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SEKCJA 11. ZArZądZANIA. MArKEtINg.(менеДжмент. марКетинг)

ПОД-СЕКЦИЯ 1. Антикризисное управление.
гончарук а.г.

студент 5 курсу, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія 
банківської справи Національного банку України»

головні проБлеми Стратегічного Управління піДприЄмСтв 
У Кризовий періоД

У кожній фірмі, що займається питаннями стратегічного управління, 
виникають нерідко проблеми з приводу розробки та реалізації стратегії. Вони можуть 
бути різними в залежності від етапів стратегічного управління.

Перша з проблем пов'язана з тим, що у фірмі відсутній стратегічний 
менеджмент. Рішення даної проблеми пов'язано насамперед з розумінням значення 
стратегічного управління як одного з пріоритетних напрямків розвитку компанії. Це 
стосується, насамперед, невеликих підприємств, керівники яких нерідко вважають, 
що стратегія їм не потрібна, оскільки у них і без того багато проблем. З одного боку, 
в цьому є логіка. У підприємств малого бізнесу завжди є першочергові завдання: як 
розрахуватися з бюджетом, як заплатити заробітну плату працівникам і т.п. Але, з 
іншого боку, вся справа в тому, яку позицію займають власники таких підприємств. 
Якщо власника все більш-менш влаштовує, то основний стратегічний питання для 
нього буде полягати в тому, щоб підприємство не зникло найближчим часом з ринку. 
Але якщо власник піклується не тільки про поточний періоді, але й про перспективу, 
то без стратегії тут не обійтися.

Якщо у керівників підприємства є розуміння необхідності проведення 
стратегічного менеджменту, то для переходу до реальних дій потрібно розробити 
стратегію.

Відсутність стратегії – друга проблема, яка потребує вирішення. Для цього 
слід знати технологію розробки стратегії. Вона включає певні етапи та інструменти, 
використовувані на кожному з етапів. Особливе місце в цьому процесі займає збір 
інформації. Необхідна інформація збирається цілеспрямовано на різних рівнях, а 
потім систематизується.

Але розробити стратегію ще не означає її виконати. Третя проблема полягає 
в тому, що стратегія не реалізується. Для того щоб це зробити, необхідна розробка 
механізму реалізації стратегії. Він включає різні інструменти. До їх числа, зокрема, 
належить створення системи мотивації у персоналу:

• Відсутній стратегічний менеджмент
• Відсутня стратегія
• Стратегія реалізується
• Ділова ситуація
Консалтингова компанія «Омега» провела дослідження управління 

компанією в умовах кризи. Компанія опитала керівників 21 фірми про те, які 
антикризові рішення й управлінські інструменти виявилися найбільш ефективними, 
які уроки були витягнуті з кризи з початку 2008 р. Основний висновок полягає в тому, 
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що в умовах кризи не можна займати глуху оборону. Необхідно вживати зусилля для 
виходу з кризи і шукати можливості для зростання компанії.

В результаті проведеного аналізу були виділені п'ять особливостей успішного 
антикризового управління:

• рішучі і ефективні дії;
• швидкість і гнучкість, «організаційна підтягнутість»;
• інформаційна відкритість і контроль;
• планування: оперативне та сценарна;
• пріоритет зростання продажів.
Кожна з компаній завжди може визначити, які з цих заходів можуть принести 

найбільш високі результати.
Отже, стратегічне управління являє собою сукупність узгоджених і 

цілеспрямованих дій з розробки та реалізації корпоративної стратегії. У процесі його 
використання важливе значення мають ключові компетенції фірми, що включають 
технологічні ноу-хау, забезпечення надійності процесів виробництва і збуту, зовнішні 
контакти і зв'язки.

Застосування стратегічних підходів пов'язане у більшості фірм з певними 
проблемами, до основних з яких відносяться відсутність стратегічного менеджменту, 
відсутність стратегії і проблеми, пов'язані з реалізацією стратеги фірми.

Стратегія дає найбільш високі результати в тому випадку, коли вона 
виконується зацікавлено виконавцями як з боку керівників, так і з боку працівників. 
Особливо гостро проблеми стратегічного управління заявляють про себе в кризових 
ситуаціях.

Список використаної літератури:
1. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: 
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2. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: 

КНЕУ, 1999.
3. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебн. Пособие. – М., 2007.
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5. Азов Г.П. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Прогресс, 2007.
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. Государственное управление.

Камінський в.і.
Викладач кафедри менеджменту організацій

ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»

розвитоК наУКи в УКраЇні в КонтеКСті УКраЇнСьКоЇ 
наЦіональноЇ іДеЇ

Століття яке пройшло, тобто ХХ століття – це була епоха науково-технічної 
революції, століття прориву в ядро атома й у відкритий космос, синтезу органічних 
речовин, проникнення в геном, пізнання механізмів поводження живих систем, 
століття інтеграції знань  і комплексного рішення науково-практичних задач.

За минуле століття відбувся неймовірний підйом наукової думки людства, 
що набула зовсім новий напрямок розвитку – глобальна комп’ютеризація, 
всесвітня павутина – Інтернет. Звичайно, наука рухається в перед проводяться нові 
дослідження, нові відкриття, які потім людина використовує у своїх цілях так було 
протягом усього ХХ століття, але зворотнім боком видатних відкриттів стали великі 
руйнування, та надзвичайна шкода здоров’ю людини, яка буде проявлятись ще не 
одне покоління. Наука породила цілий ряд протиріч. І основною метою наукових 
досліджень, наукових відкриттів  ХХІ ст. має стати саме  ліквідація цих протиріч і 
наслідків. 

Як на мене то все вище сказане стосується багатьох країн. Але хотілося б 
більш детальніше поговорити про Україну.

Писати, а тим паче говорити про стан і перспективи розвитку української 
науки можна багато: порівнювати динаміку показників, приводити факти 
міжнародного визнання, в цілому – згадувати минуле і намагатися зрозуміти, чому 
все не так, як було, наприклад, за радянських часів. Вважаю більш доречним звернути 
увагу на ключові проблеми і їх ознаки за сучасного стану та зробити намагання 
промоделювати елементи наявної ситуації для того, аби зрозуміти, що ж відбувається 
насправді і взяти активну участь у формуванні сучасного наукового простору країни.

Наука та освіта є не лише визначальними чинниками ефективного розвитку 
економіки, але й гарантією інтелігентності й освіченості суспільства в цілому. Коли 
учені та освітяни опиняються на узбіччі суспільних процесів, тоді не лише ухвалюються 
хибні державні рішення, але й саме суспільство стрімко деінтелектуалізується. Попри 
декларативні заяви, наука реально ніколи не належала до пріоритетів українських 
правлячих еліт. Сьогодні в Україні на одного науковця витрачається щороку майже в 
чотири рази менше коштів, ніж у Росії, у 10 разів менше, аніж у Бразилії, і в 30 разів 
менше, ніж у США. Річний бюджет НАН України з її 39 тисячами співробітників 
дорівнює сукупному бюджетові двох футбольних команд – ”Динамо” та ”Шахтар”. А 
сукупні видатки на наукові дослідження у наших ВНЗ ще менші. Ситуація з освітою 
також не дає особливих надій; стан двадцятирічної гуманітарної та матеріальної 
стагнації на усіх її рівнях вкрай катастрофічний також[2, с. 3].

Тому, лейтмотивом поступу української державності має постати нова 
концепція інноваційно-технологічного прориву. Наука та освіта повинні стати 
реальними пріоритетами державної політики в Україні. Має бути створена модель 



31

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

трьочленного гармонійного симбіотичного утворення, свого роду ”тріумвірату”, 
що існує у безпосередній взаємодії, взаємодоповнювальності та взаємо обумовлює 
дієвість своїх складових: наука – освіта – виробництво (практична реалізація). 
Даний причинно-наслідковий ланцюг інтелектуально-прикладної реалізації здатен 
”вирвати” країну з площини колоніально-сировинного придатку та закласти нові 
умови цивілізаційного, культурного та економічного поступального розвитку. 
Науково-освітній напрям є субстанційною основою, визначальним стрижнем, що 
закладає перспективи потенційного еволюційного стрибка будь-якого суспільства 
[3, с. 124].

Так склалось, що освітньо-науковий блок, повсякчас, піддається ситуативним 
корекціям з боку контролюючих державних органів, що безпосередньо залежить 
від перманентного стану нетривкої політичної доцільності. Відсутня довготривала 
система реорганізації освітнього процесу. Тішить лише те, що останнім часом почали 
кристалізуватись окремі осівтньо-просвітницькі центри, університетські осередки, 
на базі яких утворюються оптимістичного спрямування тенденції.

Враховуючи глобальність теми щодо перспектив розвитку наукових 
досліджень в ХХІ столітті і вчасності сучасного стану і перспективи науки в Україні, 
нижче тезисно окреслено напрями розвитку вітчизняної науки і ефективного 
використання науково-технічного потенціалу країни.

Концепція науково-технологічного, інформаційного та інноваційного 
розвитку України повинна базуватися на розумінні того, що реальну незалежність і 
безпеку мають лише ті країни, які здатні створювати та ефективно використовувати 
нові знання. Враховуючи це, в ряду головних напрямів розвитку науки в Україні має 
бути:

- створення сучасної інфраструктури науки та системи інформаційного 
забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграція освіти, науки і 
виробництва;

- підвищення престижу наукової та науково-технічної діяльності; 
- розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з 

пріоритетних напрямків науки в тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових і 
науково-педагогічних національних кадрів;

- надання динамічного розвитку гуманітарним, соціально-економічним, 
природничим і технічним наукам з метою забезпечення високої якості загальної та 
фахової підготовки, удосконалення системи навчання і виховання;

- найповніше використання наукового потенціалу системи освіти 
для забезпечення розвитку науки і культури, розробки і виготовлення 
конкурентоспроможної науково-технічної продукції.

Відповідно до вищенаведеного науково-технологічна та інноваційна 
політика України в найближчі роки і в перспективі має бути спрямована на 
забезпечення науково-технічного прогресу, розвиток наукоємних виробництв, 
подолання ресурсовитратного характеру виробництва та його технологічне 
оновлення, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та виходу її 
на міжнародні ринки збуту. Механізмами реалізації такої політики є:

– концентрація ресурсів на проведенні фундаментальних і прикладних 
досліджень за напрямами, в яких Україна має значний науковий, технологічний 
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та виробничий потенціал та які здатні забезпечити вихід вітчизняної продукції на 
внутрішній та світовий ринки;

– впровадження ринкових механізмів підтримки прикладних досліджень і 
розробок, розширення участі малого і середнього бізнесу в науково-технічному та 
інноваційному розвитку;

– запровадження програмно-цільового підходу до фінансування розвитку 
академічного, освітянського та галузевого секторів наукової сфери;

– приведення системи правового захисту об’єктів інтелектуальної власності 
у відповідність з міжнародними нормами та введення її у господарський обіг;

– розвиток та впровадження в Україні новітніх інформаційних технологій.
– розроблення та реалізація комплексу заходів, спрямованих на заохочення 

молоді до участі в науково-технічній діяльності [5, с. 24].
Отже через реорганізацію національної системи освіти і професійної 

підготовки своїх громадян будь-яка країна у порівняно короткий термін може стати 
світовим лідером. Тим часом, країна, яка не підтримує модернізацію освіти і науки, 
ризикує швидко перетворитися на депресивний регіон.
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rEgulACJA StANu CEN NA uKrAINIE NA PrZyKŁAdZIE ryNKu 
FArMACEutyCZNEgo

Cena jest jednym z najważniejszych instrumentów regulacji gospodarczej, a jej 
regulacyjny wpływ na gospodarkę obejmuje wiele obszarów. [3, c. 8]

Wszystkie funkcje regulacyjne cena może wykonywać najbardziej rezultatywnie 
tylko w przypadku otwartej wyceny, kiedy jest tworzona pod wpływem czynników 
rynkowych. Ale doświadczenie pokazuje, że rynek i cena rynkowa nie są uniwersalnymi 
sposobami regulacji gospodarczej. One nie mogą brać pod uwagę  różnorodności warunków 
i celów  rozwoju społeczno-gospodarczego. [3, c. 77]

Praktyka światowa potwierdza, że regulacja stanu cen w różnym stopniu istnieje 
we wszystkich krajach. Na rozwiniętym rynku interwencja rządu ma charakter ograniczony 
i wynika tylko pod wpływem uwarunkowań i skutków ubocznych otwartej wyceny. Na 
początkowym etapie rozwoju rynku państwo musi interweniować bezpośrednio w mechanizm 
ustalania cen, kompensując niezdolność  rynku do ustalenia cen równowagowych.

Regulacja cen na Ukrainie jest kierowana według specjalnych przepisów. Przepisy 
ustanowią podstawowe zasady formowania i  stosowania cen w kraju, porządek kontroli cen, 
odpowiedzialność za jego naruszenia, prawa i obowiązki niektórych organów w polityce 
cenowej. [1, c. 7]

Polityka państwa w regulacji cen, na pewno, tworzy pewną presję na producentów 
i sprzedawców produktów. Na takich warunkach oni są zmuszeni do przestrzegania 
ustalonych cen і czasami ponoszą znaczne straty. Aby rekompensować straty, państwo często 
kompensuje ograniczenia cen przez pomocą finansową dla przedsiębiorstw, zapobiegając 
ich bankructwu na rynkach regulowanych. 

Interwencja państwa w ustalanie cen odbywa się w trzech formach: ograniczenie 
poziomu cen; wprowadzenie płatności podatkowych, to prowadzi do wyłączenia dochodu 
od producentów i konsumentów; wsparcie rządu poprzez dotacje. Ukraina przeżywa trudną 
sytuację odnośnie płatności podatków. Wynika to ze zbyt wielkiej ilości podatków, a to 
z kolei prowadzi do nadmiernego wyłączenia dochodów, tworząc platformę do dalszego 
rozwoju «wynagrodzenia ukrytego» i innych działań niepożądanych. 

Istnieją dwie metody regulacji cen – bezpośrednie i pośrednie.
Metody bezpośrednie obejmują: ustanowienie nieruchomych (stałych) cen na 

najważniejsze produkty i usługi, zastosowanie limitów cenowych lub ograniczających 
czynników zwiększania, deklaracja zmian cen, dotowanie producentów niektórych towarów, 
zawarcie umów dotyczących cen między przedsiębiorstwami a państwem, itp. Pośrednie 
metody państwowej regulacji cen dominują w dojrzałej fazie rynkowej. Przy użyciu tych 
metod, państwo reguluje zachowania obiektów, biorących udział w procesie ustalania cen, 
ale nie dyktuje polityki cenowej lub metod oraz ich poziomu. Bezpośrednia regulacja panuje 
na Ukrainie, ponieważ warunków ukraińskiej gospodarki nie można nazwać normalnymi. 
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Niektóre z przykładów państwowej regulacji cen to regulacje taryfowe, mianowicie 
taryfy PKP, Poczta, telegraf. Spośród towarów z cenami regulowanymi można określić 
następujące: wyroby akcyzowe, żywność z rezerw państwowych w latach chudych, towar 
wartości społecznej, które obejmują leki. Na przykładzie leków analizujemy sytuację na 
ukraińskim rynku farmaceutycznym na temat ingerencji rządu w politykę cen.

W przemyśle farmaceutycznym państwo reguluje wielkość marż na leki. Na 
Ukrainie jest lista leków krajowych, dla której marża powinna być regulowana przez prawo. 
Maksymalna marża jest ustanowiona  dla firm hurtowych i musi wynosić nie więcej niż 
10%, dla aptek nie powinna przekraczać 25%. Głównym celem tej regulacji jest zrównanie 
cen leków, włączonych do krajowej listy leków. [2]

Niestety pozytywne aspekty tego rozporządzenia są wyznaczone tylko dla państwa. 
Po pierwsze, zmniejszenie firm hurtowych, które spowoduje zmniejszenie łańcucha 
przemysłowego (Schemat jest następujący: producent → hurtownia 1 → hurtownia 2 → 
hurtownia 3… → apteka), to znaczy, że zawsze, kiedy firma hurtowa  kupuje leki u innej, 
jest ustanowiona dodatkowa marża. Jeżeli łańcuch przemysłowy zostanie zmniejszony, to 
ostateczna cena leku będzie niższa.  Po drugie, za pozytywną stronę państwo uważa, że 
kontrola firm hurtowych i marży na leki będzie łatwiejsza i bardziej efektywna.

Negatywnych stron jest więcej, szczególnie dla firm hurtowych i aptek. Po 
pierwsze, redukcja firm hurtowych jest celem państwa, ale to jest także ograniczenie dla  
małych firm. Po drugie, Apteki «żyją» dzięki marży, a jeżeli ją ciągle zmniejszają, to zyski 
też są zredukowane, personel cierpi, nie ma możliwości aktualizować gabloty, dokonywać 
napraw, itp. Apteki mogą teoretycznie naliczać wyższe marże na leki, które nie są w Krajowej 
liście leków, jednak faktycznie nie można tego zrobić, bo  w obszarze biznesu aptecznego 
jest trudna sytuacja konkurencyjna. Po trzecie, jest inna negatywna strona dla aptek, które 
muszą wydawać leki na receptę na koszt państwa. Wtedy  powstaje sytuacja, że rząd dyktuje 
cenę  hurtowej sprzedaży, po której apteka musi kupować takie leki, ale to nie zawsze 
wychodzi, ponieważ zależy od firm hurtowych. Najważniejsze jest to, że apteka nie ma 
prawa do wydawania leku na koszt państwa, jeśli on nie był zakupiony w cenie, która jest 
zatwierdzona przez państwo. W związku z tym występują konflikty i nieporozumienia z 
konsumentami, którzy widzą, że lek jest dostępny w aptece, ale otrzymać go bezpłatnie nie 
można. Po czwarte, ograniczenia marż dla firm hurtowych zmusza je do naruszania prawa. 

Po ustaleniu negatywnych aspektów, trzeba opracować zalecenia dla regulacji marż 
na leki na Ukrainie:

1. Krajowa lista leków ciągle zmienia się, dlatego byłoby dobrze 
przeanalizować i zatwierdzić ostateczną wersję, bo to przynosi utrudnienia dla firm 
hurtowych i aptek.

2. Ważne jest, żeby wszystkie leki, które są włączone do tej listy, miały istotne 
znaczenie dla życia. Większość problemów i konfliktów powstaje z powodu niedokładności 
w tych przepisach.

3. Obowiązkowe dopasowywanie starych przepisów prawa z nowymi, 
ponieważ jest dezorientacja.

4. Powinien rozwijać się zwrot kosztów konsumentom za leki, jak w krajach 
europejskich.

5. Zalecane jest zwrócić uwagę na nowy projekt pilotażowy dla cen 
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referencyjnych. Dla podobnej grupy leków różnych producentów jest ustawiona cena 
referencyjna, dopuszczalna przez państwo. Apteka sprzedaje takie leki ze zniżką, ale  potem 
rząd rekompensuje jej  cenę referencyjną. 

6. Podczas regulacji marży, zyski aptek i firm hurtowych są zmniejszone, 
dlatego państwo musi rekompensować je i udzielać dotacji dla przedsiębiorstw.
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 тенДенЦіЇ розвитКУ ринКУ логіСтичноЇ нерУхомоСті в УКраЇні 

Ефективність функціонування та розвиненість логістичної інфраструктури 
безпосередньо впливає на успішність будь-якого реґіону країни, його 
конкурентоспроможність на світовій арені. Останнім часом гравці ринку логістичної 
нерухомості почали професійніше та серйозніше проектувати і будувати даний вид 
нерухомості. Так, у столиці нашої країни тільки в 2000 р. розпочалася зацікавленість 
логістичною нерухомістю, а за станом на 2006 р. функціонувало вже шість логістичних 
центрів.

На вітчизняному ринку логістичний (складський) сегмент - найменше 
розвинутий у комерційній нерухомості.

Нині ринок промислово-складської нерухомості формується переважно 
за рахунок майнових комплексів, що залишилися від часів Радянського Союзу. 
Наприклад, на ринку Києва (одного з лідерів ринку складської нерухомості, де 
зосереджено 53,4% загального обсягу складських приміщень), у 2007 р. лише 20% 
складських площ було представлено в професійних проектах. До того ж, усі наявні 
склади високої якості користувачі заповнили на 100%, а проекти, що їх виводили на 
ринок, отримували своїх орендарів ще на етапі будівництва. Із огляду на це логістична 
нерухомість є одним із найперспективніших секторів вітчизняної нерухомості. 

Надалі компанії поводитимуться на ринку аґресивніше, адже їхня кількість 
в зв'язку із привабливістю бізнесу зростатиме, відповідно, підвищуватиметься і 
конкуренція між ними. До того ж, ринок перебуває на стадії зростання, тому слід 
очікувати збільшення обсягів будівельних робіт різного спрямування.

У 2007-2010 р.р. в Україні використовувалися склади здебільшого низької 
якості - класу "С" і "D", їхня частка становила 70% пропозиції ринку. На вітчизняному 
ринку представлена дуже мала частка складських приміщень класу "А" і класу "В", а 
загальний обсяг приміщень цього рівня порівняно зі столицями інших країн світу 
менший у 5-11 разів. 

Для ринку логістичної нерухомості характерні наступні риси:
• Після буму на ринку професійних складів в 2008 р. вже 4-й рік поспіль 

спостерігається поступове зниження пропозиції нових приміщень;
• Збереження найбільшого попиту на оренду складських секцій, площа 

яких не більша 5000 кв. м.;
• Пропозиція нових приміщень більша за попит орендарів. Але при цьому 

спостерігається поступове скорочення долі вакантних площ в складських комплексах. 
Це відбувається переважно в найбільш якісних складах з вдалим місцезнаходженням.

• Активність орендарів все ще залишається на низькому рівні, тому орендні 
ставки продовжать стабілізуватися. В об’єктах, які користуються найбільшим 
попитом, можливе незначне збільшення мінімальної орендної ставки, а максимальна 
ставка,скоріш за все, залишиться незмінною. За рахунок індексації вже підписаних 
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договорів оренди може збільшитись запитувана ставка на вільні площі в окремих 
складських комплексах, однак коливання середньо ринкової ставки навряд чи 
перевищать 1-2%.

	 Основний попит будуть формувати вже представлені на ринку гравці 
(в першу чергу крупні торгівельні компанії та логістичні оператори), які будуть 
розширяти займані площі, переїжджати в більш якісні об’єкти та шукати більш 
вигідні умови оренди.

	 У великих регіональних центрах можлива активізація місцевих 
девелоперів у зв'язку з дефіцитом високоякісних складських приміщень. Це 
стосується, перш за все, Донецька і Дніпропетровська, Тернополя, Львова.

Головною перешкодою для девелоперів при розвитку нових проектів є досить 
високий рівень вакантності (приблизно 17-20%), який до кінця 2012 року може 
знизитися, незважаючи на введення в експлуатацію нових площ, а також стабільність 
орендних ставок (в середньому 4-7 дол. кв. м.).

Девелопмент нових проектів в таких умовах буде залежати від наявності 
потенційних орендарів, які зможуть гарантувати стабільний дохід. Відповідно, нові 
проекти будуть реалізовуватися переважно в форматі «built-to-suit» (будівництво 
за угодою), так як наявність потенційних орендарів дає можливість девелоперам 
залучити фінансування в проект і знизити витрати на будівництво, а також 
врахувати індивідуальні потреби конкретних клієнтів. Така форма задоволення 
точкового попиту набагато ефективніша, ніж будівництво складського проекту 
для його подальшої спекулятивної реалізації в оренду. Формат «built-to-suit» набув 
широкого поширення в Європі, в той час як у нас він тільки починає розвиватися. 
Можна очікувати збільшення частки таких проектів в Україну в найближчі роки.
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Струтинська // Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору: 
матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (Сімферополь–
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елеКтронізаЦія наУКовоЇ еКономічноЇ періоДиКи яК заСіБ 
розвитКУ інформаЦійного СУСпільСтва в УКраЇні

Розвиток науки неможливо уявити без аналізу економічної інформації: 
фінансової, маркетингової тощо. Саме тому постає проблема доступності 
оперативної, повної, достовірної, своєчасної інформації усьому суспільству. Одним 
із дієвих способів доведення інформації до населення в час розвитку інформаційних 
технологій є електронний варіант її представлення в мережі Інтернет. Так, Україна, 
основним пріоритетом якої визначено формування якісного інформаційного 
суспільства, намагається всіляко сприяти в цьому напрямку, і для цього прийнято 
Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки” (від 9 січня 2007 р., № 537-V) та інші важливі державні документи. 
Національна бібліотека України імені В.І.  Вернадського реалізувала проект, який 
передбачає відкритий та вільний доступ до електронних матеріалів наукових 
досліджень. 

Тобто, Україна намагається забезпечити електронізацію наукової періодики, 
в тому числі економічної тематики, через впровадження електронних наукових 
журналів. Переведення паперового варіанту інформації в електронний відкриває 
великі перспективи для подальшого інформаційно-інтелектуального розвитку 
суспільства і держави загалом. Зважаючи на те, що політика держави у сфері 
інформатизації розпочалась зовсім недавно, тому стан української електронної 
науково-економічної періодики недостатньо досліджений. Поширення відомостей 
про наявність електронних наукових економічних журналів необхідне для суб’єктів 
господарювання. Ці джерела дозволяють підприємствам та підприємцям отримувати 
з максимальною швидкістю та мінімальними затратами інформацію про стан 
економічного розвитку, рівень фінансових індикаторів, обсяг виробництва продукції, 
тенденції в розвитку ринку певного продукту, про нові прикладні та фундаментальні 
розробки та впровадження в галузі економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, 
обліку та аудиту тощо.

Електронний документ – документ на носії, призначеному для машинного 
зчитування спеціалізованою технікою (комп’ютером).

Поняття “електронне видання” включає в себе тексти книг, журналів і 
газет, які поширюються в будь-якому текстовому або іншому форматі, наприклад, 
у гіпертекстовому (HTML – Hypertext Markup language) або в одному зі стиснутих 
форматів (ZIP, ARJ, RAR, WINZIP і т.п.) [2, с. 117].



39

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

Відповідно до Положення “Про електронні наукові фахові видання” 
електронне наукове фахове видання – документ, інформація в якому представлена 
у формі електронних даних, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, 
призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та 
включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, у 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та 
дисертаціях.

Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових 
видань їх засновниками на зберігання до Національної бібліотеки України імені 
В.І.  Вернадського започатковується з метою забезпечення збереження видань та 
їх надання в загальний доступ у режимі on-line (Інтернет). Національна бібліотека 
України імені В.І.  Вернадського безоплатно розміщує електронні копії друкованих 
наукових фахових видань на своєму сайті (http://www.nbuv.gov.ua) і забезпечує до них 
безкоштовний доступ [2].

Розвиток економіки залежить не тільки від рівня розвитку матеріальної бази, 
а й від рівня розвитку інформаційної бази суспільства, основним елементом якої 
виступають електронні наукові видання. Інформатизація надбань суспільства – це 
крок у виході України на вищий рівень розвитку, інтеграція у світове співтовариство, 
підвищення рівня конкурентоспроможності тощо. Незважаючи на проблеми в 
напрямку запровадження інформатизації в освіті та науці, все ж таки ми можемо 
бачити явні зрушення в цьому напрямку.
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 ПОД- СЕКЦИЯ 6. Политика и практика маркетинга на предприятии.

Selebynka E.w.
Studentka 4 kursu 1 stopnia NTUU ‘KPI’

PSyChologICZNE ASPEKty uStAlANIA CEN

Cena jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wyniki 
przedsiębiorstwa. Dlatego firma musi dać wielką uwagę do kwestii cen. Jednym z 
głównych trendów ustalania cen w dzisiejszym rozwoju rynku jest uwzględnienie aspektu 
psychologicznego cen. Psychologija cen to sposoby wpływu na konsumentów, które powinny 
sprawiać wrażenie rzeczywistych cen lub zmiany
naprawdę ustalających cen. To można wyrazić przez prosty przykład, gdy cena produktu jest 
ustawiona nieco niższa rundzie sumy, to konsument na poziomie podświadomości tworzy 
psychologiczne wrażenie niższej ceny. Psychologowie udowodnili, że klienci postrzegają 
najlepsze ceny, które kończą się na "7" i "9" (397 USD, 7,99 PLN).

Przy wyborze produktów konsumenckich kluczową rolę odgrywa o różnicę 
między poziomach wyższych i niższych cen niektórych towarów, różnica cenowa i stosunek 
"ceny do jakości". Typ zachowania konsumentów wpływają na postrzeganie ceny produktu. 
Można wybrać następujące typy cenowogo zachowania konsumentów: a) zachowania 
konsumentów przeprowadza się zgodnie z prawem popytu, to znaczy przy zmniejszenie ceny 
na towary, w konsekwencji będzie zwiększenie liczby sprzedaży i odwrotnie; b) zwyczajne 
zachowanie konsumentów, gdy małe zmiany cen nie mają wpływu na zachowanie klienta - 
przyzwyczajenie jest silniejsze od ekonomicznej korzyści (szczególnie dla produktów które 
powodują do wciągająca ale, jeżeli jest zmniejszenie siły nabywczej konsumenta, w tym 
przypadku niska cena jest kluczowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji o zakupie); c) 
zachowanie na podstawie irracjonalnych mechanizmów psychologicznych (emocjonalna 
nabycia), d) instrumentalne zachowanie, w którym jest satysfakcja podstawowych potrzeb; 
e) zachowanie, które koncentruje się na ważnych cechach konsumpcyjnych (kupujący 
skłonny zapłacić za prestiż, pokazać status - na przykład Szwajcarskie zegarki); f) zachowanie 
konsumentów podczas inflacji, gdy konsumenci próbują zmienić zdewaluowane pieniędzy 
na towary. [1, s. 93]

Pytanie psychologicznego zachowania konsumentów nie raz podniesione i zbadane 
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różnymi specjalistamy. W jednym z tych badań, według profesora marketingu w Szkołe 
Biznesu w Harwardze Horvilya Jana (John Gourville), okazało się, że ludzie łatwiej będę 
kupować te produkty, w których mają one potrzebę. Innym wynikiem jest to, że konsumenci 
są bardziej podatne na przejrzysty ustawione ceny dla danego produktu, a nie, że tworzenie, 
które nie jest do końca jasne. W innej pracy, problemem była kwestia, jak bieżące płatności 
wpływają na decyzje kupowania. Dobrym przykładem jest stworzenie specjalnego klubu 
dolar-a- dzień. Członkowie klubu płacą składki rozmiarzem jeden dolar dziennie. Większość 
ludzi nie uważają, że to jest dużo. Interesujące jest to, że zmieni się ich decyzję wstąpienia 
do klubu, jeśli składki byli corocznie i klub się  nazywał "365 dolarów rocznie." Wszystkie te 
wyniki są bardzo ważne dla identyfikacji, jak, kiedy i gdzie możemy mieć wpływ na ludzką 
percepcję cen.[2]

Psychologiczne techniki wyceny, które sprzedawcy używają bez znaczących zmian 
w cenie są: recepcja " nie okrągłe cena" (które już wspomniano powyżej), używenie ładnych 
dla oka numery, szeregowy efekt i skoki różnicy procentowej [3].

Recepcja " nie okrągłe cena" oparte na ustalaniu cen na poziomie poniżej okrągłych 
sum. Na przykład, 25,09USD., 39USD ... Taka strategia jest wykorzystywana przez wielu 
producentów, ponieważ cenę 7,99 USD postrzegane jako 7 USD., w przeciwieństwie do 8,01 
USD., kiedy kupujący pomyślają, że uratowałi 1USD.

Recepcja "ceny neokruhlenyh" pomagają konsumentam pozostać w swoich 
granicach cenowych i kupować najlepszy produkt. Kupujący są skłonni wydać, na przykład, 
10 USD dla czekolady i spędza 9,97 z tym samym prawdopodobieństwem, jak 7 USD 
ponieważ to jest w zakresie cen, że oni wyznaczyłi dla siebie.

Używenie ładnych dla oka numery opiera się na podstawie rozdzielania liczbowego 
zakresu od 1 do 10 na okrągłe liczby (2, 3, 6, 8, 9) i tak zwane "ostre" (1, 4, 7). Ładne dla oka 
sumy tworzać się przez połączenie okrągłych z ostrymi. Przykładem jest firma IKEA, która 
często korzysta tą techniką. Na przykład, pojemnik "TruFast" kosztuje 278UAH. Należy 
wziąć pod uwagę, że w tej sumie jest używane 2 metody: okrągła liczba (zakończenie 8) i 
używienie szczęśliwego numeru 7.

"Szeregowy efekt " jest kluczowym dla efektywnej cenowej polityki firmy. Ta 
technika ma nawet swoją kadencję - "sprzedaż w dół" i aktywnie wykorzystana w handlu: 
sprzedaż rozpoczyna się z najbardziej drogich towarów, nawet jeśli kupujący chcą zobaczyć 
więcej tańszych towarów (często ta technika jest używaną podczas zamawiania produktów 
na półkach w supermarketach, gdy drogi towary zostają umieszczony na wysokości oczej, i 
tańsze poniżej).

Skoki różnicy procentowej opiera się na podstawie ustawy Weber-Fechnera. To 
prawo stanowi, że konsumenci czują różnice w procentach ceny inaczej niż w wartościach 
bezwzględnych, w oparciu od oceny różnic w cenach bazowych.

Na przykład, w badaniu kupujących, którzym było zaproponowano możliwość 
zaoszczędzenia przy zakupie kina domowego rozmiarzem 500 dolarów. Ponadto jeżeli 
wartość urządzenia była 2.000 dolarów wtedy 68% respondentów chcą kupić go, w przypadku  
kiedy cena była wyższe w 6 razów - 12.000 dolarów, tylko 15% kupujących byli gotowi go 
kupić. W pierwszym przypadku, kupujący czują różnicę cenową w poziomie 30%, w drugim 
- 4%, pomimo tego, że różnica bezwzględna stanowi około 500 dolarów w obu wypadkach.

Dlatego ważnym zadaniem marketingu jest opracowanie zakupów dla utworzenia 
rzeczywistych cen. Percepcja konsumentów cen związanych z teorią perspektywy, która 
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twierdzi, że ludzie oszacują zakup jako zysky i straty, ponieważ zyski i straty oceniane są 
inaczej kupującami, sprzedający mogą wpływać na decyzje konsumentów przez utworzenie 
potencjalnej korzyści lub straty. 

Percepcja konsumentów cen za towary bezpośrednio wpływa na efektywność 
sprzedaży i zysków firmy - sprzedawca. Dlatego marketingowiec każdej firmy powinny 
być w stanie przewidzieć, symulować możliwą reakcję konsumenta do wybranej strategii 
cenowej i rozważyć jak najwięcej czynników psychologicznych w jej rozwoju. Doświadczenie 
globalnych firm może upewnić, że wykorzystanie psychologicznych technik ustalania cen 
towarów powoduje do powiększenia zysków i osiągnięcie celów wyznaczonych dla firmy.
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ПОД- СЕКЦИЯ 9. Управление производством и развитие предприятия
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Старший викладач кафедри менеджменту
Національний університет харчових технологій

планУвання КонКУрентоСпроможноСті піДприЄмСтв харчовоЇ 
промиСловоСті 

Проблема планування конкурентоспроможності набуває для підприємств 
харчової промисловості особливої гостроти через обмежений доступ до зовнішніх 
ринків, сучасні вимоги до якості продукції цієї галузі, низьку активність та 
ефективність інноваційної діяльності, недосконалість бізнес-процесів та неякісний 
менеджмент, відсутність державної підтримки.

Планування та підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості є складним та комплексним процесом, що триває упродовж всього 
часу існування підприємства, та який повинен відбуватися у всіх підрозділах 
підприємства, з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Процес планування підвищення конкурентоспроможності підприємств в 
харчовій промисловості повинен бути максимально точним, враховувати специфіку 
галузі (технологічні нормативи продукції, сезонність, запаси сировини та товарів на 
початок і кінець планового періоду) [3].

Планування конкурентоспроможності підприємства передбачає тактичне та 
стратегічне планування розвитку різних сфер функціонування підприємства, які у 
сукупності дозволять забезпечити бажаний рівень його конкурентоспроможності на 
відповідному ринку.

Стратегічне планування конкурентоспроможності передбачає розроблення 
пакету стратегій розвитку підприємства, які дають змогу забезпечувати очікувані 
результати в усіх сферах та посісти стійкі позиції на ринку [1].

Відповідно до структури управління організацією, рівня централізації і 
ступеню врахування інтересів менеджерів різних рівнів управління можна виділити 
централізоване, децентралізоване та змішане планування конкурентоспроможності 
підприємства. Згідно з [5] розрізняють такі види планування: реактивне, інактивне, 
преактивне, інтерактивне. 

Плани конкурентоспроможності підприємства повинні відповідати його 
реальному стану та потенційним можливостям.

Слід зауважити, що формування планування конкурентоспроможності 
підприємств харчової промисловості відбувається у певному середовищі 
функціонування.

Відповідно до встановленого рівня невизначеності зовнішніх умов 
господарювання, які обумовлюють потреби підприємства у впровадженні інновацій 
для забезпечення випереджального зростання конкурентних переваг підприємства 
можна виділити чотири системи планування конкурентоспроможності підприємств 
харчової промисловості:

1. "системи технічного розвитку" – системи планування 
конкурентоспроможності в умовах ясного майбутнього; 
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2. "системи ринкових можливостей" – системи планування 

конкурентоспроможності в умовах помірної невизначеності майбутнього; 
3. "системи проектного планування" – системи планування 

конкурентоспроможності в умовах значної невизначеності;
4. "системи стратегічного маркетингу" – системи планування 

конкурентоспроможності в умовах повної невизначеності майбутнього. 
Для визначених систем планування конкурентоспроможності підприємств 

харчової промисловості слід врахувати умови та забезпечення реалізації стратегії 
(доля ринку, обсяг реалізації продукції, темпи зростання ринку, асортимент продукції 
або видів діяльності, споживчі якості продукції, ціна за одиницю продукції), а також 
способи впливу (рівень ринкової конкуренції, інтенсивність використання ресурсів, 
обсяги інвестування, швидкість здійснення інноваційних змін) [2].

Серед причин, які зумовлюють необхідність планування 
конкурентоспроможності на підприємствах харчової промисловості необхідно 
зазначити такі: врахування змін середовища функціонування підприємства; 
цілеспрямоване формування ринкових позицій підприємства у конкретних 
просторово-часових умовах; діагностика перспектив розвитку конкурентів 
підприємства; прогнозування кон’юнктури ринку; визначення переліку ключових 
факторів, які у майбутньому визначатимуть рівень конкурентоспроможності 
підприємства; оцінювання потенційних ризиків, які можуть погіршити ринкові 
позиції підприємства; врахування взаємозв’язків між усіма сферами та напрямками 
діяльності організації під час досягнення конкурентних позицій; визначення переліку 
конкретних способів підвищення конкурентоспроможності підприємства [1]. 

Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості 
потребує не лише її оцінювання, а й цілеспрямованого формування конкурентних 
переваг, тому під час планування повинні враховуватись усі значимі елементи, задіяні 
у цей процес, їхні взаємозв'язки та взаємодія.

Отже, конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості це, 
перш за все, конкурентоспроможність його менеджменту, організації праці, технології, 
техніки, виробничого процесу та, насамперед, продукції, яка визначається витратами 
на виробництво, ціною реалізації, якістю, умовами її реалізації, тому здійснювати 
оперативне та стратегічне планування конкурентоспроможності необхідно на основі 
аналізу доходів і збитків, формувати рівень конкурентоспроможності підприємства. 
[4].

Таким чином, планування конкурентоспроможності підприємств харчової 
промисловості повинно базуватись на обґрунтованих методах, методиках, показниках, 
інформаційній базі, що сприятиме отриманню достовірних та реалістичних планів.
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 ПОД- СЕКЦИЯ 10. Управление персоналом.

Драган о.і.
професор, д.е.н.

 Національний університет харчових технологій

СтреС-менеДжмент перСоналУ на піДприЄмСтвах  м’яСноЇ 
промиСловоСті

Особливістю розвитку персоналу на підприємствах м’ясної промисловості є 
наявність постійного професійного стресу. 

Професійний стрес – це багатогранний феномен, який виражається у 
фізіологічних та психологічних реакціях на складну робочу ситуацію. Розвиток таких 
реакцій можливий і в розвинутих, добре керованих організаціях, що зумовлено 
не тільки структурно організаційними особливостями, а й характером роботи, 
особистісними стосунками працівників, їх взаємодією [1].

Стрес (від англ. Stress – тиск, натиск; гніт; навантаження; напруга) - 
неспецифічна (загальна) реакція організму на вплив (фізичний або психологічний), 
що порушує його гомеостаз, а також відповідний стан нервової системи організму 
(або організму в цілому). Розрізняють емоційно позитивний та емоційно негативний, 
короткочасний та довгостроковий, фізіологічний та психологічний стреси [2].

Проблема стресу на роботі настільки велика, що стала об’єктом 
уваги Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в рамках розмови 
про проблеми охорони психічного здоров’я та трудової діяльності.   
За даними статистики, у ряді країн Європейського регіону ВООЗ стрес є основною 
причиною невиходу на роботу. Різко зріс збиток від виплат допомог на випадок 
хвороби і втрати робочих днів. Результати досліджень показують, що 50-60% всіх 
втрат робочого часу в цих країнах пов’язані з наслідками стресу. Згідно з результатами 
недавнього дослідження, стресів схильні 28% з 160 мільйонів працюючих в ЄС. При 
цьому більше половини з них скаржаться на велику кількість роботи і необхідність 
виконувати її в стислі терміни. "Виробничий" стрес сприяє розвитку цілого ряду 
нездужань: 13% працівників у країнах ЄС скаржаться на головні болі, 17% – на м'язові 
болі, а 30% – на болі в спині [1]. 

Модель стресової ситуації наведена на рис.1.
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Стресори, у свою чергу, класифікуються: 1) за типом життєвих подій або  
типом труднощів (фінансові, службові, міжособові, пов’язані зі здоров’ям,  і тому 
подібне), 2) за інтенсивністю (гострі, середні, помірні); 3) за величиною втрат або 
загроз; 4) за тривалістю (хронічні, короткострокові); 5) за мірою керованості подією 
(контрольовані, неконтрольовані); 6) за рівнем впливу (макро- і мікростресори) [4].

Також стресори розподіляють на внутрішні та організаційні. 
До «внутрішніх» стресорів відносять особистісні характеристики людини, її 

ставлення до роботи, здатність будувати стосунки з іншими тощо.
До «організаційних» стресорів відносять: високе навантаження; відсутність 

чи брак підтримки з боку колег чи керівництва, недостатню винагороду за роботу; 
невизначеність у оцінці виконання роботи; неможливість впливати на прийняття 
рішень; невизначені вимоги до роботи; постійний тиск з боку керівництва; 
необхідність виконувати монотонну та неперспективну роботу; конфліктну 
атмосферу в колективі; недостатній час для відпочинку тощо. 

До організаційних стресорів на підприємствах м’ясної промисловості можна 
віднести фактори виробничого середовища, а саме процес забою тварин, вид крові 
тварин тощо. Звичайно, з часом працівники адаптуються до умов виробничого 
середовища і не звертають на них уваги. Водночас для психіки працівників ознаки 
стресу мають певні наслідки, у характері з’являється безпричинна агресивність, 
жорстокість. 

Причиною сильного нервового перенапруження можуть служити умови 
праці: погане освітлення і вентиляція, тісне приміщення та ін. До чинників, прямо 
або побічно сприяючим професійним стресам, можна також віднести відсутність 
інформації і відсутність часу. Як вважають фахівці з професійних стресів, останні два 
чинники є фоном, на якому стресом може стати будь-яке додаткове роздратування. 

Дослідження санітарно-гігієнічних умов на підприємствах м’ясної галузі 
показали, що рівень загальної вібрації не відповідає вимогам на 15 %  обстежених 
робочих місць, метеорологічні параметри не відповідають вимогам в 30 %  випадків, 
рівень шуму —  в 13 %  випадків, результати вимірів штучної і природної освітленості 
—  в 46 %  випадків. Забезпеченість побутовими приміщеннями працівників не 
перевищує 75 %, в 48 %  випадків на підприємствах відсутні душові кімнати і кімнати 
для відпочинку, не відповідають вимогам приміщення для прийому їжі [5, с.123].

Виникає потреба в нейтралізації впливу факторів виробничого середовища, 
що призводять до стресових явищ у працівників.

Стрес менеджмент – це процес управління стресом, якій включає три 
головних напрямки: профілактику стресогенних факторів, зменшення напруження  
від неминучих стресорів  та організацію системи подолання їх негативних наслідків.

До  організаційних  заходів  управління   стресами  на  підприємстві м’ясної 
промисловості відносяться: 

• соціальна  підтримка трудового колективу підприємства для збереження 
психологічної стійкості працівників в стресових ситуаціях;

• використання бригадних форм організації праці та ін.;
• застосування заходів наукової  організації  праці;
• підвищення рівня культури управління;
• психологічні заходи (використання прийомів навіювання); 
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• використання керівником різних форм самоконтролю;
• навчання  за  антистресовими програмами, регулярне емоціональне 

«розвантаження»;
• колективні заняття спортом (власні команди футболу, волейболу тощо).

літератУра:
1. Cтрес на роботі –  [Електронний ресурс]:  Режим доступу до ресурсу: http://

megasite.in.ua/55688-stresi-na-roboti.html 
2. Лученко В.  Стрес-менеджмент. –  [Електронний ресурс]:  Режим доступу до 

русурсу: http://luchenko.com.
3. Романова Л.В. Управління підприємницької діяльністю : навч. посіб. /Л.В. 

Романова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.
4. Сайт о стрессе и стрессменеджменте // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.nostress.ru.
5. Гуць В.С. Причини, джерела і обставини виробничого травматизму в м’ясній 

промисловості України / В.С. Гуць, О.В. Євтушенко. // Харчова промисловість, 
2012, №3. – С.122-126.


	SPIS /Содержание
	SEKCJA 11. Zarządzania . Marketing.(Менеджмент. Маркетинг)

	Гончарук А.Г.
	Камінський В.І.
	Kozłowska Lilia
	Струтинська І. В.
	Кулиняк І.Я. Савіцька О.П. Савіцька Н.В.
	Selebynka E.W.
	Литвинюк О.П.
	Драган О.І.



