

Another thing is that demand and 
supply are strongly influenced by poli-
tics – political instability in a certain re-
gion, the mutual territorial claims of a 
number of countries, the confrontation of 
military-political alliances, the change of 
foreign policy of states or military con-
flicts between states or within the coun-
try. All this leads to an increase in de-
mand, an increase in world expenditures 
on military needs and the purchase of 
weapons.

The modern world market of arma-
ments is one of the most complex sectors 
of the world economy. The rivalry of indi-
vidual countries and groups here is very 
acute: the struggle is not only for indi-
vidual profits, but also for the military-
technical advantage, long-term attach-
ment of the buyer to its technological 
complex. Purchased ships, airplanes, air 
defense systems, tanks, artillery systems, 
as a rule, serve many years, but in the 
course of time, they need to be modern-
ized and repaired. Therefore, communi-
cations in this area are extremely benefi-

cial to the manufacturer, since the first 
transaction entails the necessary regular 
contracts. At the turn of the 1980’s and 
2000’s, the world market of weapons and 
military equipment has undergone sig-
nificant changes that determined its de-
velopment in subsequent years.

Trade in weapons (in this case, it is 
solely about legal processes) is one of the 
most important factors determining the 
value and role of a particular state in the 
modern world system. On the one hand, 
the defense of the geopolitical and foreign 
economic interests of the country directly 
depends on the export of arms and mili-
tary equipment (OIW). On the other 
hand, the international arms trade market 
is an arena for the struggle for hegemony, 
for the implementation of the paradigm 
of the New World Order. [2]

In the world market, various difficul-
ties arise from the fears of an exporting 
country (or a third party) about the pos-
sible aggressive use of these weapons by 
the importing country, or for the possibil-
ity of counteracting their own aggression. 
Often, for these reasons, there is a ban on 
the sale of certain weapons in general or 
only to a particular country. In this case, 
so-called non-economic levers that oper-
ate through legislative intervention start 
to work.

Trade in arms and military equipment 
is carried out, as a rule, on the basis of 
intergovernmental agreements. True, 
along with the legal forms of trade there is 
an illegal arms trade market, the size of 
which is quite significant. It should be 
noted two varieties of the illegal market: 
«gray» and «black». On the so-called gray 
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market, weapons are being marketed by 
government agencies, but without broad 
publicity. The black market is the supply 
of armaments and military equipment 
bypassing existing norms and interna-
tional agreements. This market of arms 
develops as a reaction to increased re-
strictions and regulations in the open 
market.

Due to the fact that arms trade affects 
the security of not only individual states, 
but also the rest of the world as a whole, 
the world community is trying to estab-
lish effective mechanisms for controlling 
the export of various types of weapons. 
So, the Missile Technology Control / 
MTCR / regime is trying to restrict the 
proliferation of missile weapons delivery / 
nuclear, chemical, bacteriological / by 
controlling the export of missiles and 
technologies for their production in third 
countries. Participation in the MTCR is 
voluntary.

In order to increase the transparency 
of arms exports, the UN Register of Con-
ventional Weapons has been established. 
The Register mode provides for the an-
nual voluntary provision by States of in-
formation on foreign trade in weapons. 
The Registry data allows you to predict 
military-political situations in different 
regions of the world. [3]

The Global System for the Control of 
the Extension of Conventional Arms, Du-
al-Use Goods and Technologies provides 
for the Wassenaar Arrangement, to which 
States which are producers and exporters 
of armaments or related technologies 
have joined. The Wassenaar Arrangement 
provides for the voluntary exchange of 
information between the participating 
countries on the supply or refusal of sup-
plies to third countries of dual-use goods 
and technologies specified in the Lists 
annexed to the Agreement.

In addition to international prohibi-
tive and controlling agreements, all lead-
ing manufacturers and suppliers of weap-
ons and military equipment have legisla-
tive acts regulating the export of weapons. 
As a rule, they define mechanisms for 
implementing export arms delivery, es-
tablish control bodies for sales, and estab-
lish legitimate lists of military goods for 
which licenses are required.

Used sources:
1. Stohl R. The International Arms Trade / R. 
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2. Feinstein A. The Shadow World: Inside 

the Global Arms Trade / Andrew 
Feinstein., 2011. – 196 p.

3. Erickson J. Dangerous Trade: Arms 
Exports, Human Rights, and International 
Reputation / Jennifer Erickson., 2015.  – 
288 p.
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Сучасний етап розвитку вітчизня-
них підприємств характеризується на-
явністю загроз як у фінансовій, так і в 
управлінській сферах. Тому актуаль-
ним залишається питання прийняття 
обґрунтованих та ефективних управ-
лінських рішень, які забезпечили б 
належний рівень фінансової безпеки 
підприємства та його стійкий розви-
ток в умовах невизначеності та ризику. 
В сучасних умовах економічного роз-
витку головну роль у системі еконо-
мічних показників відіграє прибуток.

Проте, роль прибутку для підпри-
ємств в умовах вітчизняної економіки 
традиційно зводиться до проблеми 
отримання власної вигоди підприєм-
ця, що на сьогодні не дає змоги ста-
більного росту економіки та забезпе-
чення добробуту суспільства в цілому.

Зважаючи на численні труднощі, 
які виникають в діяльності підпри-
ємств України в сучасних умовах, 
значно зростає роль аналізу та пла-
нування прибутку. Грамотно постав-
лена аналітична робота та планові 
розрахунки дають змогу вчасно від-
реагувати на негативний вплив фак-
торів розвитку підприємства, опера-

тивно приймати ефективні господар-
ські рішення.

Прибуток виступає основним якіс-
ним показником, що відображає еко-
номічну ефективність підприємства, 
його фінансовий стан, успіхи та мож-
ливості у виконанні розробленої про-
грами економічного та соціального 
розвитку. Прибуток є основним вну-
трішнім джерелом формування фінан-
сових ресурсів підприємства, що за-
безпечують його розвиток. Чим вище 
рівень генерування прибутку підпри-
ємства у процесі його господарської 
діяльності, тим менша його потреба у 
притягненні фінансових коштів з зо-
внішніх джерел.

Проблеми формування та розподі-
лу прибутку досліджуються у роботах 
видатних вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів. Теоретичні та ме-
тодичні розробки знайшли відобра-
ження у працях таких вітчизняних 
вчених: О.О. Багера, І.А. Бланка, 
О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, В.І. Ва-
луєва, А.М. Герасимовича, 
М.Я.  Дем’яненка, О.В. Карпенка, Г.Г., 
В.О. Шевчука та інших; а також зару-
біжних вчених: С.Глазьєва, К. Друрі, 
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Дж. Фостера, Е.С. Ч.Т. Хорнгрена, 
Я.В. Соколова та інших.

Зростання прибутку має велике 
значення не тільки для подальшого 
розвитку підприємства, галузі, а й 
всього господарства України з причи-
ни того, що прибуток виступає джере-
лом коштів для формування дохідної 
частини державного та місцевого бю-
джетів залежно від виду податків, збо-
рів та платежів. Прибуток також ви-
ступає найважливішим джерелом за-
доволення соціальних потреб суспіль-
ства через те, що кошти, які 
перераховуються до бюджетів різних 
рівнів в процесі оподаткування, слугу-
ють джерелом реалізації різноманіт-
них загальнодержавних та місцевих 
соціальних програм.

В умовах формування реальної са-
мостійності суб›єктів господарювання 
значно зростає вагомість прибутку в 
господарському механізмі підприєм-
ства, оскільки прибуток є не тільки 
стимулом його діяльності, а й осно-
вним джерелом розвитку. Ефективне 
управління прибутком є дуже важли-
вим та актуальним, що зумовило до-
слідження в роботі низки питань щодо 
використання прибутку підприємства, 
а саме його економічної природи; його 
місця в діяльності підприємства; пра-
вомірності та доцільності розгляду 
прибутку як об›єкта управління; ін-
струментарію розподілу прибутку.

У сучасних умовах існують різні по-
гляди щодо поняття прибутку, однак 
при цьому значна більшість вчених 
характеризує лише його кількісний ас-
пект. На думку А.А. Мазаракі, прибу-

ток як економічний показник являє 
собою різницю між ціною реалізації та 
собівартістю продукції (товарів, по-
слуг), між обсягом отриманого доходу 
та сумою витрат на виробництво й 
реалізацію продукції [4, с. 449].

На думку Лігоненко Л.О. поняття 
прибутку в найбільш узагальненому 
вигляді характеризується зміною ве-
личини власного капіталу за звітний 
період за рахунок проведення опера-
цій, які визначені в статуті господарю-
ючого суб’єкта. Тобто до прибутку вче-
на відносить операційну складову чи-
стого фінансового результату підпри-
ємства [3].

У публікаціях останніх років 
І.А.  Бланк чи не вперше в Україні ви-
користав поняття співвідношення ри-
зику і доходу у своєму визначенні при-
бутку. На його думку, прибуток  – це 
втілений у грошовій формі чистий до-
хід підприємця на вкладений капітал, 
що характеризує його винагороду за 
ризик здійснення підприємницької ді-
яльності та є різницею між сукупним 
доходом і сукупними витратами у про-
цесі здійснення підприємницької ді-
яльності [1, с. 341].

Економічну роль прибутку можна 
сформулювати таким чином [2]:

– прибуток слугує основним крите-
рієм оцінки ефективності діяльності 
підприємства;

– прибуток виступає захисним ме-
ханізмом при загрозі банкрутства;

– прибуток виступає головною ме-
тою підприємницької діяльності і є 
основним елементом, який спонукає 
до ведення господарської діяльності;
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– прибуток є основним внутрішнім 
джерелом формування фінансових ре-
сурсів;

прибуток є джерелом формування 
фондів стимулювання;

– прибуток підприємств створює 
передумови для економічного розви-
тку суспільства в цілому.

Отже, прибуток підприємства ви-
ступає як об’єкт та інструмент управ-
ління, в якому сконцентровано інтер-
еси майже всіх суб’єктів економічної 
діяльності. Він є джерелом фінансових 
ресурсів суб’єктів господарювання та 
держави. Як особливе джерело форму-
вання й поповнення фінансових ре-
сурсів підприємницьких структур 
прибуток із переходом до ринкової 
економіки є тією частиною грошових 
заощаджень підприємства, яка сприяє 
розширенню доходу та підвищенню 
добробуту акціонерів. У цьому поля-
гає відтворювальна та стимулювальна 
функція прибутку. Як важливий по-
казник оцінки фінансових результатів 
діяльності суб’єкта господарювання, 
його фінансового стану і перспектив 
розвитку прибуток є показником 
ефективності функціонування підпри-
ємства в цілому й фінансових можли-
востей держави. Прибуток виконує 
контролюючу функцію та сигналізує 
про необхідність заходів щодо змен-
шення собівартості продукції, наро-
щування обсягів доходу, доцільності 

змін у ціновій політиці, розширення 
асортименту товарів.

Саме тому, прибуток варто розгля-
дати не тільки як кінцевий фінансовий 
результат комерційної діяльності і по-
казник ефективності підприємства, а й 
як основну стратегічну його мету, сти-
мул до подальшого розвитку через 
грошові заощадження. Отримання 
прибутку є основною метою будь-якої 
підприємницької діяльності.

Отже, прибуток є основним фінан-
совим джерелом розвитку підприєм-
ства, науково-технічного вдосконален-
ня його матеріальної бази і продукції, 
всіх форм інвестування. Кожне під-
приємство з метою забезпечення при-
буткової діяльності, повинне значну 
увагу приділяти плануванню та фор-
муванню прибутку.
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Одним з важливих напрямів 
рoзвитку пiдприємств oлiйнo-жирoвoї 
гaлузi Укрaїни в умoвaх глoбaлiзaцiї, 
мoже бути викoристaння 
висoкoпрoдуктивнoгo нaсiння oлiйних 
культур, щo пoзитивнo впливaє нa 
урoжaйнiсть, вaлoвi збoри цих куль-
тур, якiсть oлiйнoї сирoвини, a 
гoлoвне  – нa ступiнь зaвaнтaженoстi 
вирoбничих пoтужнoстей oлiйнo-
жирoвих пiдприємств, oбсяги 
вирoбництвa прoдукцiї, a oтже нa 
дoхoди вiд реaлiзaцiї прoдукцiї. Мiж 
oбсягaми перерoбки oлiйнoї сирoвини 
тa oбсягaми чистoгo дoхoду вiд 
реaлiзaцiї вирoбленoї oлiйнoї прoдукцiї 
є пряма залежність. У 2016 рoцi порів-
няно з попереднім періодом всі дослі-
джувані підприємства олійно-жирової 
галузі збільшили oбсяги перерoбки 
oлiйнoї сирoвини від 5% до 60%, щo 
пoзитивним чинoм вiдoбрaзилoсь нa 
змiнi oднoгo з пoкaзникiв дiяльнoстi 
oзнaчених пiдприємств  – чистoму 
дoхoдi вiд реaлiзaцiї прoдукцiї, щo 
збільшився в середньому на 50-60%. 

Причинами такого зростання стало 
суттєве підвищення цін на олійно-жи-
рову продукцію, зрoстaння врожай-
ності та збільшення обсягів переробки 
альтернативних олійних культур. Зa 
середнiми пoкaзникaми в Укрaїнi 
прoтягoм 2010-2016 рoкiв врoжaйнiсть 
сoняшнику стaнoвилa 12,2-20,9  ц/га, 
ріпаку – 13,1-25,4 ц/га, сої – 12,4-21,6 ц/
га [2]. Прoте нa прaктицi у рoзвинених 
гoспoдaрствaх, зa умoв дoтримaння 
oснoвних технoлoгiчних тa 
aгрoтехнiчних нoрм, урoжaйнiсть 
мoже дoсягaти 25-35  ц/гa зa 
середньoрiчнoгo пoкaзникa в свiтi  – 
14-17  ц/гa. Тaк, зaвдяки висoким 
технoлoгiям вирoщувaння сoняшнику, 
сучaснiй aгрoтехнiцi, рoзвиненiй 
селекцiї, сприятливим прирoдo 
клiмaтичним умoвaм Фрaнцiя oстaннi 
десять рoкiв є прoвiднoю крaїнoю з 
oтримaння нaйвищих в свiтi 
середньoрiчних пoкaзникiв 
урoжaйнoстi сoняшнику  – 25-27  ц/гa 
[2]. Oтже, в сучaсних умoвaх 
oптимaльне пoєднaння тa 
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викoристaння aдaптoвaних дo умoв 
регioну склaдoвих технoлoгiї 
вирoщувaння сiльськoгoспoдaрських 
культур з нaйкрaщoю ефективнiстю 
вирoбництвa дaсть мoжливiсть 
пiдвищити рiвень рoзвитку oлiйнo-
жирoвoї гaлузi Укрaїни i хaрчoвoї 
прoмислoвoстi в цiлoму.

Недoзaвaнтaженiсть нaявних 
вирoбничих пoтужнoстей oлiйнo-
жирoвих пiдприємств тa стiйке 
зрoстaння внутрiшньoгo тa зoвнiш-
ньoгo пoпиту нa рoслиннi oлiї тa шрoт 
сприяє, oсoбливo oстaннiм чaсoм, 
нaрoщенню oбсягiв перерoбки iнших 
aльтернaтивних культур, зoкремa сoї 
тa рiпaку. Дефiцит у спoживaннi 
рoслиннoї oлiї в Китaї тa Iндiї 
стaнoвить близькo 16  млн т, 
нaрoщується вирoбництвo бioдизеля в 
крaїнaх ЄС, зрoстaє пoпит нa прoдукти 
перерoбки сoї тa рiпaку (шрoт, мaкухa), 
щo є цiнними висoкoбiлкoвими й 
жирoвими кoмпoнентaми кoрмoвoгo 
рaцioну для твaринництвa, птaхiв-
ництвa, свiдчить прo перспек тивнiсть 
перерoбки нaсiння сoї тa рiпaку нa 
пoтужнoстях вiтчизняних пiдприємств 
oлiйнo-жирoвoї гaлузi. Якщo 
рoзглянути структуру спoживaння, тo 
близькo 50% нaсiння сoї перерoбляється 
всерединi крaїни i мaйже 50% 
експoртується, oскiльки свiтoвий 
пoпит нa сoю є стaбiльнo зрoстaючим i 
тoму гoлoвними кoнкурентaми 
перерoбних пiдприємств є кoмпaнiї-
експoртери. Щo стoсується 
спoживaння сoєвoї oлiї, тo нa 
внутрiшньoму ринку цей прoдукт не 
кoристується пoпитoм, нa вiдмiну вiд 

iнших крaїн свiту, i тoму мaйже весь 
oбсяг вирoбленoї сoєвoї oлiї експoр-
тується. Збiльшення вирoб ництвa 
тaких oлiйних культур як сoї тa рaпсу 
пoв’язaне з oсoбливoстями цих куль-
тур: ступiнь вилучення кoрисних 
речoвин з грунту є меншим нiж при 
вирoщувaннi сoняшнику. Крім того, 
названі олійні культури викoнують 
фiтoсaнiтaрну рoль у сiвoзмiнaх, 
спрaвляючи тим сaмим пoзитивний 
ефект нa якiсть грунтiв i врoжaйнiсть 
iнших культур. Пiдтвердженням 
зaзнaчених тенденцій є зрoстaння 
oбсягiв вирoбництвa сoї як зa рaхунoк 
збiльшення пoсiвних плoщ у 2  рaзи 
прoтягoм 2010-2016  рoкiв, тaк i зa 
рaхунoк збiльшення врoжaйнoстi з 
16 ц/гa у 2010 рoцi дo мaйже 22 ц/гa у 
2014 рoцi [1]. Зa прoгнoзними дaними 
дo 2020 рoку пoсiвнi плoщi сoї в Укрaїнi 
зрoстуть дo 2120 тис. гa з 1792 тис. гa у 
2014  рoцi, a вaлoвi збoри збiльшaться 
дo 4700 тис. т (з 3882 тис. т у 2014 рoцi) 
[1, с. 16]. Врaхoвуючи нaзвaнi тенденцiї 
щoдo збiльшення oбсягiв вирoщувaння 
aльтернaтивних oлiйних культур, 
вирoбники пoвиннi бути гoтoвi 
перерoбляти декiлькa видiв oлiйних 
для диверсифiкaцiї ризикiв, пoв’язaних 
з врoжaйнiстю тa кoливaнням 
вaлютних курсiв. На сьогодні в Україні 
є декілька великих підприємств олій-
но-жирової галузі, які займаються 
перерoбкою таких олійних культур як 
сої, ріпаку, льону – Вінницький ОЖК, 
Пологівський ОЕЗ, Ніжинський ЖК, 
«Оліяр», Зіньківський ККЗ. Крім того, 
єдиним підприємством, що переро-
бляє льон і виробляє лляну олію для 
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харчової та хімічної промисловості є 
Ніжинський ЖК. Очікується, що в по-
дальшому процеси концентрації та 
централізації капіталу в олійно-жиро-
вій галузі України будуть продовжува-
тись, і для збереження своїх позицій на 
ринку, важливим напрямом здійсню-
ваних підприємствами інвестицій 
може бути переоснащення виробни-

цтва для переробки різних видів олій-
них культур.
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мунікаційних технологічних досяг-
нень у сферу сучасного туризму може 
стати індустріальний туризм. Оскіль-
ки він є доволі небезпечним і держава 
не може завжди гарантувати безпеку 
туристів-відвідувачів, то саме 
3D-проектування об’єктів та об’єктних 
інтер’єрів індустріального туризму 
здатне привернути до себе увагу цілого 
сегменту споживачів туристичного 
продукту, які цікавляться інженерни-
ми і заводськими комплексами, заки-
нутими спорудами. Важливо сказати, 
що мотиви туристів в даному випадку 
можуть бути не лише пізнавальними, 
але й дослідницькими, естетично-пси-
хологічними. Роль ІКТ повинна в інду-
стріальному туризмі зводитися не 
лише до електронної каталогізації 
об’єктів індустріального туризму (як 
це роблять у нашому туризмі), але й до 
створення їх 3D-панорам та 3D-турів 
по них. Іноді такі об’єкти стають про-
тотипами відомих комп’ютерних ігор 

(тут достатньо згадати комп’ютерну 
гру “S.T.  A.L.  K.  E.R.: Shadow of 
Chernobyl”  – “Сталкер: тінь Чорноби-
ля”, яка вийшла у 2007 році), що лише 
збільшує їх популярність серед цільо-
вого сегменту туристів. З іншого боку, 
тотальна деіндустріалізація, яка роз-
почалася ще у 90-х роках минулого 
сторіччя, лише набирає обороти в 
умовах затяжної економічної кризи. 
Це дало б змогу використати цю об-
ставину, щоб активно розвивати інду-
стріальний туризм.

На Закарпатті, з багатим природ-
ним потенціалом, про який знають усі, 
зосереджена низка об’єктів індустрі-
ального туризму, які заслуговують на 
увагу:

1) закинуті промислові та військові 
об’єкти, занедбані елементи територі-
ально-виробничих систем: покинутий 
санаторій для льотчиків-космонавтів у 
селі Кваси на Рахівщині – 5-поверхова 
споруда, т.зв. “Квасівський Титанік”, 
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Актуальним і перспективним напрямком впровадження інформаційно-ко-
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яка має ще 7  поверхів під землею, в 
яких повинен був бути розміщений 
секретний командний пункт радян-
ських ракетних військ. Відкритим 
об’єктом залишається і будівля демон-
тованої у 2000-х рр. надгоризонтальної 
радіолокаційної станції “Дарьял-УМ” 
під назвою “Об’єкт Берегово”. Це руїни 
14-поверхової Пістрялівської радіоло-
каційної станції на Мукачівщині, яку 
почали споруджувати у 1985 році, про-
те припинили будівництво у 1992  р., 
коли об’єкт був готовий на 80%. Ця 
РЛС була покликана замінити застарі-
лу на той час функціонуючу з 1974 року 
РЛС “Днепр” (вузол РО-5), що розта-
шована біля військового містечка 
“Шипка” недалеко від міста Мукачеве. 
Її призначення  – сповіщення про на-
ближення міжконтинентальних баліс-
тичних ракет, а також моніторинг за 
космічними супутниками. Третім важ-
ливим об’єктом в контексті індустрі-
ального туризму є колишня воєнна 
база “БАРС №103” на горі Полонина 
Руна в Перечинському районі Закар-
патської області (1482  м над рівнем 
моря), від якої на сьогодні залишились 
лише руїни. Четвертим визначним міс-
цем сфери індустріального туризму в 
Закарпатському регіоні є колишня ра-
діолокаційна станція (Боржавська РЛС 
типу П-40) у складі військової частини 
№27904 на горі Стій, що функціонува-
ла 15 років – від середини 80-х рр. до 
початку нинішнього століття. Ця гора 
являє собою верхню точку Боржав-
ського гірського масиву висотою 
1681 м. Родзинкою залишків нині розі-
браної РЛС є дві великі білосніжні 

кулі – радіопрозорі укриття, необхідні 
для захищення радарів від дії вітру, 
снігу та льоду, яким постійно піддаєть-
ся вершина гори. Серед промоб’єктів 
індустріального туризму насамперед 
слід згадати Теребле-Ріцьку гідроелек-
тростанцію, яка споруджена в 
1956 році, проте має багату передісто-
рію (фінські турбіни “Френсіс”);

2)  закинуті та важкодоступні релі-
гійні об’єкти: костел Яна Непомуцько-
го на Радванці у межах м. Ужгорода; 
церква св. Духа у с. Гукливий Воло-
вецького району; закарпатські печерні 
монастирі  – Мукачівський та Углян-
ський;

3) діггерство – відвідування підзем-
них об’єктів індустріального туризму: 
старовинні винні підвали у селах Мужі-
єве та Середнє, а також у місті Ужгород; 
підземна ріка Малий Уж в м. Ужгород;

4) у великих містах (Ужгород, Му-
качеве, Хуст), в районах значних забу-
дов популярним є руфінг – пересуван-
ня (екстремальне і спокійне) й екскур-
сії дахами будинків, вершинами гір, де 
розташовані закинуті об’єкти;

5) інвестиційно-індустріальний ту-
ризм, полягає у відвідуванні відомими 
промисловцями-інвесторами перспек-
тивних в інвестиційному плані під-
приємств регіону. ІКТ-зація тут пред-
ставлена передусім комп’ютерними 
презентаціями потенційних об’єктів 
для вкладення інвестиційних коштів;

6)  урбанізм можна розглядати та-
кож як вид міського туризму, проте 
другий спрямований на відвідування 
широко розрекламованих культурних 
об’єктів міст, а урбанізм як явище інду-
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стріального туризму пов’язаний з від-
відуванням туристами-снобістами ма-
ловідомих місць у великих містах. Ту-
ристичні агенції Ужгорода і Мукачевого 
вже активно надають і такі послуги.

Як бачимо, індустріальний туризм в 
Закарпатському регіоні дає широкі пер-
спективи для здійснення інформатиза-
ції, проте цього не робиться через від-
сутність зацікавленості ІТ-фахівців че-
рез їх недостатню обізнаність з регіо-
нальним туристичним потенціалом 
даного спрямування, в той же час як ці 

об’єкти могли б стати і туристично-при-
вабливими, і комерційно успішними.
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Рынок лесопродукции находится в 
стадии трансформации, вызванной 
техническим и технологическим про-
грессом в отраслях лесного комплекса. 
Производство целого ряда 
традиционных видов лесопродукции 
сокращается, что говорит о том, что 
жизненный цикл этих продуктов на-
ходится в фазе «зрелости». Объёмы 
производства и потребления новых 
видов лесопродукции, наоборот, де-
монстрируют рост.

Рост спроса на производство 
древесных топливных гранул за деся-
тилетие составил более 800%. В насто-
ящее время мировое потребление 
этого продукта превысило 26  млн. 
тонн, а к 2020  году ожидается потре-
бление на уровне 50 млн.тонн

Новые экономические условия, 
изменение лесного законодательства 
заставляют искать адекватные 
формы, методы и инструменты 
управления предприятиями лесного 
комплекса, используя принципы и 
технологии стратегического управле-
ния, которые возможно реализовать 
применительно к таким его важней-

шим составляющим, как жизненный 
цикл продукции.

Наибольшее развитие на практике 
получила маркетинговая концепция 
жизненного цикла продукта (товара, 
услуги) (в русскоязычной литературе 
чаще применяется аббревиатура 
ЖЦТ), помогающая понять динамику 
продаж продукта на рынке с момента 
его появления до его ухода с рынка 
или проведения каких-либо товарных 
инноваций [3]. Концепция жизненно-
го цикла может применяться не только 
к отдельному товару, но и в целом к 
отрасли, рынку, товарной категории 
[2], спросу (ЖЦС ) [1] и т. п.

Согласно маркетинговой концеп-
ции любой товар, в том числе и лесо-
продукция проходят жизненный цикл, 
то есть существует определённый пе-
риод времени присутствия на рынке.

Практически любой из товаров 
проходит последовательно этапы 
жизненного цикла, отражающие его 
эволюцию, которые можно описать 
терминами «рождение», «рост», «за-
медление роста», «зрелость» и «уми-
рание». Жизненный цикл  – это не 

КОНЦЕПЦИЯ «ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА» НА ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЕСНОГО КОМЛЕКСА

Гарус Иван Александрович
к.т.н., доцент каф. «ЛМиО» ФГБОУ ВО «БрГУ» 

Боярчук Наталья Яновна 
к.э.н., доцент каф. «МиИТ» ФГБОУ ВО «БрГУ»
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просто процесс, это процесс измене-
ния неких сущностей, систем, вещей, 
явлений [4].

При этом основоположник теории 
стратегического управления И. Ан-
софф отмечает, что « основной во-
прос состоит в определении продо-
лжительности жизненного цикла то-

вара от зарождения спроса до начала 
насыщения»

В целях выявления логических вза-
имосвязей нами были исследованы 
жизненные циклы лесных товаров при 
различных способах воспроизводства 
лесосырьевой базы  – традиционная 
система лесовосстановления и планта-

Рисунок 1 – Изменение объёма производства и потребления лесопродукциив мире 
за последние 10 лет

Рисунок 2 – Жизненный цикл продуктов из древесины при традиционной системе 
воспроизводства лесосырьевой базы
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ционное выращивание (рисунок 2,3).
Зарождения спроса на лесные товары 

начинается в момент посадки леса. При 
этом выбирая лесные породы, условия 
выращивания древесины можно обо-
снованно подходить к формированию 
предложений сырья на будущем рынке.

В тоже время как следует из рисунка, 
для появления готовой продукции из 
древесины на рынке должно пройти не-
сколько десятилетий, в течении которого 
продукция примет необходимые 
качественные характеристики (плотность, 
длину, волокна, узор, текстуру и т.п.).

За длительный период выращивания 
леса традиционные стратегии управле-
ния обычно теряют свою эффективность. 
Повысить результативность управления 
возможно на основе сокращения дли-
тельности выращивания товарной 
древесины как это показано на рисунке 3.

Сокращение этапа создания товара 
2  и более раз при плантационном 
выращивании древесины, позволит за 

60 -80 лет получить товарной продукции 
в 2-3  раза больше чем при традицион-
ной системе выращивания древесины 
(естественные и искусственные насаж-
дения).
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Рисунок 3 – Жизненный цикл продуктов из древесины при выращивании 
и эксплуатации лесопромышленных плантаций.
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Одним з головних питань, яке по-
требує вирішення на шляху забезпе-
чення сталого розвитку сільського гос-
подарства, є раціональне землекорис-
тування. Земля є головним засобом 
виробництва для будь-якого суб’єкта 
аграрного господарювання, а її раціо-
нальне використання  – основою для 
одержання ним високих результатів 
діяльності.

Проблема раціонального викорис-
тання земельних ресурсів є однією з 
найактуальніших для агропромисло-
вого виробництва і викликає необхід-
ність дослідження та узагальнення її 
теоретичних аспектів.

Земля як засіб виробництва має ряд 
специфічних відмінностей, які суттєво 
відрізняють її від інших засобів 
виробництва. Земля є продуктом 
природи і може виступати засобом 
виробництва. Виокремлено принципи 
раціонального використання земель: 
пріоритет сільськогосподарського 
використання земель; забезпечення 
високої ефективності використання 
земель; забезпечення кругообігу 

органічних речовин; охорона земель; 
покращення стану земель [1, 91].

Таким чином, розмір землекорис-
тувань сільськогосподарського госпо-
дарства є одним з факторів, що впли-
вають на ефективність виробництва. 
Тому необхідно мати раціональні роз-
міри землеволодінь, що на сучасному 
етапі розвитку продуктивних сил 
сприяють підвищенню ефективності 
виробництва [2, 15].

При утворенні нових або реоргані-
зації існуючих сільськогосподарських 
підприємств важливо, щоб земля на-
давалась їм в оптимальних розмірах. 
Практика показує, що в основі розра-
хунку оптимальної площі лежать ви-
моги раціональної побудови і ведення 
господарства, без врахування яких не-
можливо правильно організувати те-
риторію і виробництво.

Найважливішими з них є:
• стійкий розвиток будь-якого земле-

користування можливий тільки на 
основі розширеного відтворення. У 
сільськогосподарському підприємстві 
повинні бути створені умови для по-

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
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стійного підвищення родючості ґрун-
тів, оскільки по іншому не можна до-
сягти росту врожайності культур і про-
дуктивності угідь, засобів захисту рос-
лин, сільськогосподарської техніки.

• для зниження різного роду затрат 
землекористування повинне по мож-
ливості розташовуватися на одному 
земельному масиві, мати правильну 
форму, раціональну конфігурацію з 
екологічно обґрунтованим розміщен-
ням меж і розташуванням господар-
ського центру ближче до середини ді-
лянки [3, 34].

Також розмір землекористування 
сільськогосподарського підприємства 
залежить від виробничого напряму 
господарства; природних умов, що ха-
рактеризуються родючістю ґрунтів, 
віддаленістю від господарських цен-
трів; наявністю і станом дорожньої 
мережі, умовами розселення і т. п.

Тип землекористування господар-
ства прямо впливає на його розміри і 
склад угідь. Господарства, що спеціалі-
зуються на рільництві, у складі сіль-
госпугідь мають переважно ріллю. У 
тваринницьких господарствах – це па-
совища і сінокоси, в садово  – і вино-
градарських – багаторічні насадження. 
Господарства, які спеціалізуються по 
овочівництву, через велику трудоміст-
кість виробництва за інших рівних 
умов по площі будуть значно менші 
господарств, які займаються вирощу-
ванням зернових [4].

Склад угідь, розмір сільгосппідпри-
ємств і їх спеціалізація залежить від 
місця їх розташування стосовно рин-
ків збуту. Приміські господарства в 

першу чергу спеціалізуються на вироб-
ництві картоплі, овочів, фруктів, ягід, 
молока і м’яса, тобто тих видів продук-
ції, що є малотраспортабельними і ко-
ристуються підвищеним попитом у на-
селення. Тому вони, як правило, бу-
дуть мати невеликі площі землі. В них 
буде розвиватися тепличне і парнико-
ве господарство для виробництва ран-
ніх овочів, ягід, зелені, квітів, грибів. У 
сировинних зонах промислових під-
приємств (цукрових, спиртових заво-
дів), які переробляють сільськогоспо-
дарську продукцію, будуть переважа-
ти господарства, які вирощують відпо-
відну сировину і мають достатньо 
велику площу землі [5, 19].

Сприятливі природні умови, висо-
ка родючість ґрунтів, добра окультуре-
ність земель сприяють одержанню з 
одиниці площі більшої кількості про-
дукції. Тому рівні по обсягах виробни-
цтва господарства з кращими землями 
будуть мати меншу площу, ніж ті які 
знаходяться в складних природних 
умовах. Крім того, підприємства з 
більш родючими землями є, як прави-
ло, інтенсивними і високотоварними, 
тому що кращі по якості землі дають 
більшу віддачу при вирощуванні висо-
коприбуткових, трудомістких культур.

Більшість науковців вважають, що 
самостійне господарювання у рослин-
ництві на площах 20-50 га не дозволяє 
створити мінімально необхідні сівозмі-
ни. З урахуванням світового досвіду, 
для того, щоб використовувати увесь 
необхідний спектр новітніх технологій 
та машин як для виробництва, так і для 
остаточної переробки сировини на кін-
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цеву продукцію, потрібна земельна 
площа від 2 до 7 тис. га. Менші розміри, 
відповідно, погіршують рентабельність 
ведення сучасного екологічного раціо-
нального виробництва, яке об’єктивно 
має поєднувати рослинництво з тва-
ринництвом. Найвищу ефективність 
забезпечують сільськогосподарські під-
приємства, площа сільськогосподар-
ських угідь в яких перевищує 5 тис. га. 
У фермерських господарствах збіль-
шення площі ріллі з 50  до 400  і 900  га 
підвищує комплексний коефіцієнт ви-
користання технічних засобів з 0,16 до 
0,88 і 0,91, а відповідно, й значно знижу-
ється собівартість продукції [6, 173].

Таким чином, оптимізація площ 
землекористування має прямий вплив 
на ефективність виробництва сіль-
ськогосподарських підприємства. 
Встановлення раціональних розмірів 
площ землі, які використовуються у 
сільському господарстві, є важливою 
складовою організації й підвищення 
ефективності виробництва, яку необ-
хідно враховувати при розробці на-
прямів його розвитку.
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