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СЕКЦІЯ 1 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 
SMART SPECIALIZATION AS A STRATEGIC TASK FOR UTC AND NEW 

DISTRICTS  

 

PATRIZIA GAZZOLA, Associated Professor,  

Department of Economics, Insubria University, Italy 

OLENA DYMCHENKO, Prof., D.Sc in Economics, 

Department of Entrepreneurship and business administration, O. M. Beketov 

National University of Urban Economy, Ukraine 

 

Smart specialization refers to the concept very common abroad of ensuring 

regional development based on the principles of an innovative approach, economic 

specialization, and creative management that is able to respond to challenges and 

rapid changes. For the regions of Ukraine, it is important to include this methodology 

in practical activities in a timely and reasonable manner. Deputy Minister of Regional 

Development V. Nagoda emphasized that "strategic documents for regional 

development should be based on the European methodology of smart specialization 

and built from complex projects of interregional cooperation».  

Minister of regional development G. Zubko defined "Smart specialization is an 

opportunity to turn the synergy of science, business and local government to 

completely new investment prospects for regions and bring communities to a new 

level of development. It will allow to introduce innovations, use modern scientific 

developments, apply SWOT analysis of projects, and create new competitive 

activities. This is actually a new tool of regional policy that will help to increase 

investment activity and competitiveness of the regions», – emphasized Gennady 

Zubko.  
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He said that 120 smart specialization strategies have been developed in the 

European Union at the regional and innovation levels. This approach is already in use 

in 12 countries, while in Ukraine – in the trial regions: Zaporizhia, Odessa and 

Kharkiv.  

"If we want to integrate economically with the common EU market and join 

global value chains, we are simply doomed to implement the ideas of regional smart 

specialization in Ukraine», – the officer said.  

Smart specialization is an innovative tool of the European Union for the 

development of regional capacity through two key approaches, in particular, taking 

into account local conditions and the transition to the knowledge economy. In 

practice, this transition involves identifying the competitive advantages and assets of 

the region, using its innovative and scientific potential. However, success in 

implementing Smart specialization can only be achieved if there is effective 

cooperation and synergy between local authorities, business, the academic 

environment and civil society.  

The smart specialization strategy is a new concept of innovation policy that 

focuses on knowledge-based economic transformation. Successful implementation 

requires institutional capacity, a strong evidence base, an open dialogue with a wide 

range of interested parties, and viable monitoring systems, financing, and 

implementation systems.  

SMART is a pretty broad concept, based on the concept of «smart, creative, 

comfortable». Smart can refer to objects and areas such as "smart city, smart 

manufacturing, smart organization". In such production as "Smart Factory" (smart 

production), supply, production, and implementation occur intergrally, with a high 

level of automation of all processes: resource planning (ERP), relationship 

management (CRM), and chain supply management (SCM). Smart specialization has 

several components, the main ones are the concentration of innovative production in 

a certain area (cluster quality) and orientation to own niche in the market.  

The interdepartmental coordination group has identified sectoral directions of 

reasonable specialization for Ukraine: resource materials; bioeconomics and 
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biotechnologies; energy and power engineering; aerospace technologies; ICT; healthy 

society. This approach is useful for finding market niches in a structured  

European market.  

Smart city models are being formed at the local level – these are cities for life: 

priority is given to comfortable zones, smart homes, car navigation, bike paths, video 

surveillance as a safe tool, and electronic management.  

«By 2020, there will be around 600 smart cities in the world. These cities will 

generate up to 60% of world GDP [1]».  

In the regional space, outside the big city, smart specialization has significant 

prospects, not as a general holistic model so far, but as innovative local details of the 

territory development project.  

Using the term «smart», «we must master the art of simultaneously 

incrementing economic value and human value in everything we do» [2]. The same 

author advises "don't be a passive victim of global change – it is very dangerous!.. 

We must learn to work and live «in networks».  

"The Regional Development Strategy for 2021-2027" is currently being 

prepared for all regions of Ukraine, which requires the use of Smart methodology, 

which means a reasonable choice of priorities. The strategy aims to "transform, and 

not preserve regional economies". According to the smart strategy, the economy is 

"looking to the future".  

 

References: 
1. Blewitt J. Understanding sustainable development / J. Blewitt // Earthscan, London,       

2008. – p.p. 21–24. 
2. Charles Landry. The Civic City in a Nomadic World: Hills Design /  Landry Charles. – 

2017. – 288 р.  
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК 

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 
Н. О. ВОЛГІНА, ст. викл.  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 
 

Динамізм як характерна ознака сучасних економічних реалій створює 

ризики втрати стабільності функціонування та розвитку бізнесу незалежно від 

його виду та масштабів. До ключових інструментів зниження цих ризиків 

належить стратегічне планування, результатом якого є визначення векторів 

розвитку бізнесу та необхідних організаційно-економічних змін, що здатні 

забезпечити бізнесу необхідну ринкову гнучкість, стратегічну 

конкурентоспроможність та стійкий розвиток в умовах, що швидко 

змінюються. 

В основу сучасної світової економічної моделі покладено принципи 

сталого суспільного розвитку, забезпечення балансу економічної та соціальної 

складових. В рамках реалізації означених принципів відбуваються глобальні 

трансформаційні перетворення: змінюються погляди на роль та функції 

суб’єктів ринкових відносин, форми їх взаємовідносин та умови ефективної 

взаємодії, масштаби і форми відповідальності перед суспільством. Особлива 

увага приділяється здійсненню інституційних трансформацій, які стосуються 

створення та ефективного функціонування ринкових інститутів, інституційних 

передумов, чинників, ціннісних орієнтацій та механізмів реалізації. 

До важливих ринкових інститутів, без яких не можлива побудова 

соціально орієнтованої економіки, належить соціальний інститут 

підприємництва, який являє собою модель соціальної поведінки бізнесу, 

засновану на відносинах соціального партнерства та соціальної 

відповідальності. Цей інститут виконує соціальні функції агента соціально-

економічних перетворень, координації зусиль окремих суб’єктів в напрямку 

реалізації концепції соціально відповідального бізнесу.  
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Соціальне партнерство та соціальна відповідальність є глобальними 

трендами, які проявляються на всіх економічних рівнях, та підтримується 

урядами країн, владними регіональними управлінськими структурами, 

представниками великого і малого бізнесу. Наслідком стає зміна традиційних 

ролей, які виконували, зокрема, держава та бізнес, в проведенні соціально-

економічної політики. В розвинених країнах традиційні функції держави в 

сфері формування та реалізації соціальної політики частково передаються 

бізнесу, підтвердженням чого є скорочення державних соціальних витрат. 

Бізнес став повноправним членом та відповідальним агентом реалізації 

соціальної політики та партнером у вирішенні глобальних соціальних проблем.  

Активної позиції в соціальних питаннях та відповідальних методів 

ведення бізнесу вимагають сьогодні і споживачі, які схильні до придбання 

товарів та послуг у компаній, які демонструють певну соціальну позицію по 

відношенню до суспільства та окремих його членів. За підрахунками фахівців, 

до 20% збільшення капіталізації крупних компаній припадає на такі 

нематеріальні активи як імідж та репутація, які кореспондуються з соціально 

відповідальною поведінкою та позиціонуванням компанії не тільки в 

ринковому середовищі, але і в суспільстві в цілому. Позитивний імідж бізнесу 

як соціально відповідального перед державою, працівниками, інвесторами, 

бізнес-партнерами стають частиною репутаційних активів, які збільшують 

ринкову вартість бізнесу та підвищують його стратегічну 

конкурентоспроможність. 

Будь-який бізнес проходить такі стадії позиціонування в суспільстві: 

– стадія первинного накопичення капіталу, на якій бізнес прагне за будь-

яку ціну забезпечити зростання доходів і прибутків, причому він не готовий 

інвестувати в будь-які проекти, не пов’язані з власним розвитком; 

– стадія самовиправдання перед суспільством, на якій бізнес починає  

спрямовувати частину своїх доходів на суспільні потреби, проте робить це 

несистематично, переважно у формі витрат на благодійність та підтримки 

окремих соціальних проектів; 
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– стадія «соціального партнерства», на якій бізнес усвідомлює стратегічні 

переваги встановлення партнерських відносин з владою та громадянським 

суспільством, стає відповідальним соціальним агентом між ними, усвідомлює 

важливість ефективних соціальних інвестицій і соціально відповідальної 

поведінки у забезпеченні власного довгострокового розвитку та привабливості 

для партнерів та інвесторів. 

Бізнес економічно розвинених країн вже пройшов перші дві стадії, для 

нього соціальне партнерство та соціальна відповідальність стали нормою 

поведінки в суспільстві. Вітчизняний бізнес на сьогодні демонструє інертність 

в питаннях задоволення суспільних потреб та вирішення соціальних проблем. 

Відсутність сформованого громадянського суспільства, соціально 

орієнтованого бізнес-середовища, політики стимулювання соціально 

відповідальної поведінки бізнес-структур, ефективних механізмів партнерства 

держави та бізнесу унеможливлюють перехід вітчизняного бізнесу до третьої 

стадії суспільного позиціонування. 

Соціальні інвестиції, соціальне партнерство та соціальна відповідальність 

формують основу розвитку сучасного бізнесу. Тому бізнес сьогодні демонструє 

інтерес до технологій соціальних інвестицій, вибору оптимальних їх напрямків 

та методик оцінки ефективності, видів соціально відповідальної поведінки, які 

забезпечать йому підтримку в суспільстві та репутаційні переваги. Оптимізація 

соціальної політики компанії, планування вкладання коштів бізнесу в соціально 

значущі проекти і програми та оцінка їх результатів стають сьогодні важливою 

частиною стратегії розвитку бізнес-структур. 

Соціальні інвестиції частіше за все пов’язують з діяльністю бізнесу в 

місцевій спільноті, в регіоні його присутності і розглядають як інвестиції у 

вирішення соціальних проблем шляхом участі у соціально орієнтованих 

проектах. Представники бізнесу, за даними опитувань, розглядають соціальні 

інвестиції як вкладання коштів в суспільство, як соціальну політику компанії, 

та, в окремих випадках, як благодійність, при чому здійснення цих інвестицій 

розглядається як вільний та відповідальний вибір самого бізнесу.   
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Світова економічна рада з питань стабільного розвитку визначила 

соціальну відповідальність бізнесу як «...постійно діючу вимогу до бізнесу 

діяти в рамках етичних норм та забезпечувати економічне зростання, в тому 

числі шляхом покращення стандартів життя працівників та їх сімей …, 

покращення життєвих стандартів для жителів свого регіону та суспільства в 

цілому». Соціально відповідальна поведінка та активна соціальна позиція 

бізнесу стосується реалізації принципів корпоративної соціальної 

відповідальності, співпраці із зацікавленими сторонами в питаннях планування 

соціальних проектів та програм, участі в фінансуванні їх реалізації, створенні 

«банків даних» соціальних та екологічних ініціатив, відповідальності за 

розвиток людського капіталу, соціальної інфраструктури, негативні наслідки 

впливу на природне середовище тощо.  

Реалізація стратегії соціально відповідальної поведінки бізнесу потребує 

створення соціально орієнтованого бізнес-середовища, інституційної підтримки 

бізнес-ініціатив в соціальній площині, а від бізнесу – побудови ключових 

бізнес-процесів з урахуванням соціальної функції, формування центрів та зон 

відповідальності.  

Розвиток бізнесу в глобальному середовищі напряму пов’язаний з 

концепцією соціального партнерства, в основі якої лежить особливий 

соціальний діалог, метою якого є узгодження інтересів різних соціальних груп, 

сприяння вирішенню суспільних проблем та забезпеченню стійкого соціально-

економічного розвитку. Держава, бізнес, населення, громадські організації 

мають побудувати ефективні партнерські відносини, засновані на принципах 

рівності прав, взаємоповаги, довіри, компромісу між особистими та 

суспільними інтересами, узгодженості та передбачуваності дій, солідарної 

відповідальності за вирішення соціальних проблем та реалізацію соціально 

орієнтованих проектів. Побудова раціональних партнерських відносин є 

оптимізуючою умовою розвитку сучасного бізнесу. 

Таким чином, соціальні інвестиції та соціальну поведінку треба 

розглядати як стратегію. При цьому можливі такі варіанти її реалізації за рівнем 
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складності:  

1) фінансування проектів за власним вибором керівників бізнесу;  

2) за можливості, попередження соціальним проблем;  

3) оцінка потреб та очікувань місцевої спільноти, побудова відносин 

довіри та підтримки, формування позитивного соціального іміджу бізнесу. 

Нарешті, вітчизняний бізнес має усвідомити власну роль та соціальні 

функції, які може взяти на себе, важливість налагодження ефективних 

комунікацій та побудови партнерських відносин, а соціальні інвестиції у 

вирішення актуальних соціально-економічних проблем розглядати як прояв 

соціальної відповідальності, яка забезпечує йому зростання ринкової вартості, 

створює умови довгострокового розвитку,  підвищує його стратегічну 

конкурентоспроможність. 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

ДЕТЕРМІНОВАНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 
 

С. М. ГАЙДЕНКО, канд. екон. наук, доц., 

Д. А. ІВАХНЕНКО, студент 2 курсу 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Всі явища та процеси господарсько-фінансової та підприємницької 

діяльності підприємств готельного бізнесу перебувають у взаємозалежності, а 

отже, взаємозв'язок економічних явищ характеризується спільною зміною двох 

або більше явищ. Важливу роль серед багатьох форм закономірних 

взаємозв'язків відіграє причинно-наслідкові, при яких одне явище породжує 

інше. Деякі явища безпосередньо пов'язані між собою, інші - побічно у 

господарсько-фінансовій та підприємницькій діяльності підприємств готельного 
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бізнесу Наприклад, такі фактори, як чисельність робітників і рівень 

продуктивності їхньої праці виконують безпосередній вплив на величину 

валової продукції (послуг, товарів, робіт), а безліч інших факторів побічно 

впливають на даний показник. Як причину та, як наслідок можна розглядати 

крім того, кожне явище, при цьому, з одного боку, як причину зміни обсягу 

виробництва, рівня її собівартості можна розглядати продуктивність праці, а з 

іншого боку - як результат зміни ступеня механізації та автоматизації 

виробництва, удосконалення організації праці та ін.. 

Кількісна характеристика взаємозалежних явищ здійснюється за 

допомогою показників, які виділяють у відповідні групи показників і для 

деталізації потрібно побудувати наступну блок-схему (див. рис. 1). 

Моделювання якого-небудь явища, яке виступає одним з основних методів    

наукового    пізнання   називається    побудовою    математичного вираження 

існуючої залежності. Відмітимо, що існують два типи залежностей в факторному 

аналізі, які досліджуються у процесі його виконання та мають наступні назви: 

кореляційні (стохастичні) та функціональні (детерміновані). Функціональним, 

або жорстко детермінованим називається зв'язок, якщо кожному значенню 

факторної ознаки відповідає цілком певне невипадкове значення результативної 

ознаки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 – Формування факторної системи 

КІЛЬКІСНА 
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факторні 
(незалежні) 
показники, 

які характеризують 
причину 

сукупність наведених двох груп показників,  які 
пов’язані причинно-наслідковим зв’язком 

називається 

ФАКТОРНОЮ СИСТЕМОЮ 
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Кореляційним (стохастичним) називається зв'язок, якщо кожному 

значенню факторної ознаки відповідає безліч значень результативної ознаки, 

тобто певний статистичний розподіл. Моделлю факторної системи називається 

математична формула, яка виражає реальні зв'язки між досліджуваними 

явищами, при цьому у загальному виді вона може бути представлена наступним 

чином: 

1 2 ny f (x , x , ..., x ) , 

де y  – результативний признак; 

іx  – факторні ознаки. 

 

Таким чином, від численних і різноманітних факторів залежить кожний 

результативний показник, а отже, в основі економічного аналізу та його одного 

з головних розділів такого, як факторний аналіз і, який полягає в обґрунтуванні 

виявлення, оцінки та прогнозування впливу факторів на зміну результативного 

показника. Наголосимо на тому, що точніші результати аналізу та оцінки якості 

роботи підприємств можна отримати тільки за рахунок найбільш детального 

дослідження залежності результативного показника від тих або інших факторів. 

Потрібно констатувати, що обґрунтовані висновки про результати діяльності, 

виявити резерви виробництва, обґрунтувати плани та управлінські рішення не 

можна навести без глибокого та всебічного вивчення факторів. 

Стохастический та детермінований факторні аналізи розрізняють залежно 

від типу факторної моделі та її залежностей. Методика дослідження впливу 

факторів, зв'язок яких з результативним показником носить функціональний 

характер, тобто коли результативний показник факторної моделі представлений у 

вигляді добутку, частки або алгебраїчної суми факторів називається 

детермінованим факторним аналізом. При цьому даний вид факторного аналізу є 

найголовнішим, оскільки, він характеризується, як досить простий у використанні 

в порівнянні з іншим, тобто стохастическим аналізом й дозволяє усвідомити логіку 

дії основних факторів розвитку підприємства, кількісно оцінити їхній вплив, а 

також зрозуміти, які фактори й у якій пропорції можливо та доцільно змінити для 
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підвищення ефективності виробництва. Констатуємо, що досить ґрунтовну 

послідовність виконання процесу розрахунку має детермінований факторний 

аналіз, при цьому яку потрібно представити у вигляді наступної блок-схеми 

(див. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2 – Послідовність виконання процесу розрахунку при детермінованому 

факторному аналізі 
 

Відмітимо, що використовуються наступні види факторних моделей, при 

детермінованому факторному аналізі, які потрібно для ґрунтовності 

представити у вигляді рис. 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3 – Види факторних моделей при детермінованому факторному аналізі 
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факторної моделі 

вибір прийому факторного аналізу та підготовка 
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реалізація розрахункових процедур аналізу моделі 

формулювання висновків і рекомендацій з 
результатів аналізу 

ФАКТОРНІ МОДЕЛІ, ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
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відношенням 

факторів 

змішані моделі, формулюються різними 
комбінаціями попередніх моделей 



14 

Далі потрібно зазначити, що використовуються різні методи моделювання 

в процесі виконання детермінованого економічного аналізу, при цьому вони 

детально розглядаються та представляються в економічній літературі та їх 

використання залежить від напрямків аналізу, а також економічної суті 

взаємопов’язаних факторних показників. У цьому випадку між факторними 

показниками може бути різний взаємозв’язок і відображатися за допомогою 

наступних арифметичних дій: множення, віднімання, ділення та додавання. А 

ще констатуємо, що існує й інша побудова детермінованих методів факторного 

моделювання та до них можна віднести наступні, які для більш наочного 

зображення побудуємо наступну блок-схему (див. рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Детерміновані методи факторного моделювання 
 

ДЕТЕРМІНОВАНІ МЕТОДИ ФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

метод подовження 
факторної системи, 

характеризується подовженням 
чисельника вихідної факторної 
системи шляхом заміни одного 

чи кількох факторів на суму 
однорідних факторів й дане 

перетворення дозволяє отримати 
кінцеву факторну модель у 
вигляді суми нового набору 

факторних показників 

метод розширення 
факторної системи, 

характеризується розширенням моделі 
вихідної факторної системи шляхом 
множення чисельника та знаменника 
дробу на один і той самий факторний 

показник й дане перетворення дозволяє 
отримати кінцеву факторну модель у 

вигляді добутку нового набору 
факторних показників, але у процесі 

моделювання потрібно звертати увагу на 
їх економічний зміст 

метод скорочення 
факторної системи, 

характеризується розширенням 
вихідної факторної системи 

шляхом ділення чисельника та 
знаменника дробу на один і той 

самий факторний показник й дане 
перетворення не веде до зміни 

моделі вихідної факторної системи 

метод формального розкладання 
факторної системи, 

характеризується подовженням 
знаменника вихідної факторної системи 

шляхом заміни одного чи більше факторів 
на суму однорідних факторів й дане 

перетворення не веде до зміни моделі 
вихідної факторної системи 
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Отже, ми допускаємо, що з метою удосконалення використання в 

підприємницькій діяльності підприємств готельного бізнесу детермінованого 

факторного аналізу для управління підприємством необхідно також на 

нормативно-правовому рівні удосконалювати систему обліково-аналітичного 

забезпечення управління ефективністю капіталу. Дане удосконалення дозволить 

отримати можливість покращити достовірність використовуваного факторного 

аналізу та здійснити істотний вплив на результативність управління в цілому. 

Зокрема, зазначимо, що широкомасштабне використання в практиці підприємств 

готельного бізнесу методів визначення реальної ефективності та 

результативності діяльності підприємств досліджуваної галузі можна 

обґрунтовувати в якості найважливішого напрямку удосконалення аналітичного 

забезпечення. 
 

 

СТВОРЕННЯ ПУНКТІВ ПРИЙОМУ ПЕТ-ПЛЯШОК ДЛЯ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 

О. М. БУРАК, канд. екон. наук, доц., 

А. Ю. КИРИЧЕНКО, бакалавр 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

На сьогодні проблема управління відходами в Україні є досить гострою. 

Складності, в першу чергу, виникають з управлінням побутовими відходами 

для зменшення обсягів їх захоронення, що викликано відсутністю належної 

інфраструктури поводження з відходами, зокрема, сучасних методів та 

технологій із запобігання утворенню відходів, роздільного збору, сортування та 

утилізації.  

Протягом останніх восьми років спостерігається тенденція збільшення 

обсягів відходів, в той же час обсяг відходів, відправлених на переробку істотно 



16 

зменшується. Зокрема, у 2018 році на полігони було перевезено 94% твердих 

побутових відходів (ТПВ), 2% було перевезено на сміттєпереробні 

підприємства, що призводить до значних втрат економічної вигоди, – у 

відходах міститься близько мільйону тон вторинної сировини, що може 

використовуватися для повторного виробництва.  

Досить розповсюдженою вторинною сировиною є пляшки з 

поліетилентерефталату (далі ПЕТпляшки), питома вага яких в загальному 

обсязі зібраних ТПВ становить 1,7%.  

 У 2018 році з 203,7 тис. т ПЕТ–пляшок, що стали відходами, 50 тис. т 

потрапило на сміттєпереробні підприємства, тобто лише близько 25 %, інші 

75% було захоронено на полігонах.  

Останні дослідження у сфері поводження з відходами проводяться 

органами державного управління та місцевого самоврядування в рамках 

програм розвитку населених пунктів та регіонів. 

Метою роботи є висвітлення питань боротьби з захороненням 

поліетіленових відходів шляхом створення пунктів прийому тари. 

Велике накопичення ПЕТ–тари на полігонах та сміттєзвалищах становить 

екологічну небезпеку, призводить до забруднення ґрунтів та  водоймищ, а  під 

час розкладання ПЕТ виділяється метан, що додатково сприяє глобальному 

потеплінню, сама ПЕТ–тара розкладається 180-350 років, що дуже багато.                                                                                                   

Вищесказане підтверджує необхідність впровадження новітніх методів 

саме поводження з відходами ПЕТ–тари.  

В країнах Європи успішно реалізована ініціатива використання 

спеціальних автоматів по прийому тари – «фандоматів. Механізм роботи 

фандомату наступний: людина кладе тару у вікно прийому, автомат сканує 

вагу, об’єм та матеріал тари, розпізнає спеціальний штрих – код, яким 

промаркеровано тару, видає чек на певну суму, який враховують при оплаті 

покупок [1]. 

В Україні пункти прийому ПЕТ-пляшок при торгових точках можуть стати 

першою ланкою на шляху збору, сортування, переробки та отримання цінної 
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сировини з ПЕТ-тари.  

Водночас завдяки таким автоматам можна впровадити систему розширеної 

відповідальності виробника, механізм якої в Україні досі не реалізований. 

Виробник може закладати у вартість своєї продукції заставну вартість тари без 

збільшення кінцевої ціни товару, також за його рахунок буде здійснюватися 

виплата винагороди у вигляді чеку. 

Всього в Україні 14471 торгових мереж роздрібної торгівлі, що 

спеціалізуються на продажу продовольчих товарів, в яких потенційно можна 

встановити автомати прийому ПЕТ–тари.  В середньому за регіонами  кількість 

точок роздрібної торгівлі складає 54, окрім м. Києва, Харківської області, 

Дніпропетровської області, Житомирської та Львівської, в яких вона складає – 

277 од. 

В умовах децентралізації, що активно впроваджується в Україні з 2014 

року, особливо важливим є забезпечення пунктів прийому ПЕТ-тари в розрізі 

об`єднаних територіальних громад (далі – ОТГ). 

На цей час регіонами з великим накопиченням ТПВ є м. Київ, Одеська 

область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська, отже, першочергово 

доцільно розглянути встановлення пунктів прийому ПЕТ–тари саме в ОТГ цих 

регіонів. 

Вартість одного автомату «PANDA–mat» (виробник – Україна) –110 034 

грн, в цю вартість входить комплекс необхідного обладнання, програмне 

забезпечення, онлайн диспетчерська, навчання персоналу, сервіс та гарантійне 

обслуговування, технічні та програмні консультації. За інформацією виробника 

витрати на 1 автомат в місяць складають 7000 грн, або 84000 грн на рік [2]. 

Приблизна кількість пунктів прийому ПЕТ по ОТГ, визначена з огляду на 

кількість торгових точок та кількості ОТГ у відповідному в регіоні, Одеська 

область – 19 од., Дніпропетровська – 14 од., Львівська – 37 од., Харківська –  

82 од. Сума необхідних інвестицій на встановлення становить відповідно 

2090,65 тис. грн, 1540,48 тис. грн, 4071,26 тис. грн, 9022,79 тис. грн. Для 

забезпечення автоматами всіх регіонів України необхідно 1460701,35 тис. грн. 
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Існує декілька шляхів забезпечення визначеної суми інвестицій на 

створення пунктів прийому ПЕТтари.  

Перший варіант – встановлення пунктів прийому ПЕТ фінансують торгові 

точки, в яких встановлюються автомати. Даний варіант з точки зору закону є 

правомочним, а також відображає досвід провідних країн Європейського 

Союзу.  

Торгові точки, для отримання доходу, можуть здавати отримані                      

ПЕТ-пляшки: в Україні існують компанії, які приймають ПЕТ–тару, що зібрана 

торговими точками. Наприклад, компанія «GREENSTER» закуповує                     

ПЕТ-пляшки за ціною від 8 до 12 грн/кг в залежності від кольору пляшки, в 

середньому вартість 1 кг складає 10 грн [3].  

Річний обсяг ПЕТ на людину складає близько 5 кг, з огляду на чисельність 

населення ОТГ – 11 053 198 чол., річний обсяг утворення ПЕТ-тари –                    

55265,99 тис. кг, що потенційно може потрапити в автомати прийому ПЕТ. 

Сума річного доходу від продажу ПЕТ-пляшки складатиме                             

552659 тис. грн., що визначено виходячи з середньої вартості однієї пляшки і 

обсягу утворення ПЕТ–пляшок. 

Фінансовий результат за перший рік складатиме –562441, середній термін 

окупності 2,8 років, а в областях, де більше автоматів для прийому ПЕТ–тари, 

він складатиме менше ніж 2 роки. 

В умовах Угоди про Асоціацію з ЄС Україна співпрацює з різними 

міжнародними організаціями та приймає участь у програмах, зокрема у 

Програмі «U-LEAD з Європою», в рамках якої здійснюється знайомство з 

найкращими практиками прозорого і відповідального управління послугами у 

сфері поводження з відходами в умовах децентралізації. Іншою важливою 

програмою є швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в 

Україні» DESPRO, діяльність якого зокрема направлена на допомогу Україні у 

вирішенні питань ефективного управління відходами. 

 Заручившись підтримкою іноземних партнерів та об’єднаних 

територіальних громад, за другим варіантом сума витрат на створення 
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автоматів по прийому ПЕТ-тари може бути поділена між різними джерелами 

фінансування: торговими точками, виробниками, бюджетом ОТГ, жителями 

ОТГ та міжнародними організаціями, що дозволить прискорити процес 

забезпечення автоматами регіони України та зробити його результативнішим. 

За рахунок місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад буде 

покривається 60 % витрат, 20 % витрат оплачують виробники товарів, які 

містять ПЕТ–тару, міжнародні організації – 10 %, торгові точки – 5 %, жителі 

ОТГ інвестують кошти, здаючи ПЕТ-пляшки без отримання винагороди 

протягом перших трьох років, що в сумі складає 5 % від вартості. 

Таким чином, створення пунктів прийому ПЕТ–пляшок можливе навіть за 

рахунок власних коштів торгових точок, але в умовах активного процесу 

децентралізації, коли кожна ОТГ зацікавлена в розвитку та вдосконаленні своєї 

території, зокрема у ефективному вирішенні проблеми поводження з відходами, 

а також в умовах співробітництва України з ЄС, яке повинно здійснюватися на 

принципах взаємодії, прозорості та прогнозованості, більш результативним 

буде саме другий запропонований варіант, за яким витрати поділяються між 

різними джерелами фінансування. 
 

Список використаних джерел: 
1. Автомат по приёму тары [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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2. Автоматические приёмные пункты для сбора использованной тары. [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: https://panda-mat.com.ua/p8511894-avtomaticheskie-priyomnye-

punkty.html 

3. КОМПАНІЯ GREENSTEP [Електронний ресурс].– Режим доступу: 

https://www.greenstep.com.ua/ua/ 
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В сьогоднішніх економічних умовах підприємство змушене самостійно 

визначати перспективу свого розвитку. Безумовно успішне рішення термінових 

економічних проблем, залежить, при цьому від розвитку теорії аналізу 

діяльності, вона дозволяє визначати ефективність економічної діяльності 

підприємства та виявляти закономірності зміни основних результатів його 

діяльності. Величина результативного показника діяльності структурних 

підрозділів і всього виробничого формування залежить від великої кількості 

чинників, які діють або в певній послідовності, або одночасно, 

різнонаправленно та з різною силою. Мати різний характер може обґрунтована 

залежність: ймовірнісний, при якому вплив однієї величини на зміну іншої 

може мати можливий (ймовірнісний) характер; детермінований, який 

характеризує залежність результативного показника від чинників: кожному 

значенню чинника відповідає одне єдине значення результативного показника. 

Кожний результативний показник залежить від численних чинників, при цьому 

чим ґрунтовніше розглядається вплив чинників на величину показника, тим 

точніше результати аналізу та оцінка якості прийнятого рішення. У деяких 

ситуаціях, без глибокого та всебічного вивчення прямого впливу чинників, не 

можна виконати обґрунтовані висновки про результати діяльності 

підприємства. Отже, потрібно звернути увагу на поняття «фінансовий аналіз» і, 

які його цілі, перш ніж розпочати обґрунтування одного з видів фінансового 

аналізу, такого як факторний аналіз. Метод оцінки фінансового стану та 
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ефективності роботи господарюючого суб'єкта на основі вивчення залежності й 

динаміки показників фінансової звітності представляє собою фінансовий 

аналіз, а також наголосимо, що він має декілька цілей та різновидів, для 

деталізації побудуємо рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Види та цілі фінансового аналізу 

 

Факторний аналіз представляє собою розділ багатомірного статистичного 

аналізу, який поєднує методи оцінки розмірності безлічі спостережуваних змінних 

за допомогою дослідження структури коваріаційних або кореляційних матриць. 

Завданням методу факторного аналізу розглядаючи його з іншої сторони є перехід 

від реальної великої кількості ознак або причин визначаючих спостережувану 

мінливість до невеликого числа найбільш важливих змінних чинників з 

мінімальною втратою інформації. На застосуванні, якої-небудь моделі 

заснований кожний вид фінансового аналізу, при цьому вона дає можливість 

оцінити та проаналізувати динаміку основних показників підприємницької 

діяльності підприємства та виділяють три основних її типи моделей: 

дескриптивні, предикативні й нормативні, як моделі описового характеру 

виділяють дескриптивні моделі, при цьому вони є основними для оцінки 
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фінансового стану підприємства та до них відносяться: побудова системи 

звітних балансів, подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, 

вертикальний та горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних 

коефіцієнтів, аналітичні записки до звітності й засновані на використанні 

інформації бухгалтерської звітності. 

Моделі передбачаючого характеру характеризуються предикативними 

моделями, при цьому вони використовуються для прогнозування доходів 

підприємства та його майбутнього фінансового стану й найпоширенішими з 

них є: моделі ситуаційного аналізу, розрахунок точки критичного обсягу 

продажів, моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні моделі 

та регресійні моделі), побудова прогнозних фінансових звітів. Фактичні 

результати підприємницької діяльності підприємств з очікуваними, 

розрахованими по бюджету дозволяють порівняти нормативні моделі, при 

цьому вони використовуються в основному у внутрішньому фінансовому 

аналізі та їхня сутність обґрунтовується встановленням нормативів за кожній 

статті витрат за технологічними процесами, видам виробів, центрам 

відповідальності та ін. й аналізом відхилень фактичних даних від цих 

нормативів. Отже, важливе місце в методології фінансового аналізу займають 

моделювання та аналіз факторних моделей, при цьому констатуємо, що 

функціонування будь-якої соціально-економічної системи, до яких відноситься 

й готельне підприємство, які відбуваються в умовах складної взаємодії 

комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників. Чинником називають причину, 

рушійну силу якого-небудь процесу або явища, яка визначає його характер або 

одну з основних рис. 

Факторний аналіз виступає одним з найгрунтовніших методичних рішень в 

аналізі господарської діяльності готельних підприємств для прийняття рішень. 

При цьому він характеризується визначенням впливу чинників на результат і 

для керівників він виступає, як додатковий аргумент, додатковий «кут зору». 

Застосування факторного аналізу, з точки зору доцільності полягає в тому, що 

як відомо, аналізувати можна всі й нескінченно. Зазначимо, що доцільно на 
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першому етапі реалізувати аналіз по відхиленнях, а там де це потрібно та 

виправдано обґрунтувати застосування факторного методу аналізу. 

Констатуємо, щоб зрозуміти, що відхилення «критичне» досить у багатьох 

випадках простого аналізу по відхиленнях, і коли зовсім не обов'язково знати 

ступінь його впливу. 

Різні напрямки його обґрунтування представляють основні завдання 

факторного аналізу, при цьому для деталізації побудуємо наступну      блок-

схему (див. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 – Завдання факторного аналізу 

 

Однак на практиці пофакторний аналіз застосовується рідко в силу 
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І) реалізація даного методу вимагає деяких зусиль і специфічного 
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ІІ) у підприємства є інші «вічні» першочергові завдання. 

Зазначимо, також, що дуже гарно, якщо він «вбудований» у фінансову 
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виділити наступні основні етапи факторного аналізу, які для наочності 

побудуємо у вигляді рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3 – Етапи факторного аналізу 

 

Таким чином, відбір чинників для аналізу того або іншого показника 

здійснюється на основі теоретичних і практичних знань у конкретній галузі, 

при цьому звичайно виходять з принципу: чим більший комплекс чинників 

досліджується, тим точніше будуть результати аналізу. Зазначимо, що разом з 

тим потрібно мати на увазі, що якщо цей комплекс чинників розглядається як 

механічна сума, без обліку їхньої взаємодії, без виділення головних, 

визначальних, то висновки можуть бути помилковими. При цьому в 

моніторингу підприємницької діяльності готельного підприємства 

взаємозалежне дослідження впливу чинників на величину результативних 

показників досягається за допомогою їхньої систематизації, що є одним з 

основних методологічних питань даного дослідження. 
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використання факторної моделі 

(підрахунок приросту 
результативного показника) 

ЕТАПИ 
ФАКТОРНОГО 

АНАЛІЗУ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Ю. О. ТАРАРУЄВ, канд. екон. наук, доц., 

Н. В. ДРІЛЬ, ас.  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

 

Проблеми функціонування та розвитку підприємництва є сьогодні надзвичайно 

актуальними і потребують ретельного дослідження та першочергового 

вирішення, оскільки саме належна організація підприємницької діяльності з 

розширенням приватного сектору економіки і є ключовою умовою розвитку 

економіки в цілому (що підтверджується досвідом розвинутих країн). 

Актуальність означених проблем підтверджується значною кількістю наукових 

публікацій. Так, різні аспекти функціонування та розвитку підприємництва 

досліджувалися у роботах таких вчених як: Н. Остапенко,  

О. В. Комеліна та А. О. Чайкіна, В. М. Кміть та А В. Падура,  

Ю. О. Ольвінська, Н. С. Поповенко та О. В. Гапоненко [1-5]. 

Визнаючи значний внесок перелічених науковців у вирішення проблем 

функціонування та розвитку підприємництва, варто відзначити, що  методи 

кількісної оцінки рівня державної підтримки підприємницької діяльності 

потребують уточнення. 

Перш ніж перейти до рекомендацій щодо оцінки рівня державної 

підтримки підприємництва, необхідно окреслити ключові умови практичної 

реалізації методів такої оцінки. 

1. Необхідно розрізняти процеси здійснення підприємницької 

діяльності та державну підтримку у цій сфері, бо, з одного боку,  високі темпи 

розвитку підприємництва можуть досягатися і без державної підтримки, а з 

іншого – активна участь державних інституцій в процесі розвитку 

підприємництва не гарантує отримання результатів, оскільки все залежить від 
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змісту і особливостей практичної реалізації заходів в цій сфері. Врахування 

описаної умови є досить важливим, бо підприємницька діяльність та державна 

підтримка цієї діяльності характеризується різними економічними 

показниками.  

2. Для обґрунтування показників, що ілюструють рівень підтримки 

підприємництва можуть бути використані як регіональні так і галузеві 

показники (оскільки належність суб’єктів підприємництва до регіону або галузі 

є у нашому випадку класифікаційними ознаками, що застосовуються для 

множини таких суб’єктів на певний момент часу). Але застосування 

регіональних показників має такі переваги як: 

а) незначна кількість регіонів порівняно з галузями (наразі налічується 27 

регіонів України, тоді як кількість галузей, відповідно до галузевого 

класифікатора вимірюється сотнями найменувань);  

б) аналіз підприємництва саме у розрізі регіонів підкреслює той факт, що 

одним з головних завдань органів державної влади та місцевого 

самоврядування є створення умов для розвитку підприємництва в межах 

територіального утворення.  

3. Для визначення рівня державної підтримки підприємництва 

пропонується розраховувати інтегральний показник державної підтримки 

підприємництва (ІПДПП), що може також використовуватися для побудови 

відповідного рейтингу регіонів України.  

Також варто відзначити, що алгоритм визначення згаданого вище 

інтегрального показника цілком узгоджується з тим, що зазвичай 

використовується у економічній діагностиці. До основних етапів розрахунку 

інтегральний показник державної підтримки підприємництва належать: 

а) обґрунтування показників які планується використовувати та їх 

характеристика; 

б) вибір методу утворення інтегрального показника; 

в) визначення інтегрального показника з подальшим ранжуванням 

регіонів залежно від отриманих результатів.  



27 

Показники, що планується використовувати для визначення рівня 

державної підтримки підприємництва пропонується класифікувати залежно від 

виду державної підтримки.  

На нашу думку, доцільно розрізняти фінансову, кадрову та організаційну 

підтримку підприємництва на регіональному рівні.  

Фінансова підтримка держави характеризується обсягом фінансування 

програм з розвитку підприємництва що здійснюються на регіональному рівні. 

Для оцінки фінансової підтримки пропонується використовувати такі 

показники: 

− кількість коштів спрямованих на підтримку підприємництва у 

розрахунку на одного суб’єкта підприємницької діяльності; 

− частка коштів, що спрямовані на підтримку малого та середнього 

бізнесу у загальному обсязі коштів, призначених для підтримки 

підприємництва; 

 − частка коштів, що спрямовані на підтримку стартапів у загальному 

обсязі коштів, призначених для підтримки підприємництва. 

Організаційна підтримка підприємництва виражається через проведення 

організаційних заходів щодо популяризації підприємництва, підвищення 

фінансової грамотності населення, а також здійснення консультацій з 

юридичних питань. Кількість заходів за трьома переліченими напрямками і 

утворює групу показників, що відображають організаційну підтримку 

підприємництва на регіональному рівні. Що стосується результативності таких 

заходів – вона залежить від активності потенційних підприємців, а завданням 

органів влади на регіональному рівні є створення умов для розвитку 

підприємництва.  

Кадрова підтримка підприємництва виражається у підготовці студентів 

вищими навчальними закладами з таких спеціальностей як: управління та 

адміністрування, економіка, та право з урахуванням їх працевлаштування та 

діяльності в межах того чи іншого регіону. Таким чином, для оцінки кадрової 

підтримки підприємництва рекомендується застосовувати кількість студентів-
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випускників з управління та адміністрування що задіяні у приватному секторі 

економіки (включно з відкриттям власної справи) і працевлаштувалися 

протягом року з моменту закінчення ВНЗ або під час навчання, що віднесена до 

загальної кількості випускників за цією спеціальністю в межах регіону. Також 

аналогічні показники пропонується використовувати для випускників з 

економіки та права.  

Оскільки показники мають різні одиниці виміру, необхідно провести їх 

попередню нормалізацію, для чого зазвичай використовується  

формула (1): 

 

N =
x − x
x − x

,																																																					(1) 

 

де: Ni – нормалізоване значення показника;  

xi – фактичне значення показника;  

xmin – значення мінімального показника ряду даних;  

xmax – значення максимального показника ряду даних. 

Використання (1) дає можливість перетворити абсолютні величини на 

відносні, що забезпечує коректність їх порівняння. 

Для визначення інтегрального показника можна використовувати 

середню арифметичну, або середню арифметичну зважену (з використанням 

питомої частки населення регіону у його загальній кількості), але середню 

геометричну використовувати не варто, бо деякі з представлених показників 

можуть набувати нульового значення. Для графічного відображення 

результатів оцінки можна також використовувати так званий «метод радару», 

що згадується у багатьох наукових працях. 

Застосування описаних рекомендацій дещо ускладнюється через 

необхідність обробки значного масиву інформації, тоді як до переваг 

визначення рівня державної підтримки підприємництва описаним вище 

способом варто віднести: розмежування процесів підприємницької діяльності 
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та державної підтримки такої діяльності; відсутність показників що 

передбачають залучення експертів (що у свою чергу підвищує обґрунтованість 

результатів оцінки); можливість використання отриманих результатів для 

кластерного аналізу регіонів за рівнем підтримки підприємництва (у цьому разі 

для кожної з представлених груп також визначають інтегральні показники). 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ  

 

В. В. КОНЕНКО, канд. екон. наук, ст. викл.  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

У процесі господарсько-фінансової діяльності підприємств постійно 

виникають ситуації, коли має місце необхідність вибору одного з декількох 

можливих варіантів дії. В умовах ринкової економіки існує висока ступінь 

невизначеності економічної поведінки суб'єктів ринку. Тому значну роль 
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відіграють методи перспективного аналізу, що дозволяють приймати 

управлінські рішення на основі оцінки можливих у майбутньому ситуацій та 

вибору з кількох варіантів рішень. Розроблення та здійснення ефективних 

управлінських рішень є найважливішою передумовою забезпечення 

конкурентоспроможності продукції організації та самої організації на ринку, а 

також створення оптимальної структури організації, здійснення обґрунтованої 

кадрової політики та раціоналізації інших сторін діяльності організації. Так, 

значна частина підприємств банкрутує через те, що не мають достатніх знань та 

навичок господарювання. 

За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є робочим 

інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його 

розробляють у разі організації нової фірми; об'єднання існуючих підприємств 

та створення на базі цього інтегрованого організаційно правового утворення; 

трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності. 

Тобто бізнес-план – це ретельно підготовлений документ, що розкриває всі 

сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він надає 

можливість передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й 

визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу 

(прибутку). Таким чином, бізнес-план можна вважати формою експертної 

оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї 

підприємства. 

До основних завдань розробки бізнес-плану належать: оцінка новизни та 

прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін; визначення 

витрат, фінансових ресурсів та джерел фінансування; обґрунтування та вибір 

стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації 

підприємницької ідеї; оцінка кон'юнктури ринку та рівня конкуренції; 

визначення ступеня можливого господарського ризику; пошук надійних 

партнерів для розробки й реалізації інноваційно-інвестиційного проекту; 

прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реалізації нової 

підприємницької ідеї в перші та наступні три-п'ять  років. 
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Щодо конкретних умов господарювання в Україні, бізнес-план має 

замінити за змістом та призначенням техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) 

доцільності розробки та реалізації проекту. Для вітчизняних підприємств 

ретельно розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям для 

їх бізнес-пропозицій, що може використовуватися під час переговорів з 

міжнародними партнерами, інвесторами, кредиторами тощо. Варто зазначити, 

що процес розроблення бізнес-планів є дуже важливим та складним. Через це, 

підприємство повинно або звернутися за допомогою до відповідних компаній, 

або розробити його власними силами з використанням міжнародних стандартів 

розроблення бізнес-планів з метою відповідності західним вимогам. 

В умовах кризи роль бізнес-планування значно зростає, оскільки воно 

надає можливість значно підвищити конкурентоспроможність підприємства, 

скоротити тривалість ухвалення управлінських рішень, оптимізувати виробничі 

та фінансові цикли. Ефективне використання цих знань дає можливість 

успішно розширювати поточний бізнес та відкривати нові напрями діяльності, 

відповідно до цього розробляти цілі організації та досягати їх, нівелювати 

ризики бізнесу. 

У загальному плані актуальність ефективного бізнес-планування при його 

використанні полягає у можливості підприємства: розширити або 

модернізувати виробництво; освоїти нові ринки (продукцію, послуги); відкрити 

нові напрями діяльності; дістати доступ до кредитної лінії; взяти участь в 

спільному підприємстві; донести до інвестора бізнес-ідеї та підприємницькі 

рішення. 

Враховуючи існуючу проблему інвестиційної привабливості та брак 

власних коштів у більшості вітчизняних підприємств, бізнес-планування 

виступає головним інструментом інвестиційного управління, що дає 

можливість грамотно вести діалог з міжнародними інвесторами стосовно їх 

участі у розвитку нових напрямів та діючих сфер діяльності підприємства. Це 

відбувається за рахунок того, що бізнес-план допомагає визначити цілі проекту, 

структуру, обсяг та графік інвестицій, спрогнозувати фінансові потоки та 
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плановані результати, а також оцінити ризики та ефективність інвестиційного 

проекту. Таким чином, через бізнес-планування підприємство презентує свій 

проект, демонструє його переваги та вигоду для інвесторів та самого 

підприємства. 

На етапі оцінювання ідеї нового підприємства або виходу на новий ринок 

компанії, що вже діє, бізнес-план допомагає інвесторові ухвалити рішення про 

доцільність інвестування в проект. Крім того, професійно складений бізнес-

план є обов'язковою умовою отримання банківського кредиту та залучення 

зовнішніх інвестицій. 

Виходячи з вищевикладених функцій, які виконує бізнес-план в наш час, 

підприємства прагнуть створювати якісні бізнес-плани якщо не власними 

силами, то шляхом залучення до цього спеціальних компаній, в тому числі 

маркетингових, консалтингових та аудиторських, які надають відповідні 

послуги з бізнес-планування. Ті ж самі учасники можуть проводити експертизу 

проектів, запропонованих підприємствами, що включає в себе оцінювання 

основних положень бізнес-плану або ТЕО, концепції проекту, його фінансової 

привабливості, коректності розрахунків, достовірності інформації. 

Ще однією перевагою роботи з такими компаніями є те, що у бізнес-

плануванні вони використовують сучасні методики та програмне забезпечення, 

що надає можливість моделювати бізнес-процеси для підприємств будь якої 

форми власності, галузевої приналежності та масштабу діяльності. Яскравим 

прикладом таких компаній на вітчизняному ринку консалтингових послуг є 

компанія «Соломон-консалтинг», яка рекомендується групою управління 

проектами міжнародних кредитних ліній Національного банку України як 

консалтингова фірма, що має багатий досвід роботи з проектами міжнародних 

фінансових організацій. 

Під час роботи з підприємствами з питань бізнес-планування відповідні 

компанії вже на стадії проведення експертизи часто виявляють серйозні 

методологічні помилки, які, у разі реалізації проекту, можуть призвести до 

істотних фінансових втрат. Це відбувається внаслідок найгрубіших помилок, 
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що завдають розробники таких документів.  

Під час розроблення бізнес-плану слід пам'ятати основні помилки, яких 

часто допускаються підприємства. Досвідчені експерти не рекомендують 

використовувати шаблони готових бізнес-планів, а складати власні, «з нуля», 

завдяки чому буде краще розуміння власних завдань та цілей. Створюючи 

бізнес-план «з нуля», автор зможе задати собі необхідні питання та 

максимально свідомо оцінити проект. При цьому варто пам'ятати, що на 

сьогодні існує безліч міжнародних стандартів та форм складання бізнес-планів, 

що дає можливість підприємцю самостійно скласти необхідний бізнес-план, не 

витрачаючись на дорогі послуги відповідних компаній, та відповідати сучасним 

вимогам бізнес-планування.  

Слід також зазначити, що незважаючи на означені недоліки, експертні 

оцінки підтверджують, що саме самостійне розроблення бізнес-плану та 

прагнення підприємства створити власну систему бізнес-планування дає більш 

плідні та позитивні результати, ніж звернення до консалтингових та 

аудиторських компаній, що надають подібні послуги. По-перше, це заощадить 

кошти підприємства, а по-друге, дасть можливість скласти більш об'єктивний 

бізнес-план відповідно до своїх потреб, можливостей та очікувань. Хоча 

зрозуміло, що великі та середні підприємства можуть собі дозволити замовити 

експертну оцінку для розробки бізнес-плану або утримувати у своїй 

організаційній структурі власний відділ з відповідними фахівцями з бізнес-

планування. 

Для малих підприємств актуальним є написання бізнес-плану без 

сторонньої допомоги, але з обов'язковим використанням загальноприйнятих 

стандартів та принципів бізнес-планування. На сьогодні існує багато 

міжнародних методик розроблення бізнес-планів, але для вітчизняних 

підприємств, на нашу думку, буде найбільш прийнятним застосування 

методики UNIDO (United nations industrial deve lopment organization), що стала в 

1978 році загальноприйнятою в усьому світі. Розроблена ЮНІДО методологія є 

особливо корисною і необхідною для економік у період переходу до ринкової 
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економіки та під час загострення кризових умов функціонування економіки. 

Крім того, ця методика підходить не тільки для нових інвестицій, вона так само 

підходить для проектів по оздоровленню, розширенню, модернізації та 

перепрофіліюванню підприємств. 

Застосування такої стандартної та загальноприйнятої методики більш 

привабливе для інвесторів, партнерів по спільним підприємствам, 

консультаційних фірм та постачальників обладнання, оскільки вона полегшує 

взаємодію партнерів та сприяє покращенню якості інвестиційних пропозицій. 

Крім того, дана методика приваблива для інвестиційних банків та інших 

фінансових організацій, оскільки оцінювання заявок на фінансування проекту  

значно спрощується, якщо підготовлені для банку документи, в тому числі 

бізнес-план, добре структуровані, повністю складені та надаються у 

стандартній формі. 

Таким чином, на сьогодні напрацьована достатня методична база для 

бізнес-планування. Проте її використання вимагає врахування специфіки 

економної діяльності і призначення бізнес-плану. 
 

 

РОЗРОБКА АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

М. І. НОСА, бакалавр, 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 
 

Теорія і практика антикризового управління суб’єктами економічної 

діяльності набуває особливого значення в умовах нестабільного розвитку 

економіки.  

Базові теоретичні основи побудови систем і механізмів антикризового 

управління підприємством, формування антикризових стратегій висвітлено в 

наукових працях вітчизняних та іноземних учених, таких як І. Ансофф, 
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К. Ендрюс, А. Зуб, Е. Коротков, М. Мескон, Г. Мінцберг, М. Портер, 

О. Скібіцький, А. Дж. Стрікленд, О. Терещенко, А. Томпсон, Д. Уткін, 

А. Чандлер, З. Шершньова, О. Шубін, Л. Шульгіна й інші. 

У наукових дослідженнях розглядаються теоретичні та методичні основи 

антикризового управління підприємством, значна увага приділяється питанням 

виникнення та розвитку кризових явищ, а також заходам виведення 

підприємства з кризи. Більшість науковців визначають, що для розроблення 

ефективних стратегій антикризового управління необхідно встановлювати й 

ідентифікувати характер кризи, оцінюючи при цьому реальний стан 

підприємства. 

Проте увагу вчених привертали лише окремі часткові питання, в їх 

працях відсутні приклади практичного впровадження стратегій антикризового 

управління, що ускладнює розроблення заходів із попередження і подолання 

наслідків кризи. 

Тому, одним з пріоритетних напрямків досліджень стала розробка 

антикризової стратегії, в умовах мінливого зовнішнього середовища, та 

основною метою даного дослідження є розробка заходів забезпечення  її 

реалізації, спираючись на сучасні тенденції. 

Метою роботи стала ращробка антикризової стратегії підприємства, з 

урахуванням динамічного середовища провадження діяльності, розробити 

заходи забезпечення реалізації антикризової стратегії підприємства, з опором 

на сучасні тенденції. 

Проведений аналіз річної звітності за 2016-2018 рр. показав, що дане 

підприємство має проблеми з фінансовою стійкістю, залишаючись при цьому 

рентабельним та прибутковим. Фінансовий стан підприємства діагностований, 

як кризовий. Даний стан пояснюється тим, що при виконанні будівництва 

підприємство користується залученими коштами, та облігаціями та за рахунок 

цього існує брак власних оборотних засобів, в зв’язку з чим поступово зростає 

розмір, як кредиторської так і дебіторської заборгованості.  

Із основаних за допомогою матриці ADL складу стратегій, з урахуванням 
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характеру цілей, які ставить перед собою АТ «Трест Житлобуд-1», досвіду 

застосування минулих стратегій, підприємству раціонально зупинити свій вибір 

на корпоративній стратегії – зростання. З урахуванням лідируючої позиції на 

ринку, в якості конкурентної стратегії доцільно використати обронну стратегію 

– утримання позиції та збереження частки ринку. 

Беручи до уваги визначені результати SWOT-аналізу АТ «Трест 

Житлобуд-1» та стратегічні альтернативи стратегії зростання, варто 

реалізовувати антикризову стратегію шляхом: 

– розширення діяльності підприємства (вихід на нові ринки) – ринок 

управління нерухомістю, ринок будівництва і продажу малоповерхових 

будівель; 

– провадження діяльності у сфері девелопменту нерухомості; 

– залік наявної нерухомості, в рахунок покупки нової; 

– реалізації запропонованих антикризових заходів забезпечення стратегії. 

Оскільки розробка антикризової стратегії для АТ «Трест Житлобуд-1» 

носить прогнозно-аналітичний характер, то для отримання додаткових коштів 

за результатами SWOT-аналізу та з урахуванням стратегічної альтернативи – 

диверсифікації, пропонується розширити свою діяльність, виходом на новий 

ринок, і залучити нових клієнтів виробництвом будинків з брусу для продажу 

по всій країні, та створити окремий житловий квартал з даними будинками на 

околиці Харкова. Незважаючи на те, що будівельний ринок постійно 

вдосконалюється та оновлюється, популярність одного з самих старих 

будівельних матеріалів – дерева, не зменшується. 
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SMEs play a crucial role in driving economic growth, job creation, fostering 

innovation through creation of knowledge and technology in the nation’s economic 

and social development. The evolving process of globalization along with rapid 

development of ICT technologies and digitalization set a pressing need for SMEs to 

internationalize their activities in order to gain competitive advantages or simply to 

increase their market shares. While sufficient evidence and empirical analyses of 

internationalization activities exist among large companies, the SME’s 

internationalization potential has been rather underestimated.  

According to the OECD report, SMEs represent 99% of all businesses and 

between 50% and 60% of value added, and almost one person out of three is 

employed in a micro firm with less than 10 employees and two out of three in an 

SME. SMEs are gaining pace with R&D, digitalization processes by developing 

disruptive innovation or breakthrough innovations. 

The obvious advantages of internationalization include access to new markets, 

resources, customers, talents, knowledge, as well as value chain participation, brand 

amplification, risk diversification, acquiring international business experience. 

However, internationalization imposes additional costs on logistics and coordination, 

organization changes, currency fluctuations, institutional and business culture 

differences.   

Globalization serves as a “catalyst” for growing uncertainty in turbulent 

business environment. Globalization creates high volatility of the business 



38 

environment, as an economic or political upheaval in one country or region 

immediately impacts other countries and regions, thereby creating permanent 

entropy. Therefore, the focus of international business has shifted from considering 

the benefits and risks of internationalization as such to considering 

internationalization strategies of companies operating in the global market. 

The turbulence and unpredictability of business conditions do not allow 

companies to follow rigid pre-selected strategies, since forecasting the future is 

impossible. The company should monitor all possible conditions of the future and 

provide managerial decisions leading the company to success in any of these 

conditions. For this purpose, the company should create its own specific resource 

which is the ability to describe the future state and the ability to prepare in advance 

for any developments. Uncertainty is a coherent feature of international business that 

requires various strategic solutions to manage uncertainty and mitigate risks. 

SMEs canvas of participation in global markets and global value chains is 

represented by “born global” companies and international new venture companies 

which are highly innovative SMEs fully integrated into global markets (“small 

multinationals”) and  SMEs that export or are embedded in  global value chains as 

suppliers of exporters. Outsourcing has evolved into a common global business 

practice with the prior motif to lower production costs and increase knowledge that 

allows for companies to improve their competitive position. Taking into account 

SMEs internationalization motifs, outsourcing can be basically related to cost 

reduction in terms of purchase or production, and exporting to cost reduction in terms 

of sales. Traditionally outsourcing has been approached for cost-containment 

purposes, companies would outsource their non-core activities of their operation to 

foreign firms in order to focus on their core competencies which will provide these 

firms with a stronger source of competitive advantage. The recent research suggests 

that SMEs are motivated to outsource in order to gain access to knowledge, 

technology and skills that is most evident in the high technology sector. 

Knowledge is widely recognized as the driver of productivity and economic 

growth. Economic, social and technological changes in the world’s economy have 
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been recently explained by the concept of knowledge economy, i.e. production and 

services based on knowledge-intensive activities that contribute to an accelerated 

pace of technical and scientific advance. SMEs are important elements of knowledge-

based economy as they represent demand for new technological solutions and 

mobilize highly skilled human resources. SMEs collaborative initiatives in the 

international arena contain a great potential not only to drive innovation and to also 

produce synergy results as to improvement of quality and standard of living in 

specific areas.  

It is imperative to enhance SME’s internationalization intelligence, i.e. systemic 

process of acquiring knowledge and information on international opportunities for 

SMEs that involves proactive participation in various networks. The ability to initiate, 

create and sustain networking is the key factor for SMEs to acquire information and 

knowledge on internationalization. SMEs’ maintenance of internationalization 

intelligence is an important decision-making tool on evaluation of a company’s 

readiness to internationalize, choice of foreign markets, product development, 

identification of an entry mode, formulation of internationalization strategy on 

foreign market entry, international growth and expansion, ensuring long-term 

international operation, reduction of uncertainty related to venturing abroad, 

enhancing learning of international business culture. 

The key networks include institutions, i.e. governmental bodies, ministries, 

Chambers of Commerce, SMEs development agencies, International Trade 

Organizations, NGOs, international business associations and foreign bodies; 

business associates, i.e. other  suppliers/companies, foreign partners, foreign 

customers/clients, agents and distributors, experts, multinational companies,  global 

supply chain, etc.  

The key EU small and medium business support programs include: 

– COSME: information on entrance the European market and starting a business 

in Europe, consultation and mentoring, networking platform; 

– InnovFin (Horizon 2020): financial and consultative support of innovative  

business in Europe; 
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– SME Instrument: full-cycle support of high-risk and high-potential SMEs to 

develop and market new products, services and business models that can drive 

economic growth;  

– Creative Europe: SMEs’ consultative and financial support in the cultural and 

creative industries. 

Sharing internationalization intelligence also takes place at various business 

networking platforms such as trade shows, forums, conferences and seminars. Access 

to appropriate networking business platforms can create international awareness 

which is an important driver for SMEs to accelerate their internationalization process. 

Even though SMEs are to some extent self-motivated to seek opportunities of 

internationalization once such a decision is made, a substantial part of success is 

related to the corresponding economic policy pursued by a given country, available 

support and assistance programs to promote SMEs internationalization and 

international collaborative initiatives based on transparency principles.  
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The development of small and medium-sized enterprises (SMEs) is a critical 

factor in ensuring economic development and generation of national wealth through 

the development of innovation and the formation of new knowledge, job generation 

and employment, added value and new markets, crisis resilience and rapid adaptation 

to new economic realities. 

Strategic development of SMEs is necessary for the formation of a balanced 

integrated multi-structural mechanism of initiatives at different levels of 

government – local, regional, national and supranational in order to create a favorable 

business environment and stimulate business activity, which determines the 

effectiveness of multilevel SME development policy. 

In the context of the implementation of the EU Association Agreement, the 

issues of studying and adapting of the European experience of SMEs’ support is 

currently relevant to Ukraine’s processes of international and interregional 

cooperation and deepening economic, political and socio-cultural integration. 

SMEs play a leading role in the European economy and serve as a driver of 

economic growth, employment and innovation. According to the EU SMEs Annual 

Report, 22 million small and medium-sized enterprises operate in the EU. SMEs 

constitute almost 99% of all EU enterprises providing two thirds of private sector 

employment and generating 58% of gross value added generated by enterprises [1]. 

According to the Business Climate Assessment in Ukraine in 2016 by USAID 

Leadership in Economic Governance, the insufficient demand topped the barrier 

factors to business growth in Ukraine exceeding by importance of the unfavorable 

political situation that was the prevailing obstacle among other business barriers in 
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2015 [4]. Other significant barriers to business development in Ukraine include high 

tax rates and complex tax administration, frequent changes in economic legislation, 

high regulatory pressure. 

In its turn, European entrepreneurs identify the following major barriers to 

SME development in the EU: customer search (25% of respondents), lack of 

qualified staff and managers with experience (18%), competition (14%), regulatory 

pressure (13% ), manufacturing or labor costs (13%), access to finance (10%), which 

reflects Ukrainian entrepreneurs’ feedback on low demand as the current key problem 

for SMEs [1]. 

Support for SMEs is one of the EU's policy priorities. Adopted in 2008, the 

Small Business Act for Europe is a key document that defines the EU's overall 

strategy and national SME development policies for EU Member States, based on ten 

guiding principles: 

1. Creation of conditions under which entrepreneurs and family businesses can 

thrive and entrepreneurship is rewarded. 

2. Providing conditions under which bankrupt businessmen can quickly get a 

second chance. 

3. Develop rules according to the "think small business first" principle. 

4. To seek from the Government to be sensitive to the needs of SMEs. 

5. Adapt public policy instruments to the needs of SMEs. 

6. Facilitate SMEs' access to financial resources and develop a legal and 

business environment that will facilitate timely settlement of commercial 

transactions. 

7. To help SMEs take full advantage of the EU's common market. 

8. Promote the skills of SMEs and the development of all forms of innovation. 

9. Facilitate the development of opportunities for SMEs to transform 

environmental challenges into opportunities. 

10. Encourage and support SMEs to profit from growing markets [3]. 

There are two types of financial support for entrepreneurship in the EU: direct 

and indirect financing. Direct financing is provided through grants and contracts. The 
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grants are given to businesses or business-related organizations (business 

associations, business support providers, consultants, etc.) on specific EU policy 

projects. Contracts are concluded with EU institutions for the procurement of 

services, goods or works, such as training, conferences and the like, through 

competitions. Indirect financing is financed from European Structural and Investment 

Funds by national and regional authorities and accounts for almost 80% of the EU 

budget [2]. 

EU cohesion policy is one of the main sources of investment and financial 

assistance for SMEs. Information on European Structural and Investment Fund grants 

in the context of cohesion policy financing is published by the national and regional 

authorities managing the financial resources. The various financial instruments of the 

European Investment Bank and the European Investment Fund (loans and micro-

credits) are provided through local financial intermediaries who offer loans to SMEs 

on preferential terms. 

European Structural and Investment Funds favor SMEs in a variety of thematic 

programs implemented in the regions, including SME competitiveness - one of 11 

thematic strands under the Regional Policy Priorities for 2014-2020. SMEs may also 

receive funding for other thematic areas that contain an entrepreneurial component. 

Investments in thematic areas such as research and innovation, information and 

communication technologies (ICT), SME competitiveness, low carbon economy are 

mainly financed by the European Regional Development Fund, which provides about 

20% of the funds (€ 57 billion) for SMEs. The European Social Fund finances 

education and training for entrepreneurs. The Cohesion Fund, the third cohesion 

policy fund, is less relevant to SMEs because the fund is primarily focused on 

community projects on ecology and transport infrastructure. In addition to the three 

funds mentioned above, SMEs in rural and maritime regions can also benefit from the 

Rural Development Fund and the European Marine and Fisheries Fund, which 

complement but are not part of cohesion policy. 

EU funding is available to all types of companies of any size and sector, 

including entrepreneurs, startups, micro-enterprises, small, medium and large 
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enterprises through a wide range of financing: business loans, microfinance, 

guarantees and venture capital. Each year, the EU supports more than 200,000 

businesses. The decision to provide EU SME financing is made by local financial 

institutions or investors such as banks, venture capital funds and business angels. 

The mechanism for indirect financing of business development in the EU is 

presented in Fig. 
 

 
 

Fig. The mechanism of indirect financing of the development of business activity in 

the EU (built based on [2]) 

 

Thanks to EU support, local financial institutions can provide additional 

financing to businesses. The financing terms - amount, duration, interest rates and 

commissions - are determined by these financial institutions. Entrepreneurs also have 

the right to seek credit from credit institutions, which improves their chances of 

obtaining financing in the future. 

Thus, in the European community, strategic development of SMEs at 

supranational, national and regional level is ensured through the improvement of 

legal legislation in the field of regulation, taxation and financing of SMEs, creation of 
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funds and programs to support SMEs, attracting investments in this sector, expanding 

lending programs, supporting alternative ones. forms of raising funds, developing 

business education and consulting assistance. 
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Technological achievements are a significant factor for SME modern 

development in Global Economy. Digital technologies significantly improve the 

efficiency of economy through dramatically reduction of the cost of business 

relations and transactions. Production processes are determined by the combination of 

technology and devices along the whole value chain. Computer-driven systems are 

becoming more and more common to monitor and conduct physical processes. 

Digital technologies create a virtual copy of the physical world. Unprecedented 

spread of digital enterprises entails new practice of SMAC (social, mobile, analytics 
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and cloud) technologies to achieve greater productivity.  

In contemporary global development digital technologies force business to 

adapt novelties to survival in the transformed global industrial space against the 

tough international competition. In contemporary world digital technologies gaining 

speed to be incorporated in every spare of our lives over the globe. Of course, there is 

a variety of range of the definition. However, against the constant development of the 

information technologies, more and more business processes, products, goods, and 

services are impacted by innovations in this sphere and thus, the term will continue to 

evolve according the new futures of the modern business models, which eventually 

will become more and more digitalized. 

New technologies give additional opportunities to small and medium 

businesses to act more easily at global level and access the foreign markets. OECD 

and WTO data demonstrated that, due to the cross-border activities relatively small 

business had an access to more customers. Study showed that offline sellers mainly 

exported to one markets meanwhile in case of 60% of online purchasing, such kind of 

firms were selling to two or more markets. Moreover, New internet platforms, such 

as Upwork and Freelancer, make possible for entrepreneurs and businesses to offer 

services online. (OECD and WTO 2017).  As UNCTAD data shows, the share of 

those buying from abroad rose from 15% in 2015 to 21% in 2017 (UNCTAD 29 

March, 2019). However, most internet buyers yet prefer to purchase goods and 

services from domestic firms. Consequently, cross-border business-to-consumer sales 

reached $412 billion in 2019, consisting approximately 11% of total B2C e-

commerce. This is a 4% growth to previous year numbers (UNCTAD, 2019). 

Electronic transactions have considerably expanded during the past decades.In 

2018, 1.8 billion people purchased goods online. During the same year, global e-retail 

sales amounted to 2.8 trillion U.S. dollars and estimates demonstrate an increase up 

to 4.8 trillion U.S. dollars by 2021. (Clement 2019). According the United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), the value of business-to-

business e-commerce exceeded $15 trillion and with business-to-consumer e-

commerce reached at $1.2 trillion in 2013. The gross value of the cross-border e-
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commerce reached $300 billion in 2015. Estimates predicts to growth rate by roughly 

25% annually through 2020. (DHL Express, 2016). In 2017e-commerce sales grew 

by 13% globally, and reached $29 trillion, as UNCTAD (29 March, 2019) number 

shows. 

One of the important aspects that support the development of digital business 

operations, is the online verification of contracts or important documents necessary to 

prove the validity of online transactions. E-signatures represent modern means to 

accelerate online business processes and thus make accounts receivable and accounts 

payable, as well as close deals faster by removing transaction barriers and invoicing 

issues. Paper-based documents and handwritten signatures have been used to support 

commercial transactions for centuries in both in national or cross border cases.  

Therefore, countries had already developed appropriate legislation to deal with 

different commercial activities such as   regulating a contract’s terms, termination, 

execution, its conditions of validity, legally binding proof of consent and est. 
 

Table – Top ten countries by E-commerce sales, 2017 

 
Source: UNCTAD 

 

Online transactions entails numerous problems for both national and cross-

border transactions. First of all not every country of the world has the appropriate 

legislation or regulations for electronic signatures and electronic transactions. The 

second serious problem relates with identification of the persons or parties who are 

conducting contract or signing the agreement, as well as with confidence that the 
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information is valid and is not changed. This aspect is crucial in online transactions. 

Moreover, the technologies and methods used for online transactions are numerous 

and they should be interoperable to make them globally acceptable in every country.      

At present, universal system of approaches, technologies, standards, or 

regulations does not exist for e-transactions. Though, the vivid benefit driven from 

digital economy push couriers to seek for solution of these problems. The United 

Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has taken steps to 

standardize the approaches and increase legal rules to govern e-transactions, e-

signatures and digital authentication and therore issues the number of legislative 

documents to regulate the issue. 

Currently, many countries adopted legislation to deal with e-transaction, 

though regional disparities still exist. According to UNCTAD, 145 countries have 

passed such laws, of which 104 are developing or transitioning economies. Almost 

half, 46.3%, of African economies, 72% of Asian, 81.8% of Latin American and 

Caribbean and 97.6% of developed economies have adopted e-transactions laws 

(UNCTAD, 2015).  

The EU established a new legal framework for electronic identification, 

signatures, seals and documents by issuing The Electronic Identification and Trust 

Services Regulation (EU regulation 910/2014/EC - also known as eIDASRegulation) 

in 2014.  The Regulation offers the terms of using for three levels of signatures: 

basic, advanced and qualified e-signatures. While all types of signature are legal, 

acceptable and valid, only qualified e-signatures are legally identical to handwritten 

signatures. These are also the only types of signatures mutually recognized by all EU 

member states.  

Over 23 million small and medium enterprises are operation in the EU, tough 

majority of them are less affected by the eIDAS. The regulation is mainly 

implemented through public services and government agencies that widely apply new 

opportunities offered by the regulation. The regulations introduces new terms and 

concepts including electronic devices, and data types — certificates, identifications, 

signatures, timestamps, seals,creation data and devices — each are divided into 3 
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assurance levels. The regulation is too complex and contains no less than seven 

implementing acts and 30 norms, specifications technical standards, est. 

In particular, digital technologies affect development and introduction of 

innovation in several ways. Digital technologies expanded research methods and 

tools through more accurate implication of larger amounts of data and wider 

participation of researchers based on distance cooperation. Due to the Digital 

technologies new products and services were invented as well as old products and 

services gain new, digital dimension and thus, gain additional quality and cost 

advantages.At the same time, digital technologies makes easier market integration 

through significant reducing communication costs and increasing matching 

efficiency, which in its turn increases competitive advantage of those who use this 

novelties. They support to reduce entry barriers by offering online services, like 

globally accessible cloud computing and online marketing platforms to small- and 

medium-sized enterprises and start-ups due to a significant reduction of the fixed 

costs of running a business both in internal markets and foreign markets. Big data 

equip firms with the opportunity to target products so they more closely align with 

consumer preferences grounded on more accurate information about the latter. 

Despite the vivid advantages of the digital signature, business and individuals 

yet heavily rely on paper and hand-written signature. Many still lack confidence and 

trust in electronic processes. Though the speed of implication of the electronic 

signature is growing rapidly. However, The 4th wave of industrial revolution creates 

digital space that combines physical, biological and virtual world. But the 

digitalization would be impossible without appropriate confidence of online 

verification of contracts or important documents necessary to prove the validity of 

online transactions. In this context, the electronic signature is an excellent tool to 

affirm the legal value and validation of online business operations. E-signatures 

represent modern mean to accelerate online business processes, especially for SMES 

and thus, make accounts receivable and accounts payable.  

Despite the certain difficulties in term of application of digital signature for 

SMEs due to the technological novelties requiring appropriate physical infrastructure, 
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complex and comprehensive soft-wares, strong and strict security requirements,  

skills and knowledge, changing of cultural and behavior attitudes, future 

developments will evitable lead to the wider use of digital technologies and 

consequently broader application of digital signature.  
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Актуальність дослідження проблем функціонування та розвитку 

підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) обумовлена тим, що 
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забезпеченість паливно-енергетичними ресурсами є важливою умовою 

збереження енергетичної незалежності України. Аналіз практичної діяльності 

паливно-енергетичних підприємств свідчить, що найчастіше вони стикаються з 

такими проблемами як: зношеність обладнання, необхідність підвищення 

кваліфікації персоналу та незадовільний рівень впровадження інновацій. Одним 

з дієвих шляхів вирішення означених проблем є підвищення інвестиційної 

привабливості підприємств ПЕК, що у свою чергу потребує інформаційно-

аналітичного забезпечення цього процесу.  

Проблемам функціонування паливно-енергетичної галузі присвячені 

наукові роботи таких дослідників як: К. О. Кузнецова та О. С. Ченуша,  М. А. 

Кучеренко, О. Коваленко [1-3] та ін. Однак, проблеми формування 

інвестиційної привабливості інвестиційної привабливості підприємств цієї 

галузі вивчені недостатньо і потребують подальшого дослідження.  

Для інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оцінки та 

підвищення інвестиційної привабливості підприємств ПЕК пропонується 

створення  центру інформаційно-аналітичного забезпечення інвестиційної 

діяльності (ЦІАЗІД). До основних функцій цього центру варто віднести:  

1. Інформування керівництва та відповідальних осіб паливно-

енергетичних підприємств, а також представників потенційних інвесторів  

щодо індикаторів та інших особливостей практичного застосування ієрархічної 

системи оцінки інвестиційної привабливості підприємств галузі. 

2. Контроль застосування ієрархічної системи оцінки інвестиційної 

привабливості паливно-енергетичних підприємств. 

3. Узагальнення результатів оцінки інвестиційної привабливості та 

забезпечення прозорості цієї інформації та її доступності для інвесторів та 

інших зацікавлених осіб. 

4. Узагальнення основних вимог інвесторів щодо підприємств, які 

потребують залучення інвестиційних коштів (інформація щодо цих вимог є 

важливою не лише для керівництва паливно-енергетичних підприємств, а й для 
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представників державних органів на які покладене завдання покращення 

інвестиційного клімату. 

Крім функцій центру важливі і основні принципи його діяльності: 

а) дотримання інтересів усіх учасників інвестиційного процесу – що 

виражається у рівному доступі до інформації, що відображає інвестиційну 

привабливість паливно-енергетичних підприємств; 

б) підпорядкованість органам державної влади та належність до суб’єктів 

що мають державну форму власності – що дозволить уникнути заангажованості 

та забезпечить незалежність центру від окремих інвесторів; 

в) функціонування на некомерційних засадах – цей принцип випливає з 

того, що інформаційно-аналітичний центр є елементом інфраструктури ринку 

інвестицій та фінансується за рахунок держави, що зацікавлена у покращенні 

інвестиційного клімату у сфері виробництва та постачання енергії. 

Враховуючи викладене вище, мету створення та функціонування центру 

інформаційно-аналітичного забезпечення інвестиційної діяльності можна 

сформулювати як покращення взаємодії основних учасників інвестиційного 

процесу на основі інформаційно-аналітичного забезпечення підвищення 

інвестиційної привабливості підприємств паливно-енергетичного комплексу.  

Детальніше характеризуючи етапи створення ЦІАЗІД, варто зазначити, 

що зміст деяких завдань є очевидним, тоді як інші потребують більш 

ретельного роз’яснення. Наприклад, визначаючи обсяги фінансування 

необхідно враховувати не лише вартість активів та динаміку цін, а й 

можливості державного фінансування у тактичній та стратегічній перспективі. 

При цьому також слід зважати на зростання потужностей центру в сфері 

обробки інформації (бо створення центру приведе до зростання кількості 

підприємств, що потребують залучення інвестицій). Узагальнюючи викладене 

вище варто відзначити, що ключовими елементами інформаційно-аналітичного 

забезпечення процесів формування та підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств паливно-енергетичного комплексу є: 

1. Центр інформаційно-аналітичного забезпечення інвестиційної 
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діяльності (ЦІАЗІД), що створюється державою, функціонує на некомерційних 

засадах та забезпечує обмін інформацією між ключовими учасниками 

інвестиційного процесу: підприємствами, що визначають рівень власної 

інвестиційної привабливості та надають результати в електронному вигляді та 

інвесторами, що на основі отриманої інформації мають можливість 

обґрунтування управлінських рішень щодо вибору підприємств, що є об’єктами 

інвестування (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Створення та функціонування ЦІАЗІД для оцінки та підвищення 

інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств 

 

Таким чином, ЦІАЗІД є, по суті, інформаційним посередником, діяльність 

якого приводить до активізації інвестиційної діяльності в межах паливно-

енергетичної галузі. Крім того, на означений центр покладене завдання 

впровадження ієрархічної системи показників та консультування представників 

підприємств або інвесторів щодо її коректного застосування. Особливо варто 

відзначити, що обмін інформацією між підприємствами та інвесторами є 

двостороннім – керівництво паливно-енергетичних підприємств також 

інформується про зміни вимог інвесторів щодо майбутньої ефективності 

використання ресурсів та інших важливих питань.  
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 2. Інформаційний ресурс, що створюється із використанням ресурсів 

ЦІАЗІД для розміщення результатів визначення інвестиційної привабливості 

підприємств у вигляді рейтингу. Також означений ресурс має 

використовуватися для консультацій інвесторів з приводу методики визначення 

рейтингу інвестиційної привабливості, вибору пріоритетних об’єктів  

інвестування, положень чинного законодавства, що регламентують 

інвестиційну діяльність в Україні та ін. Але головною функцією 

інформаційного ресурсу є популяризація паливно-енергетичної галузі як сфери 

залучення інвестицій, що значною мірою визначає роль ЦІАЗІД в процесі 

підвищення інвестиційної привабливості підприємств галузі.  

Таким чином, поєднання перелічених елементів інформаційно-

аналітичного забезпечення дозволяє активізувати інвестиційну діяльність в 

межах паливно-енергетичного комплексу, а також оцінити та поступово 

підвищити інвестиційну привабливість  підприємств паливно-енергетичного 

комплексу.  

 

Список використаних джерел: 
 1. Кузнєцова К. О. Оптимізація ресурсного забезпечення енергогенеруючих 

підприємств та їх інноваційний розвиток / К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша // Економічний 

вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут", 2016.  – № 13. – С. 222–228. 

 2. Кучеренко М. А. Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу 

України / М. А. Кучеренко // Економічний вісник університету, 2017. – Вип. 34 (1). – С. 61–

79. 

 3. Коваленко О. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в 

Україні / О. Коваленко // Галицький економічний вісник, 2015. – Т. 48. – № 1. – С. 18–25. 
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СЕКЦІЯ 2 

МЕНЕДЖСМЕНЕТ, МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА  

 

 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

І. В. ПОКУЦА, канд. екон. наук, доц., 

В. О. БИЧКОВ, магістр, 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова  

 

 Управління бізнес-системами в стані турбулентності вимагає від 

керівників будівельних компаній освоєння практичних навичок передбачення і 

розпізнавання криз, усунення наслідків негативних чинників, що з’являються. 

Тому антикризове управління фінансовою діяльністю будівельної компанії 

включає сукупність теоретичних знань і результати практичного досвіду, які 

спрямовані на оптимізацію механізмів регуляції фінансових систем. В якості 

інструменту антикризового управління фінансовою діяльністю будівельної 

компанії можливо застосовувати моделі оцінки вірогідності банкрутства, що 

повинні забезпечувати використання різних антикризових стратегій своєчасно, 

ще до настання фінансової кризи, з метою її відвертання.  

Для будівельної компанії АТ «Трест Житлобуд-1» були запропоновані 

наступні моделі антикризової діагностики фінансового стану: модель Альтмана, 

модель Таффлера, модель Спрінгейта, система показників Бівера та модель 

Чессера. Всі вказані моделі розроблені зарубіжними авторами і є одночасно 

моделями прогнозування банкрутства. Вони містять у собі невелику кількість 

(від п’яти до семи) ключових показників, що характеризують фінансовий стан 

комерційної організації. На їх основі у більшості з названих методелей 
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розраховується інтегральний показник фінансового стану з ваговими 

коефіцієнтами індикаторів вірогідності банкрутства, на основі якого робиться 

висновок щодо фінансового стану і антикризової стратегії управління. 

Розрахунок пятифакторної моделі Альтмана для підприємства  

АТ «Трест Житлобуд-1»:  X1 = 0,31; X2 = 0,38; X3 = 0,1; X4 – приймається за 0, 

так як акції підприємства виключені з біржового списку (Рішення від 03 грудня 

2012 року АТ "Українська біржа"); X5 = 0,58; 

 

Z = 1,2*0,31+1,4*0,38+3,3*0,1+0,6*0+0,99*0,58 = 1,81; 

 

Значення Z для даного підприємства більше 1,81, отже ймовірність 

банкрутства оцінюється від 35 до 50%. 

Розрахунок чотирьохфакторної моделі Таффлера для підприємства 

АТ «Трест Житлобуд-1»: X1 = 0,13; X2 = 0,34; X3 = 0,75; X4 = 0,58; 

 

Z = 0,53* 0,13 + 0,13*0,34 + 0,18*0,75 + 0,16*0,58 = 0,34; 

 

Значення Z (0,34)  для даного підприємства знаходиться на порозі 

прийнятного фінансового стану. Імовірність втрати платоспроможності низька. 

Розрахунок чотирьохфакторної моделі Спрінгейта для підприємства 

АТ «Трест Житлобуд-1»: А = 0,31; B = 0,38; C = 0,13; D = 0,10; 

 

Z = 1,03*0,31 + 3,07*0,38 + 0,66*0,13 + 0,4*0,10 = 1,61 

 

Значення Z для даного підприємства знаходиться на рівні 1,61.Отже, 

ймовірність настання неплатоспроможності невисока. 

Основною відмінністю системи Бівера від інших систем антикризової 

діагностики банкрутства підприємства є те, що значення отриманих 

коефіцієнтів порівнюються з нормативними величинами, і відповідно до них 

підприємству присвоюється одна з трьох станів (табл.1): 
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Таблиця 1 – Система показників Бівера 

Фінансовий показник Формула коефіцієнта 1 стан 2 стан 3 стан 

Коефіцієнт Бівера (Чистий прибуток + 
Амортизація) / 
(Довгострокові + поточні 
зобов'язання) 

(0,4; –
0,17) (0,17;  –0,15) < –0,15 

Коефіцієнт рентабельності 
активів, % 

Чистий прибуток * 100 / 
Активи 6 – 8  < 4 < –22 

Коефіцієнт фінансового 
«важеля» 

(Довгострокові + поточні 
зобов'язання) / Активи < 0,37 < 0,5 < 0,8 

Коефіцієнт покриття 
активів чистим оборотним 
капіталом 

(Власний капітал – 
Необоротні активи) / 
Активи 

> 0,4 < 0,3 < –0,06 

Коефіцієнт покриття Оборотні активи / 
поточні зобов'язання < 3,2 < 2 < 1 

 

Значення всіх показників для підприємства «Трест Житлобуд-1» 

потрапляють в першу групу – фінансове стійке. 

Модель Чессера - фінансова модель, що дозволяє оцінити ймовірність 

банкрутства (неспроможності) підприємства-контрагента. Дана модель 

дозволяє оцінити не тільки шанси неповернення кредиту, але і відхилення від 

графіка платежів. Розрахунок моделі Чессера для підприємства АТ «Трест 

Житлобуд-1»: 

 

X1  = 0,001; X2 = 417,5; X3 =0,58; X4 = 0,75; X5 = 2,74; X6 = 0,76; 

 

Y = –2,0434 – 5,24*0,001 + 0,0053*417,5 – 6,6507*0,58 + 4,4009*0,75 – 

0,0791*2,74 – 0,1220*(–0,76) = – 0,517;  

 

Z = 1 / [1 + e– (–0.517)] = 0,236; 

 

Значення Z для підприємства «Трест Житлобуд-1» дорівнює 0,236. Це 

означає, що підприємство може виконувати умови договорів. 
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Таблиця 2 – Узагальнені розрахунки за запропонованими моделями 

діагностики банкрутства 

Вид моделі антикризової 
діагностики  

Отримане значення 
коефіцієнтів за моделлю 

Економічне тлумачення отриманого 
результату 

Модель Альтмана 1,81 Ймовірність банкрутства від 35 до 
50%. 

Модель Таффлера 0,34 Прийнятний фінансовий стан 

Модель Спрінгейта 1,61 Ймовірність настання 
неплатоспроможності невисока 

Система показників 
Бівера 1 група за шкалою Бівера Підприємство фінансове стійке 

Модель Чессера 0,236 Підприємство може виконувати умови 
договорів 

 

Таким чином, відповідно до результатів розрахунків за моделями 

антикризової діагностики (табл.2), АТ «Трест Житлобуд-1» знаходиться на 

стадії прийнятного фінансового стану, ймовірність неплатоспроможності 

невисока та підприємство може виконувати умови договорів. Разом з тим, 

кризи можуть виникнути на будь-якому з етапів життєвого циклу організації, 

вони часто виникають і в зрілих компаніях, які втрачають свою позитивну 

динаміку і здатність досягати запланованого прибутку.  

Тому антикризове управління будівельною компанією в умовах 

попередження фінансової кризи повинну включати методи профілактики, 

спрямовані з одного боку, на зменшення всіх статей витрат, збільшення 

надходження грошових коштів в компанію, необхідних для погашення боргів, а 

з іншого – на зростання обсягу продажів об'єктів нерухомості та отримання 

прогнозованої величини прибутку. 

 

Список використаних джерел: 
1. F. Papagiannis, P. Gazzola, O. Burak, I. Pokutsa. Overhauls in water supply systems in 

Ukraine: A hydro-economic model of socially responsible planning and cost management, Journal 

of Cleaner Production, Volume 183, 2018, P. 358-369. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.156. 
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Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Сучасні розробки у галузі стратегічного менеджменту пропонують 

суб’єктам бізнес-середовища застосовувати нові концепції форму стратегічних 

зон господарювання і збалансування портфелю бізнесів. 

Новітні розробки дозволяють набувати компаніям переваг у діяльності і 

бути ефективними, виходячи з інноваційних підходів до управління бізнесом, 

що обумовлює актуальність тематики даного дослідження. 

Базовою роботою з даної тематики є праця В. Чан та Р. Моборн [14,17]. 

Для визначення загального контексту тематики дослідження авторами були 

опрацьовані роботи зі стратегічного управління підприємством, питаннь 

маркетенгу і інновацій, класичного підходу до розуміння конкурентного 

середовища.  Окрім того, виявлено, що українськими дослідниками даного 

тематичного поля є Шіковець К. О., Кочкіна Н., Дзеніс О. О.  

Серед даних досліджень не вистачає розробки концепції блакитного 

океану для компаній, що виробляють керамічну продукцію. 

На сьогоднішній день виробництво керамічної продукції є одним з 

найпопулярніших видів виробництва. Завдяки широкому спектру застосувань – 

від будівництва до споживчих товарів, виробничих процесів та 

високотехнологічних технологій, керамічна промисловість послідовно 

розробляє інноваційні та високоцінні рішення, які покращують якість життя та 

сприяють життєво важливому прогресу в різних галузях. 
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Підприємство ПрАТ «Харківський плитковий завод» спеціалізується на 

виробництві керамічної плитки та керамограніту для стін та підлоги. 

Підприємство займає провідну позицію на українському ринку на рівні із 

такими виробниками як «АТЕМ» Груп, «ЗЕВС КЕРАМІКА» та 

«ІНТЕРКЕРАМА». 

Стратегія блакитного океану дозволить підприємству ПрАТ «Харківський 

плитковий завод» для досягнення високої продуктивності на переповненому 

ринку та вийти за межі висококонкурентного ринку і знайти  ринковий 

блакитний океан. 

Блакитними зонами для підприємства ПрАТ «Харківський плитковий 

завод» можуть бути як і зовсім нові напрямки діяльності, так і вдосконалення 

продукції на вже існуючому ринку. 

 «Стратегія полотна» [1] є центральним діагностичним інструментом та 

рамкою дій, яка графічно відображає сучасний стратегічне зображення та 

майбутні перспективи підприємства.  

«Стратегія полотна» за такими факторами вибору плитки як  ціна, якість, 

асортимент, типорозміри, дизайн, маркетинг представлено на рис. 1.  
 

 
Рис. 1 – Стратегічне полотно стратегії блакитного океану 

 

Крива цінності або стратегічний профіль – графічне зображення відносної 

ефективності компанії в залежності від конкурентоспроможних факторів. 

Положення профілю ПрАТ «Харківський плитковий завод» на полотні дає 

змогу побачити, що підприємство по більшості факторів має кращі показники, 

ніж середні показники по галузі. 
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Для оцінки ефективності реалізації стратегії блакитного океану 

використаємо матрицю спрямованої політики DPM. 

Основними критеріями оцінки в матриці DPM є конкурентні можливості 

підприємства та перспективи прибутковості зони ринка. Визначення факторів 

привабливості здійснюються на основі аналізу можливостей та загроз ринку, а 

фактори конкурентоспроможності визначаються на основі сильних та слабких 

сторін  ПрАТ «Харківський плитковий завод».  На основі таблиць оцінок нами 

побудованопо матрицю DPM для підприємства ПрАТ «Харківський плитковий 

завод»яка свідчить, що ринок керамічної плитки є зростаючим, а отже, 

привабливим для ПрАТ «Харківський плитковий завод». Підприємство має на 

ринку середню конкурентоспроможність і прямує до квадранту лідера галузі. 

Досліджуваний блакитний океан – це виробництво і продаж української 

фритти для виробництва плитки, воно є унікальним на для українського ринку 

та матиме ряд конкурентних переваг, оскільки в основному виробники 

закуповують фритту у закордонних виробників. 

Відповідно до методики аналізу блакитного океану нами розраховано 

ціновий коридор для виробництва фритти, в межах якого ціна на товар буде 

сприйнятливою для споживачів. 

Для побудови цінового коридору необхідно визначити граничні межі вже 

існуючої пропозиції на ринку, а також врахувати платоспроможність 

споживачів.  

На основі таблиці 3 нами побудовано графічне зображення цінового 

коридору. Ціновий коридор зображено на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Ціновий коридор для фритти 
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За результатом сформованого цінового коридору можна зробити 

висновок, що для того, щоб пропозиція підприємства ПрАТ «Харківський 

плитковий завод» була привабливою для цільової групи споживачів та 

захищала підприємство від імітації вона має бути встановлена у інтервалі від 

39,62 до 64,40 грн. за 1 кг. Перевагами виробництва та продажу власної фритти 

є нижча ціна, порівняно із закордонними виробниками; швидкість доставки до 

споживачів; можливість виробництва фритти із індивідуальними 

характеристиками. 

Економічний ефект від прийняття рішення та впровадження стратегії 

блакитного океану може бути розрахований як вартість укладених контрактів 

на постачання фритти, прогнозно він може скласти 108 млн.грн. 

Таким чином, можна сказати, що освоєння запропонованого блакитного 

океану може бути надприбутковим для нашої компанії і суттєво покращить 

ефективність її діяльності і результативність обраних стратегічних зон в межах 

майбутньої стратегії. 

Подальшими перспективами дослідження є виявлення результатів 

впровадження методики стратегії блакитного океану і визначення ефективності 

даного інструментарію. 

 

Список використаних джерел: 
1. W. Chan Kim, R. Mauborgne. Blue Ocean Shift: Beyond Competing – Proven Steps to 

Inspire Confidence and Seize New Growth (Hachette Books, 2017), - 300 p. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО 

ПІДХОДУ 

 

В. В. ТІТЯЄВ, канд. екон. наук., доц., 

В. С. БУТКО 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Управління бізнес-процесами є одним з ключових чинників успіху будь-

якого підприємства. Побудова і оптимізація бізнес-процесів впливає на 

операційну і стратегічну ефективність підприємства і у результаті на показники 

прибутковості та рейтинги. Управління змінами вимагає постійного контролю і 

актуалізації бізнес-процесів. Сьогодні процесний підхід в менеджменті 

відноситься не лише до базових підходів, разом з системним, ситуаційним і 

функціональним, але є одним з найпрогресивніших методів організації 

управління на підприємстві. Використання процесного підходу в управлінні 

припускає виділення і формалізацію бізнес-процесів на підприємстві.  

Бізнес-процес - це порядок, потік робіт для досягнення комерційного 

результату. Розглядаючи підходи до визначення поняття бізнес-процесів, 

можна виділити дві великі групи тлумачень:  

– бізнес-процес – певна, впорядкована сукупність видів діяльності, яка 

за допомогою керівної дії перетворить входи процесу у виходи;  

– бізнес-процес - набір операцій для досягнення результату, який має 

цінність для споживача.  

Для того, щоб почати вивчення бізнес-процесів на підприємстві 

необхідно зрозуміти сенс самого поняття. Одним з можливих визначень може 

стати таке: бізнес-процес взаємозв'язаний з чинниками і сукупністю дій, який 

розпочинається з потреби клієнта і закінчується задоволенням цієї потреби. 

Визначення, яке запропонував Хамер М., Ч. Джоуля - автор концепції 

реінжинірингу бізнес-процесів, звучить таким чином: бізнес-процес - це 
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організований комплекс взаємозв'язаних дій, які в сукупності дають цінний для 

клієнта результат. А. Берн у своїй роботі визначає бізнес-процес, як ланцюг 

логічно пов'язаних дій, в результаті яких використовуються ресурси 

підприємства для переробки об'єкту з метою досягнення певних результатів для 

задоволення внутрішніх або зовнішніх споживачів". 

Іншим підходом до визначення бізнес-процесів на підприємстві є метод 

ланцюжка цінностей, запропонований Porter M., Millar V.: "Сутність, 

визначається через точки входу і виходу, інтерфейси і організаційні пристрої, 

що частково включають облаштування споживача послуг (товари в яких 

відбувається нарощування вартості виробленої послуги або товару)". Виходячи 

з цих та інших поглядів учених, бізнес-процес можна визначити, як системний 

замкнутий процес, що має початок ("вхід") і результат роботи, що отримується 

"на виході" як рахують Хаммер М., Ч. Джоуля. 

Останнім часом в якості однієї з ключових конкурентних переваг 

підприємства, що забезпечують високий рівень його стратегічного розвитку, 

можна назвати ефективність його бізнес-процесів. Під бізнес-процесом різні 

автори пропонують розуміти:  

– процес з послідовності операцій на підприємстві, які спрямовані на 

перетворення деяких вхідних інформаційно-матеріальних потоків з метою 

отримання результатів, що представляють цінність для клієнта;  

– процес створення доданої вартості продукції, що задовольняє при 

цьому потреби клієнта;  

– сукупність взаємозв'язаних функцій, які мають один або більше входи 

і виходи і завершуються створенням продукту, необхідного клієнтові;  

– впорядкований процес перетворення безлічі входів у безліч виходів, 

який реалізує бізнес-функцію підприємства;  

– набір послідовних дій, які призводять до вирішення певної 

підприємницької задачі.  

Сьогодні на основі аналізу існуючих підходів до опису і реорганізації 

бізнес-процесів виділяють два різних розуміння процесного підходу до 
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управління, що склалися в Україні:  

– розгляд діяльності підприємства як ланцюжка наскрізних процесів, що 

пронизують організацію від входу до виходу, зазвичай описується з точки зору 

її формалізації за допомогою нотацій (графічних засобів);  

– побудова на підприємстві системи (мережі) процесів і реорганізація 

системи управління на основі вимог процесного підходу. 

Отже, бізнес-процеси управління потрібні менеджменту для того, щоб 

управляти підприємством в цілому, забезпечуючи його виживання, 

конкурентоспроможність і розвиток. Відмінність між бізнес-процесами 

управління обумовлені специфікою об'єкту. Кількість бізнес-процесів 

управління на підприємстві не обмежено і визначається кількістю критичних 

об'єктів управління, які існують на підприємстві і якими необхідно керувати, 

набір бізнес-процесів управління залежить від специфіки об'єкту. Нині будь-

який ефективний бізнес нерозривно пов'язаний з інформаційними технологіями 

(ІТ), Big Data, електронізацією комерції – електронною комерцією, бізнес-

аналітикою та із загальнішою фундаментальною автоматизацією бізнес-

процесів. Розробка і впровадження програмного забезпечення для тактичного 

управління багато в чому визначені програмами управління бізнес-процесами. 

Їх безперервний розвиток дозволяє забезпечувати на новому рівні конкуренції 

досягнення таких найважливіших тактичних цілей, як зростання 

продуктивності праці, економія поточних витрат, безперервність виробничих і 

соціальних змін, що описується поняттям "Оперативність бізнесу". 

Виходячи з наведеного зазначимо, що бізнес-процес - це порядок, потік 

робіт для досягнення комерційного результату. Відмітимо, що при цьому, 

інжиніринг бізнесу включає систему методів для проектування процесів 

бізнесу. Реінжиніринг бізнес-процесів – важлива сфера реформування 

управління виробництвом. Управління бізнес-процесами за допомогою 

інформаційних технологій (ІТ) називається управлінням потоком робіт. Потоки 

робіт, документів, матеріалів тощо мають бути взаємопов’язані і сполучені з 

трудовими ресурсами, інакше виникають простої, заморожування, 
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іммобілізація, затоварювання та інші кризові виробничі прояви. Бізнес-процеси 

припускають встановлення обмежень, правил, а також певних ролей і 

стосунків. Виконанням сучасних бізнес-процесів зайняті різні фахівці: 

дизайнери, експерти, лідери, архітектори, адміністратори, аналітики. Далі 

перерахуємо основні вимоги до введення ефективного управління бізнес-

процесами як найважливішої частини будь-якої виробничої діяльності: 

– введення чітких технічних вимог до виробленої продукції як орієнтиру 

для дотримання якості при запуску, відхиленнях або доопрацюванні продукції, 

вони мають бути пов'язані з маркетинговими вимірниками задоволеності 

споживчими характеристиками кінцевої продукції; 

– ефективна метрологія для організації технічного контролю у рамках 

описаних процесів при плануванні та проведенні вибіркового контролю;  

– контрольні карти для фіксації виходу процесу за встановлені межі;  

– планування дій при виході процесів з під контролю;  

– підготовка персоналу (інженерів, менеджерів, майстрів, операторів);  

– документація і періодичний аудит виробничих процесів, ділянок.  

Кінцевим етапом є безпосереднє вдосконалення системи управління 

операційними бізнес-процесами, що проводиться на основі зробленого аналізу і 

складеного плану організаційних заходів щодо вдосконалення, які 

вибудовуються в хронологічному порядку з вказівкою співробітників, 

відповідальних за виконання того або іншого операційного бізнес-процесу. 

Також необхідно розробити регламенти та інструкції по підтримку технології 

роботи підприємства. Проте треба пам'ятати про те, що процес вдосконалення 

системи управління бізнес-процесами має ряд обмежень: 

– необхідність чіткого і зрозумілого формулювання стратегічних цілей 

підприємства;  

–  повна упевненість в необхідності вдосконалення системи управління, 

оскільки будь-які зміни в системі ведуть до психологічного дискомфорту 

співробітників підприємства; 

– процес вдосконалення системи управління бізнес-процесами не 
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завершується після закінчення усіх заходів, оскільки має пролонговану дію.  

Для правильного завершення початої роботи щодо вдосконалення 

доцільно знову розпочати діагностику підприємства з подальшою реалізацією 

усіх дій. Тільки тоді підприємство легше і швидше адаптуватиметься до нових 

умов господарювання і підвищить свою конкурентоспроможність. При 

розвитку і зміні будь-якої складної системи управління великої компанії 

неминуче тимчасове зниження ефективності роботи, при цьому фінансова 

ефективність може триматися на належному рівні. Така ситуація, як правило, 

має нетривалий характер. Відповідно, зазначимо, що правильно складений і 

впроваджений бізнес-процес поступово починає включати додаткові, 

непотрібні функції, що у результаті призводить до зниження його ефективності. 

Проте підвищувати ефективність бізнес-процесів слід тільки періодично. 

Періоди, коли існуючі бізнес-процеси піддаються ревізії, визначаються 

самостійно керівництвом підприємства і не підлягають регламентації.  

Аналіз наведених фактів дозволяє говорити про те,  що нині 

підприємствам, які бажають підвищити свою конкурентоспроможність і 

зайняти лідируючі позиції на ринку, потрібне постійне реформування і 

вдосконалення системи управління бізнес-процесами, в основі якого лежить 

детальне вивчення існуючих бізнес-процесів підприємства, глибокий аналіз 

ефективності відповідно до стратегічної мети підприємства і розробка заходів 

щодо їх вдосконалення. 

Відмітимо, що на бізнес-процеси поширюється також теорія життєвого 

циклу. При цьому виділяють наступні етапи життєвого циклу бізнес-процесу: 

аналіз, дизайн, реалізація, моніторинг. Якщо процес по можливості 

покращують, то може з'явитися новий ЖЦБП. Якщо процес завдає шкоди, то 

його усувають з метою загальної економії. Як правило, система управління 

бізнес-процесами будується у декілька етапів:  

– аудит системи управління (поточний стан, проблемне поле, аналіз 

існуючих процесів і організаційної структури, вимір фактичних значень 

ефективності та хронометраж бізнес-процесів, рекомендації щодо оптимізації 
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бізнес-процесів; 

– оптимізація організаційної структури і процесів з урахуванням 

розроблених принципів і критеріїв;  

– проектування системи управління бізнес-процесами (розрахунок 

оптимальної чисельності персоналу, організаційно-ролева структура, 

інформаційно-технологічна платформа управління).  

Таким чином, основними системами процесного управління є:  

– система управління по KPI (ключовий показник ефективності); 

– система управління ризиками;  

– система управління проектами;  

– система менеджменту якості. 

При розробці системи управління по KPI на рівні бізнес-процесів 

визначають точки формування первинних даних для розрахунку ключових 

показників ефективності. Для розробки і впровадження системи управління 

ризиками підприємства на різних рівнях стратегічного менеджменту потрібні:  

– ідентифікація ризиків;  

– визначення ризикового профілю / схильності до ризику підприємства;  

– прив'язка ризиків до певних бізнес-процесів і цілей;  

– формування реєстру, регістрів, паспортів, карти ризиків з їх 

кількісною і якісною оцінкою;  

– проектування бізнес-процесів управління ризиками з аналізом 

ризиків, що впливають на досягнення цілей бізнес-процесів.  

Проектування бізнес-процесів управління проектами відбувається у 

рамках розробленого бізнес-стандарту управління (регламентів). Розробка 

бізнес-процесів та їх належне виконання є найважливішим елементом системи 

менеджменту якості, оскільки вони безпосередньо пов'язані із складною 

природою операцій, інноваціями, передовими технологіями і продуктивністю 

праці.  

Отже, на основі наведених фактів, зазначимо, що основні етапи 

поліпшення бізнес-процесів зводяться до постійної роботи за наступними 
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напрямами:  

– визначення проблемного процесу, процесів в ключових транзакціях, 

які найбільш важливі для бізнес-моделі;  

– такі транзакції часто бувають міжфункціональними (наприклад, 

маркетингово-фінансовими тощо, процесний опис продажів в кредит і 

управління дебіторською заборгованістю);  

– вимір кризових процесних областей і місць (цілі, ресурси входу, 

результати виходу, процесна потоковість, типи діяльності, показники); 

– визначення чинників поліпшення проблемного процесу;  

– збір усебічної конкурентної, у тому числі партнерської, інформації про 

перевагу процесу у рамках встановлених протоколів бенчмаркінгу і кодексу 

поведінки у конкурента або партнера;  

– вдосконалення відповідних процесів на підприємстві за допомогою 

реінжинірингу. 

Таким чином, відмітимо основні результативні характеристики 

(переваги від впровадження) управління бізнес-процесом з урахуванням 

функціональних цілей:  

– маркетингові цілі: поліпшення споживчих характеристик продукту, 

послуги, гнучке ціноутворення, ефективна дистрибуція, підтримка лояльності; 

– виробничі цілі: скорочення виробничого часу, простоїв, усунення 

дублювання процесів і операцій, ліквідація шкідливих виробничих відходів, 

зростання масштабів і ефективності виробництва;  

– фінансові цілі: оптимізація бюджетів, збільшення виручки від 

реалізації продукції, послуг, зниження сукупних і питомих поточних витрат, 

забезпечення грошових потоків;  

– цілі у сфері роботи з персоналом: вдосконалення наукової організації 

праці, зростання продуктивності і кваліфікації праці, задоволеність і 

залученість у бізнес-діяльність. 

Отже, в умовах ринкової економіки, в конкурентному середовищі аналіз 

протікання бізнес-процесу планування на підприємстві дозволяє виявити вузькі 
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місця бізнес-процесу, що, в свою чергу, дозволяє своєчасно їх усунути. 

Виходячи з цього, перехід до процесного підходу управління підприємством є 

необхідною складовою стратегії розвитку підприємства, оскільки подальший 

стійкий розвиток підприємства при функціонально-ієрархічному підході до 

управління не є можливим, а як результат це призводить до зниження 

конкурентоспроможності підприємства. 
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 An important element in entrepreneurship planning system is business 

planning, whose main task is to rate future development, declare strategic and tactical 

aims, built an algorithm of achieving them. Changes in the external and internal 

business environment require new ways and methodic in management. Traditional 

business planning is no longer flexible enough or complex enough for management 

maneuver’s under the circumstances of dynamic changes in the business environment 
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[1]. By this way, search and implementation of correct business planning methods 

that can provide him with necessary flexibility and survivability in the long term, is 

becoming especially relevant today. 

 Business planning must be related to the aim of the enterprise, be integrated 

into the business management cycle and be adapted to real economic and business 

situation. Against this statement, our work is aimed at selecting and justifying the 

way to solve an existing problem - creating a business plan for business, taking into 

the goals, conditions and stage of development, as well as exploring the existing 

differences between the solution of this problem in domestic and foreign economic 

science and business practice. 

 The essence of the problem is to explain and prove the choice of a specific 

methodology, which is best suited for business planning, given the given conditions, 

and depends on understanding the effectiveness of the work performed. First, let's 

define the content of the term "business plan". The term in the business community 

and economic theory refers to a document containing a large amount of specific 

information and calculations that are intended to help the stake holders understand 

the business idea and answer the main question: is it have a sense to invest in project. 

 The structure of a classic business plan consists of the following sections: a 

description of the industry and enterprise, a management plan, organization, finance 

and investment with a high degree of detail of each section with data and 

calculations, providing for the analysis and processing of a significant amount of 

information related to market and industry research. 

 The most common international business planning techniques include those 

developed by the Big Four audit and consulting organizations  - KPMG, Ernst & 

Young, Deloitte и PwC and UNIDO and EBRD methodologies. The methods are not 

universal, have different levels of detail, goals, advantages and disadvantages, and 

require adaptation to the conditions of a particular business. 

          The KPMG business plan is a management tool for the development, 

expansion and ongoing operation of the business. The methodology is focused on 

management, market and financial forecasts, the structure of the business plan is 
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general in nature and can be adapted to the conditions of a particular business. The 

KPMG methodology can be useful when a business plan is drawn up for external 

stakeholders.   

According to the Ernst & Young methodology, any plan should include key 

aspects of the market, management team and the financial impact of the business 

model. There is no one-size-fits-all business plan format for any business, but it is 

imperative that you follow a logical sequence in explaining ideas, advantages, and 

results.  

The Deloitte methodology is based on the assertion that a business plan should 

reflect the current state, current needs and future prospects of the business. The plan 

should describe the strengths and weaknesses of the business. This structure of the 

business plan is suitable for planning a business focused on new technologies, 

introducing an innovative product (service) and requires investment.  

The PwC methodology is based on the thesis that business planning requires 

information related to a specific industry and business, and should be based on real 

market information. This structure of the business plan is quite concise and contains 

generally accepted sections, suitable for startups.  

The UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) business 

planning methodology is based on the collection of information for detailed 

forecasting of cash flows and evaluating the project by quantitative indicators. This 

model is good for a business that operates in a well-known industry and where its 

founders have access to a huge amount of data necessary for correct calculations, 

they know internal business specifications using competitors or existing business 

units as examples.  

The EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) 

methodology has some similarities with UNIDO-IP, but is mainly focused on 

research and description of the internal details of the business. The structure of this 

methodology is focused on the search for hidden financial opportunities and involves 

the analysis of all flows of income and expenses using reports, income statements and 

financial flows. The model is good for enterprises in industries where access to the 
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required data is limited, but to be effective and correct, business plan developers need 

access to the accounting information of an existing business in this area, or sufficient 

knowledge of the internal structure of the business of competitors who work in 

similar ways models, including data on profits and finances. 

 As the analysis of the techniques shows, it is important to adapt each business 

plan to the conditions of a particular business. 

 Our business-project was made under inspiration of west non-commercial 

project like E-NABE and realize both social and business ideas, firstly – to help 

Ukrainian people back their mobility with cheap and effective technologies of 3D 

printing and 3D scanning and second is to get profit and self-reinvestments to expand 

regional offices and upgrade hardware, software and staff assets. Consider the goals 

and objectives of creating a business plan for a new business. When starting any 

business, having a business plan is important. Not only to attract money, but also to 

better understand their own goals and objectives. Startup (developing business) is a 

short history of operations. As a rule, such companies were created recently, are in 

the development stage or research of promising markets.  

 When we start to collect information about of a topic of our work we was faced 

with some problems which in their most related with information. In the case of 

creating business plan which is will not just contain words and numbers that mean 

nothing and exist for exist without sense. Our main aim was to create something 

correct and which is will be easy to explain and realize, because directly by this way 

we understand the efficiency of the work. The problem was hidden in the details, to 

create a high quality old format business-plan we was needed for huge amount of 

specific information first about market, and second about production lane and 

specification, in the reason of we has a little bit of both types, We realize, that we 

cant meet the size requirement of the work and be correct and efficient at the same 

time.  

 After determination of the problem, we decide to analyze ways of resolve 

business-plan case in the modern way. Nowadays, west countries business, like USA, 

have a tendential to going backward from old template`s, and look`s for something 
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new and effective, processes and tradition of west business is reborn, and in the case 

of ideas presentation and business communication (for example with steak-holders) 

companies like Apple and Microsoft bans a Power Point instrument from corporate 

culture because of they think it is wasting time. This fact is effect on our work 

strongly and we understand that using this instruments near the border of 2020 year is 

mean ‘pull up the rear’ and we start to realize how to west business resolve 

communication cases in the business industry. 

 Entrepreneur from Silicon Valley Steve Blank’s say`s: “Business Plan: a 

document investors make you write, that they don’t read”. 

 As for our project, the best decision was in the work of Osterwalder, Sweden 

business theoretic, who is create Canvas Business Model, and whole business world 

accept it as a modern alternative, in the case of resolving problem of  ideas 

presentation for investors and steak holders. Canvas Business Model is a new 

generation of classic template for present start-up`s and business projects. Here we 

found best decision, specific version of Canvas Business Model, which names Lean 

Canvas and need as an instrument for launch new product and ideas, their 

presentation with high efficient. Lean Canvas Business model have two parts, left 

market and right product, and the central square “Unique Value Proposition’ is can be 

able to compare to both of them. 

 This model is not lay in classic understanding of business-planning, firstly 

because can be created in one hour of work with two well-known specialists and 

focus group of future customers and users without lot of specific information about 

industry and with out of accounting or finance stream data of already started 

business. Honestly, this model looks like structure unit “Resume” of EBRD or 

UNIDO model. But Canvas Business Model is the best decision if creator of business 

plan wants to reach the main aim of any business-plan “help steak-holders to 

understand business idea”. This model is first and confident step, to attract finances 

and attention of investors, to the own business-idea at the early phase of business-

idea life. And by this way, EBRD or UNIDO documents, can be also created at the 

middle and late phase of business idea life cycle, where creator, can apply to the 
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experimentally working business unit, and deep researches of industry where 

business aimed to be built in. 

 In conclusion, firstly, want to say our high gratitude to the Ukrainian academic 

school, which is not stay in the one place and easy accept new ideas and have an 

interest to support things which is can be named not system. And our expectations, 

that Ukrainian business and Academic tradition can evolve faster, using foreign 

experience and our own science potential. 
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Екологізація діяльності девелоперів є провідною світовою тенденцією, 

що забезпечує зниження витрат та втрат ресурсів та підвищення 

конкурентоспроможності і позитивного іміджу суб’єктів бізнес-середовища. 

Досягнення балансу між економічними і екологічними цілями сприяє 

досягненню умов сталого розвитку компанії та докорінно змінює всі бізнес-

процеси на більш оптимальні, що обґрунтовує важливість і актуальність 

тематики дослідження. 

Над суміжною і подібною тематикою останнім часом працюють               

Мельник Ю. М., Білан М. І., Волошенко О. О., Латишева О. В. [1,2,3].  
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Метою роботи є висвітлення аспектів створення екологічної стратегії на 

ПАТ «Трест Житлобуд». 

Для  будівельних компаній важливим сформувати власну екологічну 

стратегію, найбільш оптимальну для конкретних умов їх функціонування, цілей 

підприємства і пріоритетів їх розвитку, що передбачає або включення 

екологічних складових при формуванні стратегій розвитку, або розробку 

екологічної стратегії як самостійного інструменту управління.  

Схема розробки і впровадження екологічної стратегії може бути 

наступною: 

1. Проведення аналізу зовнішнього середовища, а саме макросередовища, 

методами PESTLE; аналізу мікросередовища методом п’яти сил 

конкуренції М. Портера; аналізу стратегічного потенціалу підприємства; 

2. Визначення цілей і завдань, а саме: екологоспрямованих принципів 

діяльності, отримання конкурентних переваг за рахунок охорони 

навколишнього природного середовища, сертифікація згідно з  

ISO 14000, впровадження і оцінка цілей, створення екологічного паспорту 

підприємства. 

3. Розробка екологічних стратегій, а саме – загальної екологічної 

спрямованості; розробка конкурентної стратегії бізнесу – лідерство в 

екології, лідерство у витратах; інтеграція екологічного фактору у всі 

функціональні напрями (маркетингову стратегію, виробничу, фінансову і 

організаційну стратегії, стратегію управління персоналом); 

4. Визначення інструментарію впровадження екологічної стратегії, а саме – 

зміни в організаційній структурі (введення уповноважених з 

менеджменту, екоінтеграція в оргструктурі); застосування інструментів 

системи екологічного менеджменту (екоінженірінг технологій і процесів; 

залучення екоінвестицій). 

5. Отримання грантів і пільг, реалізація екологоорієнтованих проектів, 

оцінка екологічних ризиків, екоконсалтинг; 

6. Застосування інструментів екомаркетингу; 
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7. Екоаудит, екомоніторинг, еконормування; 

8. Екосертифікація; 

9. Екологічна освіта персоналу, екоуправління персоналом. 

Результат впровадження екологічної стратегії може мати вигляд: екологічного 

продукту, екологічного виробництва або екологічної конкурентоспроможності.  

На ПАТ «Трест Житлобуд-1» задекларовані такі напрями реалізації 

екологічної  політики [4]: екологічний менеджмент (дотримання вимог чинного 

природоохоронного законодавства; здійснення інформаційно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на пропагування екологічних знань та культури 

споживання; періодичний контроль стану реалізації екологічної політики за 

визначеним переліком критеріїв); ресурсна ефективність (зменшення рівня 

енергоспоживання та інших ресурсів; комплексне впровадження технологій 

утилізації та переробки відходів; переорієнтація на використання 

енергоощадних виробів і послуг); охорона довкілля (здійснення заходів 

внутрішнього та зовнішнього озеленення; участь у проектах з охорони довкілля 

та збереження біорізноманіття). 

 Основні  елементи екологічної політики ПАТ «Трест Житлобуд - 1» [4]: 

- суворе дотримання вимог законодавства щодо моніторингу показників 

використання природних ресурсів, утворення відходів, інших складових 

впливу на довкілля, своєчасне, повне та достовірне звітування про рівні 

(показники) такого впливу. 

- безумовне приведення показників впливу на довкілля до безпечного 

(дозволеного) рівня. 

- всебічна оптимізація виробничих процесів з метою підвищення глибини 

(ступеню) перероблення сировини, зменшення споживання всіх видів 

ресурсів та утворення всіх видів відходів. 

- вживання всіх можливих технічних заходів щодо запобігання 

потраплянню всіх видів відходів у навколишнє середовище. 

- забезпечення належного зберігання відходів, які, утворюються, та їх 

передачі на утилізацію спеціалізованим суб’єктам господарювання. 
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- впровадження комплексу показників, які дозволяють оцінити вплив 

підприємства на навколишнє середовище, а також системи постійного 

моніторингу таких показників. 

- затвердження комплексу перспективних показників впливу підприємства 

на навколишнє середовище, включення відповідних показників до 

перспективних планів розвитку (модернізації) підприємства. 

- максимальне використання відновлювальних джерел енергії, зокрема, 

біопалива. 

- пропагування серед працівників поглядів та принципів економного 

(раціонального) природокористування, відповідальності людини та 

бізнесу перед навколишнім середовищем. 

 Існуючих складових екологічної політики недостатньо для розробки 

екологічної стратегії в повному вигляді.  

 Розробка екологічної стратегії має починатися зі стратегічного аналізу 

зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

 Результати побудови профілю зовнішнього середовища підприємства 

виявили, що коефіцієнт впливу зовнішнього середовища, який показує 

величину впливу зовнішнього середовища на ПАТ «Трест Житлобуд -1» 

визначено,як - 1,27 %, при цьому вплив загроз складає -7,3, а можливості 

оцінені у +6,03. Серед найбільш загрозливих тенденцій будівельного ринку є 

значне зростання вартості м2 при застосування екоматеріалів і технологій. 

 Результати SWOT-аналізу показують, що зменшення кількості 

ресурсномістких технологій за рахунок підтримки державних і регіональних 

програм розвитку будівельної галузі дасть можливості повністю перейти 

підприємству на еколого-орієнтований розвиток, а знизити загрози та підсилити 

слабкі сторони підприємство зможе шляхом поетапної  реалізації  

впровадження ресурсоощадливих технологій, також перспективним є повільне 

зростання доходів громадян для купівлі еко-житла за рахунок поступової 

стабілізації економіки України та за рахунок створення реальної вигоди від 

екотехнологій, а саме зменшення витрат на електричну і теплову енергію під 
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час експлуатації житла. 

 В рамках побудови розробки і реалізації екологічної стратегії ПАТ 

«Трест Житлобуд-1»нами пропонується провести оцінку екоматеріалів і відбір 

найкращих постачальників екосировини. 

 Для проведення оцінки матеріалів для екобудівництва виконано їх 

порівняльну характеристику, використано методи оцінювання 

конкурентоспроможності продукції для визначення найбільш придатних з точки 

зору інтегральних показників екологічності продукції різновидів будівельних 

матеріалів.  

 Для оцінки ми обрали чотири види будівельних матеріалів: цегла 

глиняна рядова повнотіла; цегла силікатна рядова повнотіла; блоки 

великогабаритні пустотілі керамічні; газобетонні блоки ( на прикладі торгової 

марки «Стоунлайт»).  

 Критеріями оцінки прийнято: межа міцності на стискання; середня 

щільність; теплопровідність; водопоглинання; морозостійкість; нормативна 

товщина стіни; швидкість будівництва стіни нормативної товщини; вага 1м2 

стіни, кг. В якості цінового параметру обираємо ціну стіни нормативної 

товщини без урахування кладочних робіт і монтажної суміші, грн./м2.  

 Результати розрахунків свідчать, що найбільш привабливими є 

будівельні матеріали з газоблоків, з груповим показником екологічної 

конкурентоспроможності у 0,8. При цьому газоблоки є найвигіднішими і за 

інтегральним показником конкурентоспроможності, що відображає зв'язок з 

ціною. Ціна на газоблоки, зважаючи на груповий показник 

конкурентоспроможності, є найнижчою. 

 Запропоновані аспекти екологічної стратегії посилять рівень її 

розробленості і результативність. 

 Реалізація запропонованих заходів дозволить отримати комплексний 

ефект: економічний – зменшення витрат на придбання матеріалів для зведення 

будівель, зменшення витрат на тепловтрати; економічний – зменшення витрат 

на придбання матеріалів для зведення будівель, зменшення витрат на 
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тепловтрати; соціальний – збереження здоров'я населення за рахунок 

проживання у безпечних будівлях; управлінський – підвищення екологічної 

конкурентоспроможності продукції і підприємства. 

 Таким чином, можна сказати, що екологічна стратегія на ПАТ «Трест 

Житлобуд-1» ще має бути доопрацьована за тими 9-ма складовимі, вказаними в 

роботі, а також з врахуванням пропозицій по оцінці середовища і 

постачальників екосировини. 
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GAP-АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В. О. КАРПЕНКО, магістрант, 

О. М. БУРАК, канд. екон. наук, доц. 
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Сучасні будівельні компанії активно впроваджують інструменти 

стратегічного управління і систему стратегічного управління в цілому, що 
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дозволяє отримати конкурентні переваги і зміцнити свої позиції на ринку. 

Застосування GAP-аналізу дозволяє підприємству розраховувати 

конкурентну складову внутрішнього потенціалу будівельного підприємства. 

Актуальність даної тематики пов’язана з можливістю впровадити на 

українських підприємствах дієвий інструмент стратегічного управління.  

Останні дослідження з питань впровадження оцінки внутрішнього 

потенціалу і використання GAP-аналізу  висвітлені в роботах Хаустової К. М., 

Верхоглядової Н.І. і Федоніна О.С.[1,2,4] 

Тематика даної роботи присвячена розкриттю питань застосування GAP-

аналізу для аналізу внутрішнього потенціалу будівельної компанії. 

Внутрішній потенціал  підприємства  як  інтегральний  показник  є  

результатом сукупної дії потенціалів: організаційного; фінансово-

економічного; виробничого; маркетингового; кадрового; інноваційного; 

соціального; інформаційного. 

Внутрішній потенціал підприємства складається з системи ресурсів і 

джерел їх поповнення, зв’язків, можливостей і управлінських компетентностей, 

що спрямовані на забезпечення його розвитку шляхом реалізації відповідної 

стратегії. 

Для аналізу потенціалу використовують такі методики: SWOT-аналіз; 

Gap- аналіз; теорія обмежень Е. Голдратта. 

Gap-аналіз – це метод стратегічного аналізу, що успішно 

використовується в практиці діяльності підприємств, що функціонують в 

умовах конкурентного середовища. Його мета – визначити, чи існує розрив між 

цілями підприємства і його можливостями, і якщо так, то встановити, як 

«заповнити» його [4]. 

Метод аналізу розриву включає такі операції: виявлення показників 

підприємства, які мають бути змінені; оцінка поточного стану внутрішнього 

потенціалу та прогноз бажаного стану; виявлення конкретних показників 

стратегічного плану, що відповідають цілям зацікавлених осіб; виявлення 

бажаної тенденції, яка відображає величини внутрішнього потенціалу внесені 
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до стратегічного плану; встановлення різниці між показниками стратегічного 

плану та можливостями, узгодженими реальним станом підприємства; розробка 

спеціальних заходів, необхідних для ліквідації розривів. 

Запропонований GAP підхід дозволяє сформувати «поле стратегічних 

рішень»,  які можуть прийматися та координуватися на корпоративному рівні 

для реалізації переходу від сучасного рівня розвитку потенціалу ПАТ «Трест 

Житлобуд-1» до необхідного рівня, визначеного нами в межах даного 

дослідження.   

Відповідно, формується стратегічний набір, що є певним вибором 

пріоритетного напряму розвитку стратегічного потенціалу з метою досягнення 

«верхньої межі». 

На основі розрахунків виявлено, що величина розриву техніко-

технологічного потенціалу поступово не скорочується від 0,0693 у 2019 р. до 

0,078 в 2022 р. Отже, для реалізації оптимістичного сценарію  необхідне 

придбання основних засобів, загальна величина вкладень має скласти 496547,51 

тис. грн. До 2022 року з даними тенденціями подолати розрив неможливо, 

ситуація з управлінням техніко-технологічним потенціалом є негативною, отже, 

нами рекомендовано змінити підхід до керування даними ресурсами.  

Величина розриву кадрового потенціалу  поступово скорочується від 0,28 

у 2019 р. до 0,1 у 2022  р., але для реалізації даних перспектив необхідно 

збільшити витрати на оплату праці, загальна величина вкладень має скласти 

268278,73 тис. грн. До 2022 року з даними тенденціями подолати розрив 

можливо.  

Величина розриву фінансового потенціалу поступово збільшується від 

0,04 у 2019 р. до 0,05 у 2022  р., для реалізації оптимістичних перспектив 

необхідно збільшити доходи, загальна величина збільшення доходу має скласти 

3085133,33 тис. грн.  

Величина розриву потенціалу фінансової стійкості поступово 

скорочується від 0,02 у 2019 р. до 0,01до 2022 р., при максимальному зростанні 

потенціалу, але для реалізації даних перспектив необхідно збільшити виплати 
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на одну акцію, загальна величина чистого прибутку на одну просту акцію має 

становити  2,28 грн.  

Найменший розрив по кадрову потенціалу і потенціалу фінансової 

стійкості складе у 2022 р. 1 відсоток від бажаного стану, а найгірший розрив по 

техніко-технологічному потенціалу складе у 2022 р 7,8 %.  

Результати дослідження також виявили, що безпосередньо питань до 

чисельності персоналу немає, але є проблеми з компетентностями щодо 

управління техніко-технологічним і фінансовим потенціалом. На підприємстві 

ПАТ «Трест Житлобуд-1» необхідно провести суттєве покращення 

компетентностей керівників різних рівнів. 

Автором Сімченко Н. О. було проведено оцінку професійних компетенцій 

керівників, та виявлено, що для управлінців вищого рівня найбільш важливими 

є такі компетенції, як: знання ділового етикету; вміння формувати 

корпоративну культуру компанії; вміння мотивувати персонал. Для керівників 

середнього рівня управління значущими є компетенції: здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування; вміння 

організовувати роботу підрозділу; вміння мотивувати персонал [2].  

На відміну від набору компетенцій керівників вищого та середнього 

рівнів управління, в діяльності керівників нижнього рівня управління 

найзначущими виявилися компетенції: вміння мотивувати персонал; вміння 

управляти конфліктами; навички роботи в команді. 

Для формування управлінських компетентностей керівників різних рівнів 

на ПАТ «Трест Житлобуд-1» нами пропонується проходження тренінгів  щодо 

компетентностей: орієнтація на результат; аналітичне мислення; розстановка 

пріоритетів; емоційний інтелект.  
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Бурхливий розвиток Інтернету в останні роки призвело до виникнення 

феномена журналістики on-line, коли кількість каналів комунікації не 

дозволяють домогтися повного контролю над ними. Комунікації за допомогою 

глобальної мережі Інтернет, побудовані на принципі спілкування багатьох з 

багатьма, найрадикальнішим чином відрізняються від традиційних засобів 

масової інформації, які ґрунтуються на принципі поширення повідомлень від 

одного до багатьох. 

Активна взаємодія із засобами масової інформації в Інтернеті так само 

важливо, як і співпраця з традиційними ЗМІ. ЗМІ в Інтернеті включають в себе, 

по-перше, видання, що існують виключно в електронній мережевої версії, по-

друге, сайти, повністю дублюючі друковані видання, і, по-третє, спеціальні 

Інтернет версії друкованих видань. Великі щоденні друковані видання 

виставляють на своїх веб-сайтах свіжі випуски, які з'являються майже 

одночасно з виходом газети з друкарні. 

Особливістю Інтернет - є те, що інформація в такому виданні може 
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з'явитися дуже швидко (опублікування новини або статті займає всього кілька 

хвилин і можливо в будь-який час доби), а потім стрімко бути розтиражована 

іншими ЗМІ, в т.ч. традиційними. Інтернет дає необмежені можливості для 

створення соціальних мереж. По-перше, в Інтернеті легше знайти людей зі 

схожими поглядами, по-друге, знайомство і спілкування в Інтернеті 

відбувається набагато легше, так як лдина відчуває себе більш комфортно і 

розслаблено. Тим більше, якщо ідея спільноти близька користувачеві по духу. 

Усе взаємопов'язане - людина реєструється, тим самим поповнюючи доступну 

для всіх зареєстрованих користувачів базу. Кожен зареєстрований може 

додавати його в свої друзі. Кругом інтересу може бути, наприклад, минуле або 

нинішнє місце роботи. Навколо цього і утворюється коло людей, пов'язаних 

між собою. Так як людина, як правило, працює за своє життя в безлічі 

компаній, то тим самим коло його інтересів збільшується. 

Соціальна мережа - платформа, онлайн-сервіс і веб-сайт, призначені для 

побудови, відображення і організації соціальних взаємовідносин в Інтернеті. 

Соціальні мережі стали новим інструментом для проведення рекламних 

кампаній, PR-діяльності і заходів щодо стимулювання збуту. Зараз з'явився 

новий напрямок розвитку маркетингових комунікацій - SMM. 

Соціальна мережа - це он-лайн сайт, створений для спілкування людей. 

Поняття «соціальні медіа» включає в себе різні види Інтернет-ресурсів, 

призначених для обміну інформаційними повідомленнями між користувачами. 

До соціальних медіа належать соціальні мережі, такі як: Instagram, Facebook, 

блоги, мікроблоги, Wikipedia, Youtube, і інші ресурси, що володіють наявністю 

спільноти користувачів і їх взаємодією навколо певного виду контенту. Ці 

ресурси залучають численну аудиторію користувачів, які все більше часу 

проводять в Інтернеті. 

Варто зазначити, що важливими складовими маркетингових комунікацій 

в соціальних мережах є: стратегія, контент і бренд-платформа. 

Аналіз з точки зору маркетингу споживачів і конкурентів є початковим 

етапом при формуванні стратегії співтовариства в соціальних мережах. Для 
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компанії при встановленні цілей, плануванні термінів, бюджетів і складу робіт 

необхідна стратегія в соціальних мережах, що включає в себе наступні 

компоненти: 

1. Стратегічну концепцію. 

2. Правила взаємодії в соціальних мережах. 

3. Правила залучення аудиторії. 

Бренд-платформа - це об'єднання всіх спільнот в соціальних мережах, на 

яких бренд працює і спілкується з цільовою аудиторією. Внаслідок того, що у 

різних цільових груп інтереси і переваги до бренду не перетинаються, то для 

кожної з них потрібно створювати свій майданчик для комунікацій. Не можна 

змішувати різні аудиторії, так як можуть виникнути конфлікти інтересів і 

суперечки, які потім можуть протидіяти цілям реальної компанії. 

Social Media Marketing (SMM), що в перекладі, «соціальний медіа 

маркетинг» орієнтований на просування компанії, продукту або послуги в 

Інтернет-спільнотах, форумах, блогах, соціальних мережах, відео-хостингах і 

інших Інтернет-ресурсах. 

SMM - це, перш за все, робота в спільнотах, які мають цільову групу 

користувачів, також це інструменти відкритого і непомітного взаємодії з 

цільовою аудиторією. Як канали для просування компаній і вирішення інших 

бізнес-завдань існує комплекс заходів SMM по використанню соціальних медіа. 

Основний акцент в SMM робиться на створенні контенту, який 

користувачі будуть поширювати через соціальні мережі самостійно, без 

втручання організатора. Повідомлення, що передаються через соціальні мережі, 

викликають більше довіри у потенційних споживачів товару або послуги. Це 

пов'язано зі схемою рекомендаційного поширення в соціальних медіа за 

рахунок соціальних зв'язків, наявних в основі взаємодії. Просування в 

соціальних мережах допомагає вибірково впливати на цільову аудиторію, 

вибирати майданчики, де ця аудиторія найчастіше представлена, і більш 

підходящі способи комунікації з нею, при цьому не зачіпаючи людей, 

незацікавлених в цій рекламі. 
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Множинні методи роботи включені в social media marketing. Найбільш 

популярні з них - це створення спільнот бренду (побудова представництв 

компанії в соціальних медіа). А також робота з блогосферою, репутаційний 

менеджмент, персональний брендинг і нестандартне SMM просування. Цей 

процес дуже динамічний, тому необхідно регулярно відстежувати мінливі 

інтереси аудиторії і поява нових трендів. 

Завдання SMM-просування полягає в тому, щоб компанія існувала в 

соціальних мережах, тому як соціальні мережі дають можливість спілкуватися 

зі споживачами в неформальній обстановці на різні теми. Для цього достатньо 

зацікавити користувачів контентом на тему пропонованого продукту або 

компанії. 

Розглянемо переваги SMM-просування: 

1. Відносно невисокі витрати. Так само основною перевагою соціальних 

мереж як рекламних майданчиків є низька вартість розміщення реклами. 

Незважаючи на те, що соціальні мережі потроху підвищують вартість 

розміщення рекламних повідомлень, їх розцінки продовжують залишатися 

найдешевшими в Інтернеті (в 4-5 разів дешевше, ніж в середньому по 

Інтернету). Для створення групи або спільноти в соціальних мережах, 

розміщення рекламних текстів і спілкування з потенційними споживачами не 

потрібно багато грошей, будуть потрібні тільки тимчасові витрати. 

2. Низька конкуренція - великі компанії тільки починають свій шлях по 

впровадженню в соціальні мережі. 

3. Великий обхват. Помістивши цікаву інформацію на сторінці - можна 

отримати безліч відвідувачів. Як вже було сказано вище, розкручені соціальні 

мережі мають величезну аудиторію. Це дає можливість залучити до об'єкту, 

який продвигають, інтерес сотень тисяч користувачів віртуальної мережі. 

4. Спрямованість на цільову аудиторію. У соціальній мережі, як ні на 

якому іншому сайті, у рекламодавців є можливість транслювати свої рекламні 

оголошення строго спрямовані на цільову аудиторію. Тільки соціальні мережі 

дають рекламодавцю можливість тонкого підбору цільової аудиторії: від статі, 
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віку і місця проживання до сімейного стану, професії і навіть захоплень 

потенційного клієнта. 

5. Глибокий аналіз рекламної кампанії. У соціальних мережах у 

рекламодавців з'являється можливість найбільш глибоко аналізувати хід 

рекламної кампанії. Існує можливість оцінювати ефективність рекламної 

кампанії не тільки за співвідношенням кількості кліків по рекламі до відсотка 

укладених угод, але також аналізувати яка аудиторія краще реагує на рекламу, а 

яка гірша і, як наслідок, коригувати хід рекламної кампанії, для залучення 

більшої кількості клієнтів. 

6. Підвищення ступеня лояльності до продукту або послуги. Просування в 

соціальних мережах є дієвий засіб створення позитивного іміджу компанії в 

очах потенційних споживачів. Підвищується авторитетність фірми, 

впізнаваність продукту, що просувається бренду. 

7. Також значним плюсом є наявність зворотного зв'язку зі споживачем. 

Соціальна мережа дозволяє отримати уявлення про потреби і бажання цільової 

публіки, від самих споживачів. 

До недоліків SMM-просування відносяться: 

1. Низька спрямованість на продажу. 

2. Надмірна відкритість у випадку з негативними ситуаціями може 

погано вплинути. 

3. Складно-який здійснюється контроль. 

4. Необхідність постійного моніторингу соціальної мережі. 

5. Емоційно бідна комунікація. У процесі рекламної комунікації через 

Інтернет також складно передавати емоції: для цього не надто багато коштів. 

Відеоролики, фотографії, банери - все це може передавати емоції, але основний 

зміст Мережі - це все ж текст. 

6. Технічна нестабільність комунікації. 

Різні технічні накладки трапляються постійно: перестає працювати 

Інтернет канал, загублені окремі повідомлення. Це все призводить до того, що 

частина повідомлень не доходить, і користувач нерідко виявляється у відчутті 
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«розірваної комунікації», коли його повідомлення пішло, але відповіді на нього 

ніхто не почув. 

Таким чином, соціальні медіа на сьогоднішній день є потужним 

інструментом Інтернет-маркетингу. Але тільки в умілих руках, тому як 

помилки в роботі з соціальними мережами можуть призвести до плачевних 

результатів. 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» З ОГЛЯДУ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

В. В. СТАМАТІН, аспірант 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Стале функціонування складної та багатовимірної структури, якою є КП 

«Харківський метрополітен», у сучасному конкурентному середовищі сектору 

міських пасажирських перевезень потребує постійного удосконалення як 

існуючих підходів в управлінні діяльністю, пошуку нових напрямів підвищення 

якості обслуговування пасажирів, комфорту їх перевезення та безпеки їхнього 

пересування, так і впровадження в діяльність комунального підприємства 

сучасних підходів та методів щодо підприємницької ініціативи  та бізнес-

адміністрування. Перш за все, на наш погляд, це повинно стосуватися 

розбудови існуючої логістичної інфраструктури підприємства. Розглянемо 

логістичну інфраструктуру, що склалася на кінець 2018 року. 
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Таблиця – Логістична інфраструктура КП «Харківський метрополітен» 

(2018 рік) 

№ Показники 

1. Кількість станцій, шт. 30 

2. Експлуатаційна довжина, км 38,7 

3. Кількість рухомого складу, вагонів 326 

4. Середньодобовий пробіг вагонів, км 352,5 

5. Обсяг роботи рухомого складу, тис.тн.км.брутто 1137979 

6. Динаміка зносу рухомого складу, % 90,8 

7. Коефіцієнт використання рухомого складу, % 98 

8. Загальна кількість перевезених пасажирів, млн. пас. 223,03 

9. Кількість перевезених пільговиків, млн. пас. 35,6 

10. Середньодобові перевезення, млн. пас. 0,611 

11. Середня населеність вагонів, пас. 51,9 

12. Чисельність робітників, чол. 2111 

13. Чисельність персоналу на 1 км шляху, чол. 50,7 

14. Питома норма метрополітену в пасажирських перевезення 

міста, % 

42,1 

15. Доходи від перевезень, млн. грн. 849,4 

16. Витрати на перевезення, млн. грн. 1122,4 

17. Покриття витрат за рахунок місцевого бюджету, млн. грн. 135,01 

18. Загальна витрата електроенергії, тис.кВт/год. 88114 

19. Оплата за електроенергію, що використана, тис. грн. 223858 

20. Питомі витрати електроенергії на тягу поїздів, тн.км.брутто 52,5 

  

В статті [1] автори приводять майже вичерпну інформацію щодо 

уточнення поняття «логістична інфраструктура», наводячи багато прикладів, як 

саме різні вчені підходять до цього поняття, його визначення та тлумачення, та 

підсумовують, що можна визначити логістичну інфраструктуру підприємства 

«як сукупність внутрішніх та зовнішніх елементів суб’єкта господарювання, що 

забезпечують просторово-часове перетворення логістичних потоків або 

створюють умови ефективного проходження цих потоків шляхом створення 

потенціалу відповідних логістичних послуг». Приймемо за основу такий підхід. 
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Як відомо, транспортним підприємствам, що займаються пасажирськими 

перевезеннями міським громадським транспортом, притаманні не всі елементи 

відомої логістичної схеми – «постачання-транспортування-збут». Тому, ці 

підприємства мають свою логістику, і вона складається з інвестиційної та 

інноваційної складових [2], що в повній мірі стосується удосконалення його 

інфраструктури. Отже, збільшення інноваційної активності підприємства 

дозволить впливати на ефективність використання його інфраструктури задля 

вдосконалення управління розвитком підприємства [3], надасть можливість 

впроваджувати в управлінську діяльність комунального підприємства елементів 

підприємництва та бізнес-адміністрування. В Харківському метрополітені для 

цього робиться чимало. По-перше, робота по впровадженню автоматизованої 

системи ведення поїздів – основний та найбільш затратний на сьогодні 

науково-технічний та програмно-технологічний проект. По-друге, на 

Харківському метрополітені впроваджена автоматична система контролю й 

обліку електроенергії (АСКУЭ), призначена для автоматичного виміру, збору, 

обробки, зберігання, відображення й документування інформації про 

споживання електроенергії всіма ділянками метрополітену. З метою економії 

електроенергії впроваджуються сучасні енергозберігаючі технології, 

застосовують енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи, електронні 

пускорегулюючі пристрої тощо. По-третє, новий рухомий склад, що надійшов 

на підприємство та використовується для перевезення пасажирів, має переваги: 

від зменшення шуму поїздів при руху вздовж станцій до більшої їх 

пасажиромісткості та наявності місць для розташування та кріплення 

інвалідних візочків. Четверте, нові станції оснастили ліфтами для доступу на 

станції інвалідних та дитячих візочків, також ними можуть користуватися літні 

люди і всі, хто цього потребує. П’яте, в вагонах функціонує відеоінформаційна 

система, що сповіщає про маршрут руху, назву наступної станції та 

можливості пересадок. Шосте, в Харківському метрополітені проходить заміна 

покажчиків на більш сучасні. Нові покажчики містять дублювання українських 

назв латиницею, мають фотографії прилеглих об’єктів міської інфраструктури, 
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для їх освітлення замість люмінесцентних ламп використовують більш 

економні світлодіодні. 

На всіх станціях і на перегонах між ними діє стільниковий зв'язок 

національних операторів Київстар та Vodafone, а також інтернет стандарту 

4G. У зоні метромосту між станціями Київська і Академіка Барабашова можна 

користуватися зв'язком всіх стільникових операторів України. І ще один 

важливий елемент перетворення – новітня система оплати проїзду в 

Харківському метрополітені. За роки існування засоби оплати проїзду 

неодноразово мінялися. Від монет номіналом 5 копійок до безконтактних 

смарт-карт. З липня 2007 року в якості засобу оплати проїзду впроваджені Rfid-

карти з можливістю внесення на їх рахунок від 1 до 500 гривень. Студенти 

мають право на знижку 50 % від вартості проїзду при використанні Rfid-карти. 

З жовтня 2009 року пільгова категорія пасажирів одержала можливість 

оформити безконтактну пільгову карту для проходу через будь-який турнікет 

на станції. 26 жовтня 2011 року виконкомом міськради Харкова було ухвалене 

рішення про скасування жетонів у метро, їх замінили на паперові квитки зі 

штрих-кодами. Таким чином, Харківський метрополітен став четвертим на 

пострадянському просторі (після Московського, Тбіліського й Бакинського), 

що відмовився від жетонної оплати проїзду. Із квітня 2012 року основним 

засобом оплати проїзду (крім безконтактних смарт-карт) стає діючий протягом 

дня паперовий квиток зі штрих-кодом. Квитки продаються спеціальними 

автоматами, які приймають дрібні паперові купюри та 50-копійчані та                  

1-гривневі монети. Рішенням Харківської міської ради від 20 грудня 2017 р.                 

№ 958/17 був прийнятий документ «Про створення системи «Електронний 

квиток» у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі)               

м. Харкова». Структура системи «Електронний квиток» побудована таким 

чином, що максимально інтегрована в існуючу систему метрополітену та в 

повній мірі використовує його апаратні засоби. Система згодом повинна стати 

єдиною системою оплати проїзду на всіх видах міського пасажирського 

громадського транспорту та буде інтегрована з банківськими платіжними 
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системами «Visa» та «MasterCard». На станціях працюють вбиральні, причому 

кожного року відкриваються нові. Цей сервіс високо оцінений пасажирами. 

Станції                  підземки – елементи системи бомбосховищ на випадок агресії 

ззовні. Інтенсивно будуються дві нові станції на ділянці Метробудівників – 

Державинська – Одеська, планується будівництва ще трьох – Каштанова, 

Мотель Дружба, Аеропорт. Саме ця гілка (вздовж пр. Гагаріна в сторону 

Аеропорту) вважається найбільш перспективною для подальшого будівництва. 

Будується третє електродепо Олексіївське. В більш віддаленій перспективі 

планується подовження Холодногірсько-Заводської лінії на 6 станцій (Пісочин, 

Нова Баварія, Залютино, Східна, Роганська, Південна), Салтівської на 4 станції 

(Дружби Народів, Площа Бугримової, Москалівська, Новоселівка) та кільцевої 

Салтівсько-Заводської (з подовженням до станцій Караван, Героїв праці-2, 

Східна Салтівка, Проспект Тракторобудівників, 602 мікрорайон,  

Індустріальна-2).  

Всі вищеописані перетворення та удосконалення логістичної 

інфраструктурі Харківського метрополітену вже стали запорукою 

впровадження на підприємстві елементів підприємницької діяльності, а 

управління ним вже містить ознаки бізнес-адміністрування, що в решті решт 

позначиться на підвищенні привабливості цього виду громадського транспорту 

серед користувачів та приверне увагу нових пасажирів. Отже, удосконалення 

логістичної інфраструктури метрополітенів є наукомістким і трудомістким 

процесом, пролонгованим у часі, що потребує залучення великої кількості 

юридичних та фізичних осіб, фахівців та управлінців. З метою забезпечення 

точності та гнучкості при прийнятті управлінських рішень з формування 

ефективних систем функціонування всього транспортного комплексу необхідно 

постійно проводити роботи по удосконаленню його логістичної інфраструктури 

протягом усього інвестиційного процесу. А це, в свою чергу, потребує введення 

на комунальних підприємствах елементів підприємництва та бізнес-

адміністрування. 
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імені О. М. Бекетова 
 

Стратегії диверсифікованого зростання реалізуються у тому випадку, якщо 

підприємство вже не може розвиватися на одному ринку з тим або іншим 

продуктом у межах тієї або іншої галузі. 

Диверсифікація – це вклад зусиль підприємства в різні товарні групи 

(ринки, групи покупців) для зниження фінансового ризику. Використовується 

для того, щоб підприємство не стало дуже залежним від одного ринку або 

товарної групи. 

Існують наступні види стратегії диверсифікації: 

1) концентрична диверсифікація; 

2) горизонтальна диверсифікація; 

3) конгломератна диверсифікація. 

Стратегія концентричної диверсифікації базується на пошуку і 
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використанні додаткових можливостей для виробництва нових продуктів, які з 

технічної і маркетингової точки зору схожі на товари фірми. Як правило, ці 

товари повинні привертати увагу нових класів клієнтів. 

Стратегія горизонтальної диверсифікації припускає пошук можливостей 

зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, відмінної від тієї, що 

використовується. При цьому новий продукт повинен бути орієнтований на 

колишніх клієнтів фірми. Важлива умова реалізації цієї стратегії – попередня 

оцінка фірмою власних можливостей у виробництві нового продукту. 

Стратегія конгломератної диверсифікації полягає в тому, що фірма 

розширяється за рахунок виробництва нових продуктів, які реалізуються на 

нових ринках і технологічно не пов'язані з випуском попередніх продуктів. Це 

одна з найскладніших стратегій розвитку, оскільки її здійснення залежить від 

багатьох чинників: компетентності персоналу, сезонності в діяльності ринку, 

наявність необхідних грошових ресурсів. 

Так, наприклад, А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд виділяють наступні види 

стратегії диверсифікації: 

1) стратегії входження в нову галузь - поглинання, “з нуля”, спільне 

підприємство; 

2) стратегії диверсифікації у споріднені галузі; 

3) стратегії диверсифікації у неспоріднені галузі; 

4) стратегії згортання і ліквідації; 

5) стратегії реструктурування, відновлення і економії; 

6) стратегії багатонаціональної диверсифікації. 

Перші три містять способи диверсифікації, останні три – стратегії для 

зміцнення позицій вже диверсифікованої компанії. 

Входження в галузь може протікати в одній з трьох форм: поглинання, 

створення нової компанії або спільного підприємства. Поглинання вже 

існуючої фірми є найбільш популярним способом і має перевагу в швидкості 

проникнення на цільовий ринок. 

Диверсифікація “з нуля” припускає створення нової компанії в обраній 
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галузі під загальним управлінням материнської компанії. 

Найпоширенішими шляхами диверсифікації в споріднені галузі є: 

1) входження в галузь, де збутові можливості і рекламна діяльність можуть 

використовуватися спільно; 

2) використання споріднених технологій (наприклад, виробник 

сільськогосподарського насіння і добрив починає поставляти хімікати проти 

комах); 

3) передача ноу-хау і досвід з одного виду діяльності в інший (виробник 

гамбургерів купує сіть мексиканських кафе); 

4) передача фірмового найменування і репутації у споживачів новому 

продукту/послузі (виробники шин купують станцію техобслуговування 

автомобілів); 

5) придбання фірм в нових галузях для підтримки основного виду 

діяльності (канал кабельного телебачення, купуючи спортивну команду або 

кінокомпанію для забезпечення трансляції своєї основної програми). 

Стратегії продажу і ліквідації бізнесу. Коли конкретний напрям діяльності 

корпорації перестає бути привабливим, найвдалішим виходом з цієї ситуації є 

продаж бізнесу. Як правило, від подібних підприємств бажано позбутися 

якнайшвидше. Чим більше підприємств знаходиться в портфелі 

диверсифікованої компанії, тим вірогідніше виникне потреба позбутись 

підприємства з поганими показниками або слабкою сумісністю. Позбутися 

підприємства можна двома способами. Материнська компанія може просто 

вийти з цього бізнесу як у фінансовому, так і в адміністративному плані, 

зберігши частину акцій або повністю позбутися них. Або ж корпорація може 

безпосередньо продати підприємство на сторону, але в цьому випадку 

необхідно знайти покупця. 

 Корпоративна стратегія відновлення робить акцент на відродження 

збиткових підприємств, а не на позбавлення від них. Метою такої стратегії є 

оздоровлення корпорації в цілому шляхом вирішення проблем тих підприємств, 

які вносять „найбільший внесок” в зниження сукупних показників. Стратегія 
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відновлення найбільш прийнятна у випадках, коли причини погіршення носять 

короткостроковий характер, збиткові підприємства відносяться до галузей з 

привабливими перспективами, і позбавлення від них не має сенсу в 

довгостроковому аспекті. 

Стратегія реструктуризації портфелю включає радикальний перегляд 

складу і відсоткових співвідношень у діловому портфелі корпорації. 

Реструктуризація портфеля включає, як правило, заходи по придбанню нових 

підприємств і позбавленню від деяких старих. Кандидатами на продаж можуть 

бути не тільки слабкі і нестійкі компанії, але також і ті, які більше не 

відповідають інтересам корпорації (навіть якщо вони і відносяться до 

прибуткових і достатньо привабливих напрямків. Відмінною рисою стратегії 

транснаціональної диверсифікації є велика кількість підприємств в портфелі і 

велика кількість охоплених національних ринків. В цьому випадку керівництво 

корпорації повинне розробляти і запроваджувати значне число різних 

стратегічних підходів –принаймні по одному на кожну галузь з можливими 

варіаціями залежно від конкретної країни. В той же час менеджери 

диверсифікованих транснаціональних корпорацій повинні уміти знаходити 

вдалі рішення для координації стратегічних заходів фірм, що відносяться до 

різних галузей і знаходяться в різних країнах. 

  
 

 

  



98 

СЕКЦІЯ 3 

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ 

МЕРЕЖІ М. КИЄВА 

 

О. Ю. ПАЛАНТ, д-р екон. наук, доц., 

Є. Н. ВОДОВОЗОВ, канд. екон. наук, доц. 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Як показали проведені дослідження, на даний момент існуюча мережа 

міського наземного електричного транспорту не обслуговує місто належним 

чином якнайменше з чотирьох причин. Перша: фрагментація надаваємих 

транспортних послуг; друга: невідповідність та неузгодженість між 

пасажиропотоками, ємністю та періодичністю руху транспортних засобів; 

третя: існуючи маршрути не найкращим чином задовольняють наявний (та 

потенційний) попит на поїздки, четверта: недостатня кількість заходів, що 

впроваджують керівники транспортних підприємств, спрямованих на 

підвищення віддачі від підприємницької діяльності в загальному обсязі доходів 

підприємств, а також незначні зрушення в системі управління підприємствами, 

що передбачають передові підході, методологію та  новітні методики бізнес-

адміністрування.     

Мережа громадського транспорту Києва обширна та щільна, крім того, 

вона ще й дуже складна та має велику кількість маршрутів різних видів 

транспорту схожої протяжності, тобто таких, що дублюють один одного. Це 

обумовлено наявністю старих історично сформованих маршрутів, які не були 

видалені чи замінені, а додавання нових маршрутів відбувалося майже 
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стихійно, переважно це автобусні маршрути приватних перевізників, які 

швидко та не затратно заповнили недоліки в плануванні маршрутів 

комунального транспорту.  

Така ситуація негативно впливає на експлуатаційні витрати комунальних 

підприємств, тому що приватні перевізники, як правило, перевозять меншу 

кількість пільгових пасажирів. У результаті на комунальні підприємства 

покладається їх більша кількість, що знижує доходи комунальників від плати за 

проїзд. Зменшується й середня кількість пасажирі, що здійснюють оплату за 

проїзд, на кожному маршруті. Крім того, маршрутні автобуси приватних 

перевізників – це зазвичай застарілі транспортні одиниці невеликої 

пасажиромісткості, що забруднюють повітря понад нормативу.  

Будь-яка значна реорганізація громадського транспорту будь-якого міста і 

ідеалі повинна здійснюватись стратегічно та узгоджуватись з довгостроковими 

цілями міського перспективного планування. В умовах Києва ми бачимо 

можливості оптимізації громадського транспорту, якщо Київська міська 

держадміністрація забезпечить виконання наступних запропонованих заходів: 

- стратегічне планування розширення мережі комунальних перевізників 

для задоволення збільшення попиту на транспортні перевезення з віддалених 

районів столиці (в зв’язку з передбаченим Генеральним планом розвитку міста 

зростанням чисельності населення саме в цих районах); 

- вдосконалення транспортного сполучення в усіх районах міста з 

одночасним створенням облаштованих місць очікування та пересадок; 

- контроль за паркуванням автотранспорту та управління дорожнім рухом 

на користь пріоритету комунального громадського транспорту; 

- впровадження енергозберігаючих технологій на громадському 

електричному транспорті та захист навколишнього середовища за рахунок 

скорочення викидів автотранспорту, що масово перевозить пасажирів; 

- проведення заходів, що містять елементи підприємницької діяльності; 

- введення в систему управляння підприємствами підходів, методологій та 

методик бізнес-адміністрування. 



100 

Представлені рекомендації слід виконувати поетапно, наприклад, 

послідовно по транспортних районах міста, або по «коридорам» від найбільш 

масових перевезень до менш напружених. Спочатку пропозиції повинні бути 

проаналізовані адміністрацією міста разом з перевізниками та органами поліції, 

щоб розробити план реалізації. Він передбачає встановлення всього переліку 

необхідних удосконалень (перетворень, трансформацій або модернізацій) 

транспортної мережі, які можуть бути поєднані з іншими інфраструктурними 

змінами (як це відбулося на почутку 2020 року в Харкові, де з 13 січня був 

запущений новий тролейбусний маршрут № 47, що поєднав віддалений район 

Північної Салтівки з найближчою до нього станцією метрополітену «Героїв 

Праці», коли була збудована нова сучасна підстанція, а по всій довжині 

маршруту встановлені опори для освітлення та контактної мережі. До речі, в 

перший же день роботи нового тролейбусного маршруту з нього пішли всі 

приватні перевізники. Пішли самі, так як харків'яни в перші ж години появи 

нових тролейбусів, відразу віддали перевагу їм – і  комфортніше, і дешевше, і 

швидше, і безпечніше). 

Однією з проблем, виявлених в ході дослідження, є незадовільне 

виконання правил паркування по всьому місту. Неконтрольоване паркування 

транспортних засобів вздовж маршрутів, зупинок та великих розв’язок 

громадського транспорту, особливо в місцях, де перетинаються автобусні та 

тролейбусні маршрути біля станцій метро, негативно впливає на здатність 

комунальних та приватних перевізників надавати послуги своєчасно. Це 

викликано з одного боку нестачею місць паркування, а з другого – 

недосконалістю законодавства щодо штрафів за неправильне паркування та 

відсутність механізму забезпечення дотримання правил вуличного паркування, 

яке допомогло би захистити громадський транспорт та гарантувати меншу 

тривалість поїздок. Вуличне паркування залишається серйозною проблемою, 

яка й надалі буде обмежувати ефективне надання послуг громадського 

транспорту, яку б оптимізацію транспортної мережі не запропонувало КМДА.  

Позитивні зрушення у вирішенні проблеми дорожніх заторів (і як слідство, 
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поліпшення якості повітря) можуть бути досягнуті, якщо маломісні 

автотранспортні засоби (що переважно належать приватним перевізникам) 

будуть замінені екологічно чистими транспортними засобами. 

Оптимізація маршрутів громадського транспорту Києва може викликати 

широкі дебати відносно ролі приватного та комунального секторів 

транспортних послуг. КП «Київпастранс» є найбільшим у місті перевізником, 

що перевозить близько 2 млн. пасажирів на день, приватні маршрутчики 

перевозять 0,9 млн. пасажирів на день, що є дуже значним показником. Крім 

того, вони перевозять більшу частку пасажирів, що повністю оплачують 

вартість поїздки, яка перевищує вартість поїздки комунальним транспортом. 

Отже, приватні маршрутки демонструють більшу комерційну хватку та швидке 

реагування на змінні потреби пасажирів щодо пересувань шляхом виявлення та 

заповнення транспортних маршрутів, де комунальні допускають «дірки».  

На транспортному ринку Києва є можливість поєднати зусилля 

комунального та приватного громадського транспорту. Наприклад, шляхом 

розробки програми стимулювання утилізації застарілих транспортних засобів 

та програми перепідготовки водіїв, що звільнилися, по експлуатації великих 

транспортних засобів. А КП «Київпастранс» рекомендувати перейди до більш 

орієнтованих на потреби населення рейсів, щоб вони публічно були визнані 

такими ж швидкими і привабливими, як рейси приватних перевізників. Все це 

вкладається в межі розбудови принципів бізнес-адміністрування на 

комунальних підприємствах транспортної галузі.  
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НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

А. А. КОЗЛОВА, магістр 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова  

 

Актуальність теми. Основна маса нових житлових споруд в Україні 

будуються по-старому, застосовуючи прості матеріали для оздоблення фасадів. 

Присутнє бажання встановлювати системи “розумний будинок” (або “пасивний 

будинок”) щоб використовувати геосистеми, що дозволять заощадити на 

опеленні та кондтцірнуванні будівель. Але українські споживачі не дозволять 

квартиру в будинку, при будівництві якого використовувалися новітні 

технології. 

 Інновацією в будівництві можна назвати продуктові (це поява нових 

матеріалів та комплектуючих, що призведе до появи нових функцій) і 

процесорні (це поява нових методів організацій і технологій виробництва,що 

переведе нас на наступний рівень автоматизації). 
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 Ступінь розробки. На даному етапі інновація сайдингу існує як окрема 

послуга для мешканців вже існуючів будівель. При розрахунках даного 

впровадження під час будівництва нових будівель визначимо ефективнисть 

сайдингу на етапі будівництва квартир та офісних приміщень. 

 Новизна проблеми. Важливим є розвиток будівельного майстерства, та 

економічної доцільності цієї сфери госодарства на рівні держави. Будівництво 

повинно приносити дохід державі, у вигляді податків до державного бюджету, 

що йде на користь міста, та України в цілому. Крім того, розвиток будівельної 

сфери господарства потрібен для надання якісного житла, та швидшого 

будівництва, за найменшу ціну, яка допустима для жителів міста. 

 Метою дослідження є знаходження більш ефективних способів 

обслуговування клієнтів, що призводить до збільшення прибутковості АТ 

“Трест Житлобуд-1”. У магістерській роботі необхідно дослідити діяльність 

будівельного підприємство АТ “Трест Житлобуд-1”, проааналізувати стан і 

перспективи інноваційного розвитку по Україні, проаналізувати закордонний 

досвід впровадження інноваційних проектів будівництва, здійснити аналіз 

ефективності від впровадження інноваційного проекту сайдингу. 

 Предметом магістерської роботи є АТ” Трест Житлобуд-1”так як на 

прикладі даного підприємства розробляються усі необхідні висновки щодо 

впровадження ініціативи сайдингу у будівництві. Об’єктом даного дослідження 

є напрями розвитку інноваційної діяльності в бізнесі, які призведуть 

економічну діяльність будівельного підприємства до підйому. 

 Основні джерела для розрахунків  АТ “Трестом Житлобуд-1” отримала зі 

звітних документів, таких як: баланс,  фінансовий звіт, звіт про рух грошових 

коштів, звіт про власний капіт, а також звітність про персонал. Перелічені 

документа представлені за період 2016-2018рр. 

 Очікується покращення будівничого процесу, збільшення прибутку 

підприємства, надання більш якісних теплих приміщень, які не потребують 

особливого підігріву в зимовий період. Це заощаджує кошти вкладчиків, 

відносно майбутнього, що робить значний плюс до привабливості ідеї. Та 
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приносить додаткові кошти до обороту підприємства через збільшення послуг, 

що надає будівельне підприємство. 

 Інноваційний розвиток потребує відповідної інституційної структури, яка 

б сприяла інтенсифікації процесів. Інституціональну структура інноваційного 

розвитку в Україні представляє Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 

промислової політики України, Національна академія наук України, 

Національна рада інноваційного розвитку, галузеві інститути й академії. Така 

структура вважається не ефективною та полягає в розподіленню обов’язків між 

кількома міністерствами. Це виражається в деякому їх дублюванні та 

відсутності одного загального керівного органу управління інноваційним 

розвитком. Дану систему департаментів та комісій міжвідомчих комітетів 

підкріплює недосконалість законодавства в інноваційній сфері, що не сприяє 

розвитку інноваційної діяльності. Покладання на Міністерство освіти і науки 

України основної функції головного координатора інноваційного розвитку 

виявляється неефективним.  

 Для України досягнення переваг інноваційної економіки залежить 

від ефективності реалізації інноваційної політики проривного типу, що полягає 

в дієвому державному стимулюванні прогресивної структурної перебудови 

економіки та реформуванні сфер освіти, науки, інноваційної діяльності на 

основі наявного науково-технічного потенціалу та з урахуванням світових 

тенденцій науково-технологічного розвитку. Таким, чином, щoб бyти 

пoвнoпрaвними yчacникaми на світовому ринку потрібна пoлiтикa 

кaрдинaльнoгo oнoвлення iннoвaцiйнoгo cередoвищa держaви, якa здaтнa нa 

бaзi фyндaментaльниx нayкoвиx знaнь мacoвo вирoбляти принципoвo нoвi 

прoдyкти за допомогою ресурсозбірігаючих технологій при цьому iнвеcтицiйнo 

iннoвaцiйнa пoлiтикa мaє бyти збaлaнcoвaнoю тa cпрямoвaнoю нa гaрмoнiйне 

дoпoвнення внyтрiшнix iнвеcтицiй зoвнiшнiми, зaбезпечення нaлежниx yмoв 

реaлiзaцiї iннoвaцiй в екoнoмiцi. Перспективою подальших досліджень з цього 

напрямку є дослідження і розробка дієвих механізмів ефективного 
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функціонування інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку 

економіки України. 
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В сучасній світовій економіці інновації є головним чинником 

конкурентоспроможності та сталого економічного розвитку. Від здатності 

держави здійснювати ефективну інноваційну політику залежить місце країни на 

міжнародній арені і добробут її громадян. 

У розвинених країнах малі та середні підприємства (МСП) вносять 

істотний внесок в інноваційний розвиток національної економіки, 

використовуючи свої конкурентні переваги в гнучкості та оперативності 

прийнятих рішень. В Україні їх потенціал в значній мірі не реалізований. 

Однак, як показує світовий досвід, мале і середнє підприємництво може 

зробити більший внесок в інноваційний розвиток регіонів України. 

Необхідність виявлення та обліку специфічних умов, в яких мале і 

середнє підприємництво виявляється на окремих фазах довгої хвилі 

економічного розвитку, для відображення їх у регіональній економічній 
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політиці держави щодо МСП. 

Аналіз теоретичних і прикладних досліджень з проблеми показав, що в 

них приділяється невиправдано мало уваги питанням розвитку малого і 

середнього підприємництва з урахуванням довгострокових закономірностей 

економічного розвитку. Для розробки ефективних заходів державної підтримки 

необхідно розуміння циклічності розвитку самого малого і середнього 

підприємництва за фазами довгою хвилі під впливом НТП.  

Незважаючи на глибоке дослідження проблем розвитку підприємництва, 

циклічності економічного розвитку, проведене вченими в останні десятиліття, 

питання про внесок малого і середнього підприємництва в розвиток української 

економіки в сучасних умовах залишається дискусійним. Облік довгострокових 

закономірностей економічного розвитку покликаний забезпечити просування в 

цьому питанні.   

Дискусії економістів з приводу внеску бізнесу різних розмірів в 

економічний розвиток загострюються в період науково-технічної революції.   

Теорії про роль малого бізнесу в економіці почали розроблятися з 1900-х 

рр. Шумпетер розглядав малі фірми як місце збору інновацій і змін, що 

включаються в економічну систему. Однак пізніше в 1942 р Шумпетер писав, 

що необхідно прийняти той факт, що великі підприємства стали найбільш 

потужним двигуном прогресу.   

Зміна позиції Шумпетера можна пояснити з позиції теорії довгих хвиль. 

Дійсно, в рамках четвертої довгої хвилі (1930-1975 рр.) Відбувалося укрупнен-

ня підприємств при освоєнні технологій масового виробництва. Ефект економії 

від масштабу виробництва зізнавався вирішальним фактором, що визначає 

ефективність економіки. Тому в даний період більшість вчених і політиків 

розглядали великі підприємства як рушійну силу економічного розвитку.  

Однак з наростанням кризових тенденцій в 1970-і роки відбувалося 

зниження ефективності великих підприємств. У 1980-і рр. при насиченні 

попиту масової промислової продукцією, яка виробляється на основі технологій 

четвертої довгої хвилі, акцент змістився з масового виробництва на 
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індивідуалізоване. Дані фактори сприяли посиленню сектора малого 

підприємництва, більш гнучкого і оперативного в реагуванні на мінливі умови і 

запити споживачів.   

 Дана тенденція підтверджується на прикладі економіки США. На 

початку 1970-х рр. в США був проголошений теза «мале - прекрасно» ( «small 

is beautiful»). Справа в тому, що в 1970-1980-і роки в США відбувалося 

ослаблення великих компаній в галузях чорної металургії, автомобілебудування 

та текстильної промисловості, які згубно тиском з боку іноземних конкурентів. 

І навпаки, відбувалося зміцнення позицій малого бізнесу за рахунок зростання 

ролі сектора послуг в економіці США.  

Думка про вирішальний внесок малого бізнесу в розвиток економіки стає 

більш поширеним і в наші дні, в епоху зародження чергової технологічної 

революції. Так, в Європейському Союзі поширена концепція «Think Small 

First», що має на увазі створення максимально сприятливого середовища для 

функціонування малих підприємств. 

Багато дослідників скептично ставляться до здатності великих фірм до 

радикальних інновацій. Однак у економістів існують точки зору, які 

підкреслюють взаємодоповнюваність вкладу малих і великих підприємств в 

інноваційний розвиток економіки.   

Так, У. Баумоль вважає, що прориви забезпечуються малими 

підприємствами, тоді як великі підприємства вносять додатковий внесок, що 

сприяє збільшенню можливостей, швидкості поширення і надійності інновацій 

для споживачів. Причому разом малі і великі підприємства домагаються 

набагато більшого, ніж могли б забезпечити поодинці.   

Баумоль передбачає, що великі підприємства в силу властивої їм 

організаційної структури (забюрократизованість бізнес-процесів, консерватизм 

топ-менеджменту і прагнення звести ризик до мінімуму) будуть тяжіти до 

спеціалізації на поліпшують інновації, тоді як малі (новостворені) 

підприємства  – на революційних проривних нововведення . Проте, вчений 

вказує на дискусійність в розподілі зазначених вище функцій між малими та 
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великими підприємствами.  

В якості підтвердження свого підходу Баумоль наводить список 

проривних інновацій XX століття, створених малими підприємствами. Цей 

список містить більше 75 позицій і включає в себе значну частину базисних 

інновацій (аероплан, вертоліт, персональний комп'ютер, FM-радіо і т.д.).  

Ще одним підтвердженням спеціалізації малих підприємств на 

революційному прориві в інноваціях є дослідження фірми CHI. Дане 

дослідження, що включило в вибірку тисяча сімдесят одна фірму з 15 і більше 

патентами, отриманими в 1996-2000 рр., Має наступні результати:  

1) патент, отриманий малої фірмою, в середньому в 2 рази частіше 

входить в список 1% найбільш цитованих патентів в порівнянні з патентом 

великої фірми;  

2) малі фірми-патентовласники в середньому в 13 разів більше 

інноваційні в розрахунку на одного зайнятого;  

3) індекс цитування патентів малих фірм складає в середньому 1,53 в 

порівнянні з 1,19 у великих фірм;  

4) інновації малої фірми в 2 рази частіше пов'язані з науковими 

дослідженнями, ніж інновації великих фірм (і тому відображають найбільш 

високотехнологічні відкриття).  

Баумоль приходить до висновку, що більшість нових революційних ідей 

останніх двох століть належать інноваторам, які в більшості випадків 

зумовлений малими підприємствами.  

Однак Баумоль вважає, що інноваційний внесок великих підприємств у 

формі взятих разом часткових поліпшень, іноді дає більше для економічного 

зростання, ніж радикальні інновації. Яскравим прикладом тому служить 

корпорація Intel, яка досягла величезного прогресу у виробництві мікрочіпів, 

послідовно виводячи на ринок кілька поколінь. Так, за 1971-2003 рр. число 

операцій, вироблених чіпом Intel, зросла на 3 млн. відсотків, до 3 млрд. 

операцій в секунду.  

Г. Олдріч і Е. Аустер вважають, що малі та великі підприємства можуть 
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виграти від взаємовигідної співпраці, що відповідно сприятливим чином 

позначиться на економічному розвитку.  

Вигода малих підприємств полягає в отриманні доступу до якої бракує 

ресурсів через встановлення тісних зав’язків з великими підприємствами (за 

допомогою франчайзингу, довгострокових контрактів, злиттів і поглинань). 

Вигода великих організацій полягає в зниженні загрози старіння шляхом 

імітації створення нових підприємств за допомогою внутрішньої 

реструктуризації для розвитку інновацій або через контрактні зобов'язання 

малих підприємств, які дозволяють використовувати гнучкість і динамізм 

молодих організацій.  

Д. Берч вказує на те, що найбільш успішні компанії починають як малі 

фірми, і багато хто з них так і залишаються малими. При цьому максимальний 

розмір успішної компанії, який досягається перед її зникненням, стає все 

менше, час між народженням і ліквідацією фірми стає все коротшим, і швидко 

збільшується середній річний коефіцієнт оборотності списку найбільших 

компаній (наприклад, «Fortune 500» в США).  

Протилежний погляд на зміну розмірів бізнесу у К. Перес, згідно з якою 

типові розміри найбільших фірм з кожною наступною технологічною 

революцією можуть збільшуватися, а самі фірми - міняти організаційні форми.  

У роботі «Процес створення робочих місць» (1979) Берч вказує, що 

значна кількість робочих місць за досліджуваний період в США створювалося 

малим бізнесом. На основі бази даних кредитних рейтингів Dun and Bradstreet 

за 31 грудня 1969 1972, 1974 і 1976 р. були зроблені наступні висновки.  

1. У середньому близько 60% всіх робочих місць в США було створено 

фірмами з 20 і менше працівниками, в той час як великі компанії (понад 500 

співробітників) створили менше 15% всіх робочих місць.  

2. Після того як компанія проіснувала на ринку більше 4 років, її 

здатність створювати робочі місця значно скорочувалася.  

Армінгтон і ОДЛ виявили набагато менший внесок малого бізнесу в 

створення робочих місць в економіці США - лише близько 38% всіх робочих 
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місць створюються компаніями зі 100 і менше співробітниками. Незважаючи на 

використання ідентичного набору даних, результати Берча за той же період 

(1978-1980 рр.), Склали 70%. Різниця в результатах виникло через плутанину в 

термінах «підприємство» і «фірма», а також через припущення, зроблених 

Бёрчем щодо пропущеної інформації в базі даних Dun and Bradstreet. Армінгтон 

і ОДЛ показали, що ці припущення спотворили число робочих місць, які могли 

бути створені малими фірмами.  

В іншій своїй роботі «Створення робочих місць в Америці» (1987 р.) Берч 

робить висновок, що малі фірми створюють більше робочих місць, ніж великі 

компанії, ростуть швидше і мають більш високі ризики банкрутства. Фірми з 1-

19 працівниками забезпечили 88% нових робочих місць в період 1981-1985 рр. 

Хоча малі компанії можуть закриватися з більшою частотою, вони в сукупності 

забезпечують таку ж надійність для зайнятих, як і більші фірми, що 

справедливо в довгостроковому періоді.  

У звіті за 2005 рік міжнародної неурядової організації «Глобальний 

моніторинг підприємництва» зазначається, що висновки Д. Берча були 

підтверджені дослідженнями в багатьох країнах. Вирішальний внесок малого 

бізнесу в створення робочих місць підтверджується Арнольдом Купером.  

Результати дослідження Галлахера і його колег для Великобританії 

показали, що малий бізнес вносить помітний внесок в створення робочих місць, 

але не настільки великий, як його спочатку оцінив Берч.   

Однак є протилежні Бёрчу і іншим дослідникам погляди на роль малого 

бізнесу в створенні робочих місць.  

Так, Національне бюро економічних досліджень (NBER) в 1993 році 

виявило, що підсумкове вплив на створення робочих місць фірм з чисельністю 

працівників менше 500 чоловік (з урахуванням ліквідованих фірм) було не 

більше сильним, ніж з боку великих фірм.  

Джеймс Медоф, Чарльз Браун і Джеймс Гамільтон в книзі «Великі й малі 

роботодавці» (1990) стверджують, що на малий бізнес в США не доводиться 

значна частка створення робочих місць в економіці, і особливо це стосується 
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недовго існуючих фірм.  

Таким чином, більшість досліджень не враховує впливу циклічності 

економічного розвитку на малий і середній бізнес. Більшість досліджень 

бізнесу різних розмірів проводилися за короткий період часу (5-10 років). 

Дослідження, які проводилися в довгостроковій перспективі, також не 

пов'язують розвиток бізнесу різних розмірів з довгохвильової динамікою.   

Можна зробити висновки, що розвиток бізнесу різних розмірів 

змінюється під впливом науково-технічної революції, яка вписується в теорію 

довгих хвиль Кондратьєва. Відповідно роль бізнесу та його внесок в розвиток 

економіки різниться в залежності від фази довгої хвилі економічного розвитку.   
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На сьогодні, підприємницька діяльність дуже важлива для України. 

Підприємства забезпечують стійкість та розвиток економічної системи в країні, 
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задовольняють потреби споживачів у різних сферах діяльності, вирішують 

проблему безробіття в країні та сприяють подальшому розвитку великої 

кількості провідних галузей.[1] 

Чим ефективніше функціонує підприємницька організація, тим стійкіша 

економіка країни, збільшуються надходження коштів до бюджету і державних 

позабюджетних соціальних фондів, зростає чисельність робочих місць, 

скорочується рівень безробіття, підвищується рівень матеріального по- 

розкладання найманих працівників. 

Малий і середній бізнес в Україні приносить 55% валового внутрішнього 

продукту в економіку країни, при цьому якщо виділити тільки малий бізнес, то 

це 16% ВВП. За даними Державної служби статистики України, зростання 

реального ВВП України у 2018 році прискорилося до 3,3% з 2,5% у 2017 році та 

став максимальним за останні 7 років.[2] Державний бюджет України на 2019 

рік заснований на макроекономічному прогнозі уряду зі зростанням реального 

ВВП на 3%. [3] Великі та середні підприємства в Україні – це 73% ВВП, тобто 

мікро- і малі підприємства в Україні - це лише 16% ВВП. В Європі - у два рази 

більше. [4] 

В Україні в останні роки бізнес набуває також все більшого розвитку. За 

даними Мінекономрозвитку, серед усіх підприємств України малий та середній 

бізнес складає 99,8%, там працює 79% населення.[3] 

За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 

2018 року, чисельність наявного населення України без врахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 

становила 42 386 403 осіб. [2] 

Тобто, 33 485 258  мешканців України працюють на підприємствах та 

займаються підприємницькою діяльністю. 

Детальна інформація від Державної служби статистики України показує, 

що кількість підприємств в країні стрімко йде вгору.  
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Таблиця 1 – Показники структурної статистики по 

суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами [2] 

 

Водночас, ми можемо бачити, що кількість підприємств у 2016 року стала 

набагато нижчою та з 2017 року і по теперішній час відбуваються все  більше  

заходів з підтримки підприємницької діяльності в Україні: створюються 

комерційні центри з питань підприємництва (такі, що пропонують платні 

послуги за консультації, поради та інші заходи, що направлені на 

підприємницьку діяльність), законодавчі акти, партнерські пропозиції з боку 

іноземних держав та багато інших. 

У 2019 році кожен може скористатись платними  послугами спеціаліста, 

який допоможе розібратись із конкретною проблемою у веденні 

підприємницької діяльності. Це може бути питання або проблема 

різноманітного характеру: від створення бізнесу до «як я можу врятувати 

ситуацію та свій бізнес?». Це, довільно-таки, серйозні та відповідальні завдання 

до спеціалістів. Звернувшись до них, у підприємців немає стовідсоткової 

гарантії, що їх бізнес буде врятовано та ситуація залишиться вирішеною, бо 

такі центри/організації бувають різні (як і спеціалісти): некваліфіковані, 

Роки 

Кількість  

підприємств, 

 одиниць 

У тому числі 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства 
з них 

мікропідприємства 

одиниць 

у % до 

загального 

показника 

відповідного 

виду 

діяльності 

одиниць 

у % до 

загального 

показника 

відповідного 

виду 

діяльності 

одиниць 

у % до 

загального 

показника 

відповідного 

виду 

діяльності 

одиниць 

у % до 

загального 

показника 

відповідного 

виду 

діяльності 

2010 378810 586 0,2 20983 5,5 357241 94,3 300445 79,3 

2011 375695 659 0,2 20753 5,5 354283 94,3 295815 78,7 

2012 364935 698 0,2 20189 5,5 344048 94,3 286461 78,5 

2013 393327 659 0,2 18859 4,8 373809 95,0 318477 81,0 

2014 341001 497 0,1 15906 4,7 324598 95,2 278922 81,8 

2015 343440 423 0,1 15203 4,4 327814 95,5 284241 82,8 

2016 306369 383 0,1 14832 4,9 291154 95,0 247695 80,8 

2017 338256 399 0,1 14937 4,4 322920 95,5 278102 82,2 

2018 355877 446 0,1 16057 4,5 339374 95,4 292772 82,3 
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недосвідчені та взагалі незацікавлені у тому, щоб допомогти підприємцю. Як 

підсумок, спеціаліст або «рятує» підприємство або воно «потопає». 

На нашу думку, коректним виходом у таких ситуаціях буде – створення 

Регіонального центру підприємницької діяльності в кожному місті України, де 

вони зможуть: зареєструвати підприємницьку діяльність, отримати поради та 

рекомендації, бути на одній хвилі з нововведеннями, отримати практичну 

допомогу та знайти партнерів та спонсорів для свого бізнесу. 

Регіональний центр підприємницької діяльності (далі - РЦПД) – це 

державна установа, підконтрольна Міській раді, головною метою якої є 

забезпечення сталого розвитку підприємництва в Україні, шляхом надання 

допомоги з розвитку підприємств, проведенням консультацій та послуг 

практичного характеру. 

Функції РЦПД мають такий вигляд: реєстрація суб'єктів підприємницької 

діяльності, надання консультацій та рекомендацій за питаннями, що цікавлять 

підприємців, пошук партнерів та спонсорів для підприємств, створення 

освітньої платформи для підприємців, сприяння розвитку суб'єктів 

підприємницької діяльності, надання практичної допомоги підприємствам, що 

іх  потребують, створення належних умов для розвитку підприємницької 

діяльності, організація доставки документів із РЦПД до виконавчих органів, що 

беруть участь в наданні відповідних послуг, а також доставка вихідних 

документів до РЦПД, залучення представників виконавчих органів ради для 

вирішення спірних питань, що виникають в процесі. 

Основними складовими створення РЦПД є: організаційне забезпечення 

створення РЦПД та розподіл відповідальності, побудова ефективної системи 

надання послуг, функціонування Регіонального центру підприємницької 

діяльності, навчання та мотивація працівників РЦПД, запровадження 

електронного документообігу із суб’єктами дозвільних процедур та 

спіаробітниками РЦПД, створення освітньої платформи для розвитку 

підприємців. 

Концепція Регіонального центру підприємницької діяльності: побудова 
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ефективної системи надання підприємницьких послуг, шляхом створення та 

функціонування Регіонального центру підприємницької діяльності, підвищення 

якості надання послуг в РЦПД через аналіз даних моніторингу їх надання та 

рівня задоволеності споживачів. 

Принципи діяльності РЦПД: орієнтації на споживачів послуг – 

формування ефективної системи взаємодії працівників Центру із споживачами, 

поінформованості споживачів послуг – забезпечення функціонування постійно 

діючої системи інформаційного забезпечення споживачів, зацікавленості 

виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної послуги, найменшої дії 

– максимальне спрощення технології надання послуг (забезпечення мінімально 

можливих втрат трудових, матеріальних, часових ресурсів тощо), забезпечення 

гнучкості в наданні послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб 

підприємців, встановлення зворотного зв’язку з підприємцями. 

Очікувані результати для одержувачів підприємницьких послуг: надання 

допомоги різноманітного характеру у веденні бізнесу, знайдено  партнерів та 

спонсорів, проведена швидка реєстрація  підприємницької діяльності, 

забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері 

підприємництва, виконання конкретних процедур для отримання бажаного 

результату, зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, 

причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та 

погоджувального характеру, отримання максимуму підприємницьких  послуг в 

одному місці, зручний для споживачів послуг режим роботи РЦПД, виконання 

РЦПД функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків. 

Очікувані результати керівництва міської ради: оперативний моніторинг 

та контроль розвитку і ведення підприємницької діяльності в регіоні. 

Здійснення та розвиток підприємницької діяльності – це дуже важливо 

для України. Потрібно розвиватись, обмінюватись та набиратись досвіду від 

інших країн, стимулювати молодь займатись підприємницькою діяльністю та 

допомагати уже існуючим підприємствам, бо розвиток економіки будь-якої 

держави, а саме – нашої, залежить від багатьох факторів, які повинні бути 
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враховані. [1] 

Отже, створення Регіональних центрів підприємницької діяльності в 

містах України – це ключ до стрімкого розвитку економіки України. 
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імені О. М. Бекетова 

 

Готельне господарство є однією з головних складових туристичної 

індустрії України, при цьому в сьогоднішніх умовах можна зазначити про 

відсутність у цьому секторі національної економіки висококонкурентних 

позицій. Міжнародним нормам проживання та відпочинку не відповідає 

інфраструктура закладів розміщення в Україні, при цьому вона 

характеризується недостатньою кількістю готельних підприємств, у структурі 
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готельних підприємств низька частка закладів високої категорії, матеріально-

технічна база застаріла та потребує модернізації, відсутні сучасні засоби зв’язку 

та інформаційних комунікацій, ефективні та надійні системи захисту, які є 

передумовою високого рівня якості послуг. 

Сучасні тенденції розвитку всесвітнього готельного господарства можна 

представити у вигляді рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 – Сучасні тенденції розвитку всесвітнього готельного господарства 
 

Пoстiйнo вiдбувaється у свiтi прoцес oсвoєння нових кoнцепцiй 

гoтельнoгo бiзнесу i мoдернiзaцiї стaрих. У ствoреннi великих кoрпoрaцiй i 

гoтельних мереж виявляються глoбaлiзaцiя та кoнцентрaцiя гoтельнoгo 

господарства, при цьому даний пiдхiд дoзвoляє перегрупувaтися та притягнути 

дoдaткoвi ресурси гoтельним підприємствам для рoзвитку свoгo бiзнесу. 
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НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТА 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ, 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОНІКИ І 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ, 

ІНТЕРАКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

З ДРУГОГО БОКУ, 
ЗРОСТАННЯ ВСЕСВІТНІХ 

ПОДОРОЖЕЙ ТА ТУРИЗМУ 
РІЗНОГО РІВНЯ, 

УРІЗНОМАНІТНЕННЯ 
ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ, 

ЗАГОСТРЕННЯ 
КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ 

ГОТЕЛЯМИ І ПОШУК 
НОВИХ СЕГМЕНТІВ 

РИНКУ, ЗМІНА ВЛАСНЕ 
ФІЛОСОФІЇ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

                      ВИКЛИКАЛИ 
                      ДО ЖИТТЯ 
                     СУЧАСНІ 

                    ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
                       ВСЕСВІТНЬОГО 

                       ГОТЕЛЬНОГО 
                     ГОСПОДАРСТВА, 

                       СЕРЕД ЯКИХ: 

- поширення інтересів готельного господарства на продукти і послуги, які раніше 
надавалися підприємствами інших галузей; 
- екологізація готельних послуг; 
- посилення спеціалізації готельного господарства, яке дозволяє чіткіше орієнтуватися 
на певні сегменти клієнтів з урахуванням різних ознак; 
- глобалізація та концентрація готельного господарства; 
- персоніфікація обслуговування й повна концентрація на запитах і потребах клієнтів; 
- широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій, яке 
дозволяє проводити глибоку і системну економічну діагностику; 
- концептуалізація діяльності; 
- упровадження нових технологій у ділову стратегію готельних підприємств, зокрема 
широке використання мережі Інтернет з метою просування готельних продуктів та послуг. 
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Шляхом ствoрення сoюзiв aбo aсoцiaцiй кoнцентруються гoтельнi 

пiдприємствa, щo не пoрушують їх юридичну i гoспoдaрську сaмoстiйнiсть, але 

дoзвoляють прoвoдити спiльнi мaркетингoвi прoгрaми та дoслiдницьку 

дiяльнiсть, фoрмувaти єдину систему підготовки і перепiдгoтoвки кадрів, при 

цьому поширюється тенденція індивідуалізації обслуговування клієнта. 

Отже, персонал намагається створити у нього враження, що він є бажаним 

гостем, за рахунок запам’ятовування його ім’я, улюбленого напою. Й так звані 

компліментарні послуги на це спрямовані. Готельний продукт з точки зору 

екологізації нині набуває великого значення у зв’язку з необхідністю збереження 

довкілля, зростанням попиту туристів на екологічно безпечні послуги і товари. 

Екологічно безпечні матеріали в інтер’єрі та обладнанні, практикувати 

«безвідходні» технології, пропонувати гостям спеціальну білизну «для алергіків», 

екологічно чисті продукти і напої в ресторані намагаються використовувати 

готелі. Також відмітимо, що для деяких готелів екологія перетворилася на 

концепцію їх діяльності. 

На ринку розміщення готельне господарство змусили шукати свою нішу, 

що призвело до процесу спеціалізації їх в процесі диверсифікації туристичного 

попиту. Види туризму, типи клієнтури та обраного нею транспорту, смаки та 

інтереси гостей лежать в основі спеціалізації. На лікувально-відновлювальних 

процедурах різного профілю широко спеціалізуються курортне готельне 

господарство, при цьому вони пропонують курс регенерації шкіри, коригування 

фігури, позбавлення зайвої ваги, а також з’являється готельне господарство для 

вегетаріанців. 

Регулювання регіонального розвитку сфери гостинності становить інтерес 

зарубіжний досвід, адже саме в регіонах розміщені туристичні та рекреаційні 

ресурси, виробляється і споживається туристичний продукт, створюється 

певний імідж не лише окремої місцевості, а й країни загалом. В багатьох 

країнах на регіональному (мезоекономічному) рівні розвитку туризму діють 

відповідні органи центральної виконавчої влади, які вирішують питання 

ліцензування і сертифікації послуг, координують місцеві та національні 
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ініціативи, створюють привабливий туристичний імідж регіону. Незаперечним 

слід визнати той факт, що в процесі дослідження сучасного стану розвитку 

готельного господарства у світі, яке в багатьох країнах світу давно 

сформувалась і стабільно розвивається, як індустрія гостинності, при цьому 

вона має матеріальну базу та забезпечує роботою мільйони людей, що, 

безперечно, позитивно впливає на економіку окремої держави. 

В усьому світі сьогодні готельне господарство розвивається на 

індустріальній основі та є галуззю економіки, яка забезпечує значні валютні 

надходження завдяки поширенню іноземного туризму й на цій основі 

виокремлюють деякі основні напрямки розвитку підприємств готельного 

господарства, які для деталізації представимо рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2 – Основні напрямки розвитку готельних підприємств 

 

Отже, наголосимо на тому, що всебічне вивчення,  аналіз  і використання 
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підприємств готельного господарства України шляхом впровадження 
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також використання реінжинірингу у логістичних бізнес-процесах дасть змогу:  

– ефективніше виявляти та задовольняти потреби клієнтів (споживачів); 

знизити собівартість продукції (послуг, робіт, товарів) за рахунок ефективності 

управління;  

– уніфікувати операції ділового циклу;  

– мінімізувати час реакції підприємства для забезпечення швидкого 

оброблення замовлень клієнтів (споживачів) і швидкого розроблення нової 

продукції (послуг, робіт, товарів); 

– підвищити якість продукції (послуг, робіт, товарів); ефективно 

використовувати як складні системи класу MRP/ERP, так і простіші системи 

автоматизації управління підприємством, а саме – переглянути та 

реконструювати процеси виконання замовлень з метою покращання показників 

системи обслуговування, а також розробити систему обслуговування за 

процесами створення доданої вартості для клієнтів (споживачів).  

Також потрібно ще відмітити проте, що ефективні моделі мотивації 

прибуткових клієнтів (споживачів), пропонуючи їм знижки, бонуси та інші 

мотиваційні засоби, що в остаточному підсумку підвищує лояльність клієнтів 

(споживачів) і сприяє зміцненню клієнтської бази дозволяють розробляти 

можливості CRM.  

Виявити разових замовників, за рахунок чого заощаджуються ресурси 

підприємства та знижуються витрати допомагає автоматичне дослідження даних 

у той же час. При цьому можна стверджувати, що на відповідні групи 

поділяються всі системи керування взаємовідносинами з клієнтами 

(споживачами) відповідно до типу розв’язуваних завдань, які для деталізації 

представимо у вигляді рис. 3. 
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Рис. 3 – Різновиди груп систем керування взаємовідносинами з клієнтами 

(споживачами) 

 

  

ГРУПИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ 
З КЛІЄНТАМИ (СПОЖИВАЧАМИ) ВІДПОВІДНО 

ДО ТИПУ РОЗВ’ЯЗУВАНИХ ЗАВДАНЬ 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

О. Д. ПАНОВА, ст. викл.,  

А. Ю. ПІЩУЛІН, магістрант 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Гейміфікація (від англ. gamification) характеризується застосуванням 

підходів притаманних комп'ютерним іграм в програмних інструментах для 

неігрових процесів. Найпростіше визначення гейміфікації – це процес інтеграції 

ігрової механіки в щось, що вже існує (наприклад, на підприємстві), щоб 

мотивувати участь, залученість і лояльність.  

В останні роки дизайнери з проектування користувацького досвіду 

виявляють великий інтерес до застосування ігрових елементів в інших 

контекстах для створювання приємних вражень та збільшення залучення 

користувачів. Прихильники гейміфікації стверджують, що цей метод є 

високоефективним для підвищення мотивації персоналу. Оскільки ігри 

призначені для побудови мотивації і задоволення, безумовно будь-яка 

діяльність може бути більш приємною за допомогою реалізації елементів гри. 

Інші стверджують, що гейміфікація є просто маркетинговою риторикою, яка 

використовує фінансовий успіх гральної індустрії, і зауважують, що її 

реалізація може мати негативний довгостроковий характер вплив на 

користувачів.  

На основі ієрархії потреб Маслоу, британські науковці Чі Шин                     

(A. C. Siang) та Крішна Рао (Krishna Rao) проілюстрували потреби гравців, де 

нижчі рівні повинні бути виконані перед будь-яким з вищих рівнів в піраміді 

(рис.) [3]. На нижньому рівні гравці шукають інформацію, щоб зрозуміти 

основні правила гри. Як тільки потреби у правилах задоволені, гравці 

потребують безпеки, інформації для виконання гри і перемоги. Третій рівень 
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стосується потреб причетності, за якими гравці потребують відчуття комфорту 

у грі і в кінцевому підсумку досягти мети гри. Після того, як гравець 

усвідомлює, що перемога можлива, у нього виникають потреби у визнанні. На 

наступному рівні, гравці починають очікувати більшого виклику, вони повинні 

розуміти і знати більше про стратегію розвитку гри. Шостий рівень – це 

естетичні потреби, які відображають вимоги до гарної графіки, візуальних 

ефектів, відповідної музики, звукових ефектів тощо. Нарешті, гравці хочуть 

бути в змозі робити все у межах правил та обмежень гри, тобто досягти 

досконалості у віртуальному світі. 

 
Рис. 1 – Порівняння потреб за ієрархією Маслоу (а)  

та потреб геймерів (b) 

 

Гейміфікація також визначається як процес посилення послуги 

(мотиваційними) можливостями ігрових переживань з метою створення 

загальної системи цінностей у користувача. Це визначення відображає мету 

гейміфікації – впливати на поведінку користувача через його мотивацію, яка 

ініціюється позитивними мотиваційними стимулами, що зазвичай 

зустрічаються в іграх. При цьому, бажана поведінка користувача безпосередньо 

формується в наслідок інтринсивного (внутрішнього) мотивуючого досвіду [1]. 

Внутрішня мотивація, яка визначається, як виконання дій задля 

внутрішньої сатисфакції, а ніж зовнішніх окремих наслідків, вважається 
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вирішальним фактором для отримання задоволення від виконання завдання. 

Завдання гейміфікації, таким чином, полягає у перетворенні звичайної 

поведінки «людина як машина» на більш привабливу та мотивуючу, що 

головним чином забезпечується внутрішньою мотивацією [2]. 

В системі мотивації персоналу на підприємстві гейміфікація на практиці 

зосереджується на впровадженні систем нагородження та зворотного зв'язку у 

якості балів, бейджів та рейтингових таблиць лідерів (англ. leaderboard). Однак, 

останні дослідження свідчить, що відчутні винагороди значно підривають 

внутрішній характер мотивації, і це потенційно означає, що системи винагород 

можуть насправді завдати шкоди внутрішній мотивації, а не підвищити це. Цей 

очевидний конфлікт між метою гейміфікації і тим, як проваджується даний 

метод в практиці мотивації персоналу, слід ураховувати під час прийняття 

рішення щодо введення цього методу мотивації на підприємстві. 

Хоча мета гейміфікації полягає в тому, щоб стимулювати внутрішню 

мотивацію, слід зазначити, що люди виконують більшість дій не через 

внутрішню мотивацію. Більшість дій принаймні частково мотивовані якими-

небудь зовнішніми факторами, тому такі форми мотивації відносяться до 

екстринсивної (зовнішньої) мотивації. Зовнішня мотивація часто пов'язана з 

прагненням отримати винагороду і уникнути покарань. Зовнішня мотивація 

значно відрізнятися за ступенем автономності. Більш автономні форми 

зовнішньої мотивації можуть також призводять до більшого благополуччя та 

підвищення продуктивності. 

Гейміфікація здатна збільшувати внутрішню мотивацію через підтримку 

потреб в автономії і компетентності. Проте чи це залежить від мотиваційних 

стимулів системи гейміфікації в цілому по відношенню до її користувачів. 

Таким чином, гейміфікація впливає на внутрішню мотивацію різноманітними 

засобами в залежності від контекстних факторів. Слід зауважити, що 

стимулювання лише через матеріальні винагороди в наслідок роботи системи 

гейміфікації може знизити інтринсивну (внутрішню) мотивацію. 

Розповсюджені види нематеріальних винагород, як бали, бейджі, рейтингові 
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таблиці лідерів, є найбільш типовими елементами гейміфікації і сприймаються, 

як система зворотного зв'язку користувачами, які орієнтовані на автономією, а 

також як система конролінгу користувачами, які орієновані на компетенції, що 

сприяє підвищенню внутрішньої мотивації. Таким чином, гейміфікація має 

дієвий вплив як на інтринсивну, так і екстринсивну мотивацію, але в процесі 

імплементації системи гейміфікації на підприємстві слід застосовувати 

збалансовану систему матеріальних та нематеріальних винагород. 
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Одним з найважливіших розрахункових показників є потенціал 

економічних суб’єктів, який визначає можливості системи, її узагальнений 

запас продуктивних сил. Визначення потенціалу економічних суб’єктів  є 

важливою складовою досліджень, традиційно використовується в державному 
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регулюванні для вирішення багатьох завдань, пов'язаних з прогнозуванням 

соціально-економічного розвитку, розрахунком показників економічної 

діяльності суб'єктів на макро- і мікрорівнях. Однак, в сучасних умовах 

реформування економіки України потенціал не задовольняє поточним 

завданням і вимагає нового наукового відкриття. 

Потенціал економічних суб’єктів підприємства є складною, 

багатогранною, багаторівневої категорією, в зв'язку з чим закономірності його 

функціонування (формування, використання і розвитку) можуть бути розкриті 

лише на основі комплексного системного дослідження. Варто зазначити, що під 

потенціалом економічних суб’єктів мається на увазі потенціал підприємств, 

регіону та країни. Багатогранність розуміння поняття «потенціал» пояснюється 

різноманіттям об'єктів, до яких воно застосовується. Основною особливістю 

поєднання різних потенціалів є синергія спроможності, яка повинна 

спрямовуватись на досягнення заздалегідь визначених цілей [3, 6].  

Об'єктивні складові потенціалу підприємства пов'язані з матеріально- 

речовинною та особовою формою потенціалу підприємства. Вони 

споживаються і відтворюються у тій чи іншій формі у процесі функціонування. 

До них належить: інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий 

потенціал, економічний потенціал та потенціал відтворення [1]. 

Суб'єктивні складові потенціалу підприємства пов'язані із суспільною 

формою їх виявлення. Вони не споживаються, а становлять передумову, 

загальноекономічний, загальногосподарський соціальний фактор раціонального 

споживання об'єктивних складових. До суб'єктивних складових відносяться: 

науково-технічний потенціал, управлінський потенціал, потенціал 

організаційної структури управління, маркетинговий потенціал [1]. 

Економічний потенціал – це сукупність наявних та придатних до 

мобілізації основних джерел, засобів конкретної країни, 

елементів потенціалу цілісноїекономічної системи, що використовуються і 

можуть бути використані дляекономічного зростання й соціально-

економічного прогресу [4].  
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Розглянемо основні методи оцінки складових потенціалу. На 

сьогоднішній день існує чимало методик оцінювання потенціалу підприємства, 

в основі яких лежать різноманітні математичні, графічно-аналітичні моделі, 

матричні, логічні та лінгвістичні методи тощо. 

За напрямом формування інформаційної бази можна виділити [5]: 

1. Критеріальні методи – за інформаційну базу беруть абсолютні 

(натуральні або вартісні) значення ключових показників. За належного 

інформаційного забезпечення ці методи є найточнішими. 

2. Експертні методи – прості у використанні, не потребують збирання 

повної інформації про конкурентів, оскільки базуються на думці досвідчених 

фахівців. 

Для оцінки потенціалу підприємства потрібна всеосяжна система 

показників, причому в основу конструювання такої системи має бути покладена 

структурна модель, що враховує не тільки фактичну динаміку, а й теоретичні 

передумови. Структурна модель системи показників щодо оцінки потенціалу 

підприємства повинна враховувати такі вимоги до її формування [2]: 

– загальнотеоретична інтерпретація, взаємозв'язок і цілеспрямування як 

окремих показників, їхніх груп, так і всієї системи в цілому; 

– забезпечення порівнянності, єдиної спрямованості показників груп, 

усієї системи; 

– наявність у системі показників, що виступають як основні регулювальні 

параметри, опорні категорії; 

– можливість регулювання значень величин показників залежно від рівня 

використання ресурсів, що витрачаються, й ефективності результату; 

– можливість отримання прогнозу про спрямованість динаміки 

показників. 

Усі існуючі методи оцінки потенціалу економічних суб’єктів можуть бути 

об’єднані в дев’ять груп [2]: 

– методи, які ґрунтуються на аналізі порівняльних переваг; 

– методи, які ґрунтуються на теорії рівноваги підприємства і галузі; 
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–  методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; 

– методи, які ґрунтуються на теорії якості; 

– матричні методи оцінки конкурентоспроможності; 

–  інтегральний метод; 

– метод, який ґрунтується на теорії мультиплікатора; 

– метод визначення позиції в конкуренції з точки зору стратегічного 

потенціалу підприємства; 

– методи, що ґрунтуються на порівнянні з еталоном. 

Досить результативним при оцінці потенціалу економічних суб’єктів є 

метод інтегральної оцінки, який передбачає використання двох критеріїв: 

перший показує ступінь задоволення потреб споживача, другий відображає 

ефективність виробництва. Перевагою даного методу є простота розрахунку і 

можливість однозначної інтерпретації результатів, а недоліком - те, що 

інтегральне оцінювання не дає можливості глибоко проаналізувати і виявити 

резерви підвищення рівня потенціалу економічних суб’єктів [7]. 

Таким чином,  оцінка потенціалу є процесом, який важко формалізувати. 

Об’єктивність і якість роботи в цьому напрямку визначається ступенем доступу 

до інформації, її повнотою, достовірністю, кваліфікацією спеціалістів, що 

проводять вказану роботу, глибиною зацікавленості замовників в одержаних 

результатах. Для оцінки потенціалу економічних суб’єктів у вітчизняних і 

зарубіжних наукових працях використовуються різні методи. Тому однією з 

найважливіших проблем є обґрунтування методів розрахунку рівня 

конкурентоспроможності, бо в її основу повинно бути покладено визначення 

спектру показників, які найбільше розкривають конкурентний потенціал 

підприємства. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

О. О. СВІЧКО, здобувач кафедри П та БА 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

 Регіон як складноструктурована і багатопрофільна в різновидах 

діяльності система в сучасних умовах змінює відношення до свого розвитку під 

впливом державної політики децентралізації влади та формування об`єднаних 

територіальних громад. Дослідження цих змін показує, що успіх в розвитку 

регіонів визначається не стільки зовнішнім впливом, скільки організацією і 

координацією внутрішніх взаємодій економічних агентів, розміщених на 

території регіону. В теоретичному плані розгляду процесу регіонального 
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розвитку зробимо висновок про те, що два механізми (зовнішнього впливу та 

саморозвитку), є на сьогодні рівнозначними і тільки разом, інтегруючи зусилля, 

дають загальний результат. Термін «механізм» в економіку залучений із 

техніки, де він означає технічну конструкцію, машину, устрій. Механізм в 

техніці має призначення , взаємодію деталей і виконує певний вид робіт. Ці три 

характеристики зі словом «механізм» переносяться і в економіку, де 

розглядаються такі питання, як «для чого, які його складові, яку роботу і як 

виконує?». І в техніці і в економіці існують багато різновидів таких механізмів, 

а саме: енергогенеруючі, придаточні, управлінські, виконавчі, захисні, страхові 

та інші. В економіці найбільш розповсюдженими механізмами є організаційно-

економічні, супроводу товару на ринок, комерційні, фінансові, інвестиційні. В 

розвитку регіонів це комплекс різновидів виконання «роботи по розвитку» діє 

разом, цілісно та інтегровано. 

 І в техніці, і в економіці від роботи «механізму» залежить кінцевий 

результат. В економічній діяльності це можна записати таким чином: 

 e 1 2R r * f (з) f (м) * w *   ;  

де eR  – розмір (обсяг); якість результату; 

r  –  ресурс (потенціал системи); 

1f (з)  – якість наших знань про механізм діяльності (розвитку); 

2f (м)  – якість моделі створеного організаційно-економічного механізму 

(ОЕМ); 

w  – надійність, злагодженість, корпоративність системи управління; 

  – операційна технологія управління розвитком; 

Запропонована формула показує, що в управлінні регіональним розвитком 

успіх забезпечує не тільки наявність достатніх ресурсів, а і рівень наших знань 

про механізм розвитку (з), якість самого механізму (м), рівень взаємодії 

учасників, тобто елементів механізму (w) та управлінська технологія   . 

Розвиток регіону базується на раціональному використанні власного 

потенціалу і залучених ресурсів. Потенціал пропонує розглядати як деяку 
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бінарну систему, що має ресурсну і управлінську складову (можливості і 

здібності). А це означає, що при рівних ресурсах (матеріали, кошти, виробнича 

база, кадри), результат діяльності і розвитку кожного окремого регіону 

визначається як раз «другою» складовою потенціалу. Отже, імпульс і тренд 

розвитку регіону, при всій ресурсозалежності, визначається знаннями, 

вміннями, злагодженістю взаємодій, методами управління і регулювання. 

Системний аналіз діяльності і стану регіонів показує, що вони постійно 

знаходяться в режимі протиріч, нерівноваги, подолання негативів і бар`єрів, 

оскільки розвиток нерівноважений і конфліктний. В зв`язку з цим система 

управління розвитком має відпрацьовувати відповідні реакції на ситуативні 

проблеми і виклики. Один з головних інструментів стабілізації регіонального 

розвитку, а також і головний ресурс – це включення в механізм розвитку 

заходів «забезпечення». В сукупність заходів забезпечення розвитку регіонів 

входить зусилля державної підтримки регіонів проведення реформ, 

інвестування та інше (рис.1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Напрямки, заходи і завдання забезпечення регіонального розвитку 
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На структурній моделі «забезпечення» всі блоки рівнозначні між собою, 

але в реальній практиці впливу на розвиток регіонів слід визначити важливі 

приорітети. До таких відносимо: державну політику і підтримку, в т.ч. по 

механізму проведення реформ, науково-технічне та інформаційно- 

аналітичне забезпечення (інноваційна складова), покращення інвестиційного 

клімату і залучення інвестицій, задіяння стимулів, впровадження моніторингу 

процесу розвитку. В широкому розумінні «забезпечення» має соціальні 

орієнтири, серед яких на першому місці здоров`я та якість життя населення, 

соціальні гарантії та захист (прав, свобод, власності, законності),здорової 

конкуренції. 

В механізмах управління регіональним розвитком увага має бути 

сконцентрована на специфічних відмінностях кожного окремого регіону, 

інноваційно-інвестиційному менеджменті та системі зовнішніх та внутрішніх 

зв`язків і залежностей і на методології інтегрального управління, в основі якого 

узгодження інтересів та підвищення активності підприємницького ресурсу. 

 

 

 

  



133 

СЕКЦІЯ 4 

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 

 

 
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КЛЮЧОВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

 

В. М. ПРАСОЛ, доц., 

В. Ф. АСКЕРОВ, студент 2 курсу, магістрант 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Актуальність тематики дослідження. На сьогоднішній день фінансовий 

аналіз діяльності підприємства є важливим складовим елементом фінансового 

менеджменту, який представляє собою механізм управління фінансами, в тому 

числі фінансами підприємства, в зв'язку з цим виникає необхідність в 

проведенні фінансового аналізу діяльності підприємства. Фінансовий аналіз 

діяльності підприємства дозволяє визначити, чи здатне підприємство 

забезпечувати платежами основні та оборотні фонди, тобто стійкість 

підприємство з фінансової точки зору. 

Мета роботи. Метою фінансової стійкості підприємства є своєчасне 

виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства, а також у 

вже сформованій на даному підприємстві структурі активів і пасивів. 

Методи і матеріали дослідження. Розглянемо деякі поняття «фінансової 

стійкості підприємства», які, на наш погляд, найбільш повно відображають 

економічну сутність і зміст цього поняття. Автори [1] ототожнюють фінансову 

стійкість з надійно гарантованої платоспроможністю, яка проявляється в 

незалежності від випадковостей ринкової кон'юнктури і поведінці партнерів. В 

[2] визначає фінансову стійкість як стан грошових ресурсів господарюючих 
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суб'єктів, яке забезпечує розвиток підприємства переважно за рахунок власних 

коштів за умови збереження підприємством платоспроможності і 

кредитоспроможності при мінімальному рівні підприємницького ризику.На 

думку автора [3], фінансова стійкість підприємства полягає в ступені 

забезпеченості запасів і витрат власними і позиковими джерелами формування, 

співвідношенням власних і позикових коштів, а також системою абсолютних і 

відносних показників. Деякі автори характеризує фінансову стійкість 

співвідношенням власних і позикових коштів [3].  На думку авторів у [1] 

фінансова стійкість відображає фінансовий стан підприємства, при якому воно 

здатне за рахунок раціонального управління матеріальними, трудовими і 

фінансовими ресурсами створити таке перевищення доходів над витратами, при 

якому досягається стабільний приплив грошових коштів, що дозволяють 

підприємству забезпечити його поточну і довгострокову платоспроможність, а 

також задовольнити інвестиційні  очікування власників підприємства. 

На думку зарубіжного автора-економіста, Ф. Б. Ріполь-Сарагосі, фінансова 

стійкість - це такий стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його 

постійну платоспроможність . У інших роботах стверджується, що фінансова 

стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і 

розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, яке гарантуватиме його постійну 

платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого 

ризику. 

Основний матеріал. Проаналізувавши різні точки зору авторів, і 

уточнивши основні характеристики поняття «фінансова стійкість 

підприємства», на наш погляд, найбільш повно економічну сутність даного 

поняття характеризує наступне визначення: фінансова стійкість підприємства - 

це здатність підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями 

для забезпечення безперервного процесу виробництва, залишаючись  при 

цьому платоспроможним і кредитоспроможним, мати можливість активного 

інвестування в ліквідні активи, створення фінансових резервів, забезпечуючи 
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тим самим свій стабільний розвиток. 

Фінансова стійкість підприємства є однією з важливих складових 

фінансового аналізу, підтвердженням цьому є наступне: фінансово стійке 

підприємство має перевагу перед своїми конкурентами в залученні інвестицій, 

отриманні кредитів, у виборі найбільш вигідних постачальників і в залученні 

найбільш кваліфікованих кадрів, також дане підприємство не має 

заборгованості перед  державою, у вигляді сплати податків і внесків до 

соціальних фондів, банками, у вигляді своєчасної і в повному обсязі сплати 

відсотків і  погашення основної суми боргу, страхових компаній, у вигляді 

своєчасної і в повному обсязі сплати страхових внесків, акціонерами, у вигляді 

виплати дивідендів, працівниками, у вигляді виплати заробітної плати, в 

повному обсязі і у встановлений термін. 

Для досягнення мети фінансової стійкості підприємства, можна виділити 

ряд наступних завдань. 

1. Визначити ступінь фінансової стійкості підприємства. 

2. Виявити проблему невідповідності ступеня фінансової стійкості нормі, 

характерною для аналізованого підприємства. 

3. Визначити причини, що викликали вищевикладене відхилення від 

норми. 

5. Спрогнозувати можливу ступінь фінансової стійкості підприємства, 

взявши за основу різні варіанти використання ресурсів підприємства, реальних 

умов його господарської діяльності, а також позикових коштів. 

6. Розробити ряд заходів, які будуть спрямовані на підвищення 

фінансової стійкості підприємства з метою більш ефективного використання 

фінансових ресурсів підприємства і, в наслідок, поліпшення фінансового стану 

підприємства. 

Економічна сутність будь-якого поняття проявляється в його функціях.  

Ґрунтуючись на вище запропонованому визначенні «фінансової стійкості 

підприємства», цілі і відповідних завдань, виділимо ряд наступних функцій 

фінансової стійкості підприємства. 
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1. Рівновага, яке полягає в збереження фінансової рівноваги між майном і 

власною дитиною та запозиченим капіталом. 

2. Висока кредитоспроможність, яка проявляється в можливості своєчасно 

і в повному обсязі розплачуватися за наявними зобов'язаннями перед своїми 

кредиторами. 

3. Висока рентабельність, яка проявляється в забезпеченні стабільного 

розвитку підприємства, шляхом збереження прибутку на відповідному рівні. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє відповісти на важливе 

питання: наскільки правильно підприємство управляло своїми фінансовими 

ресурсами за аналізований період, а саме: чи відповідало стан фінансових 

ресурсів вимогам ринку і потребам підприємства за даний період.  Важливість 

даного питання підкріплена наступним розумінням: недостатня фінансова 

стійкість може привести підприємство до неплатоспроможності і, в наслідок, 

відсутності необхідних фінансових ресурсів для забезпечення процесу 

безперервного виробництва та розвитку підприємства, а абсолютна фінансова 

стійкість буде перешкоджати цьому розвитку. 

Проведення фінансового аналізу діяльності підприємства дозволяє не 

тільки виявити проблеми та причини, а також завчасно продумати заходи щодо 

виходу підприємства з несприятливою (кризової) ситуації і реалізувати їх. Для 

забезпечення стабільності підприємства в сучасних умовах, працівникам, а 

також управлінському персоналу необхідно вміти реально оцінювати стійкість 

фінансового стану як підприємства в цілому, так і його існуючих і потенційних 

контрагентів. 

Для стійкості підприємства дуже важлива не тільки загальна величина 

витрат, але і співвідношення між постійними і змінними витратами. Змінні 

витрати пропорційні обсягу виробництва, постійні ж - від нього не залежать. 

Можна припустити, що з частин всієї стійкості підприємства фінансова 

стійкість є частина цього цілого, баланс фінансових потоків, існування засобів, 

які дають можливість підприємству здійснювати діяльність на певний час, 

багато в чому визначає фінансовий стан підприємства в цілому. 
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Типи фінансової стійкості підприємства поділяються на такі як: 

4. Абсолютна фінансова стійкість підприємства є високу 

платоспроможність, це означає, що вся заборгованість організації може 

покриватися з оборотних коштів, при цьому не залежить від зовнішніх 

кредитів.   

5. Нормальна фінансова стійкість підприємства є нормальну 

платоспроможність і ефективну виробничу діяльність.  

6. Нестійкий фінансовий стан являє собою порушення 

платоспроможності, яка за допомогою залучених кредитів, збільшення 

дебіторської заборгованості, збільшення оборотності запасів дає можливість 

для того, щоб відновити рівновагу.  

7. Кризовий фінансовий стан - це значить, що дане підприємство є майже 

банкрутом. Грошові кошти, дебіторська заборгованість, інші активи не 

покривають навіть кредиторської заборгованості і прострочених кредитів. 

Висновки. Для того, щоб забезпечити фінансову стійкість організації, 

необхідно забезпечити гнучку структуру капіталу і виробляти його рух таким 

чином, щоб доходи постійно перевищували над витратами, зберігаючи при 

цьому платоспроможність і забезпечуючи умови для стабільного існування. 

Таким чином, сталий розвиток підприємства представляє його здатність 

зберігати рівень ефективності збуту тривалий час і складається з внутрішнього і 

зовнішнього середовища. 
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Передумовою стійкого функціонування та розвитку підприємницьких 

структур в мінливому  бізнес-середовищі є фінансова стійкість. В умовах 

загальної нестабільності та невизначеності, зростання складності  зовнішнього і 

внутрішнього середовища функціонування та непередбачуваності взаємодії та 

впливу окремих чинників, постійних змін ринкової кон’юнктури, питання 

забезпечення фінансової стійкості набувають особливої актуальності з наукової 

та прикладної точки зору. 

Будь-яку підприємницьку структуру можна розглядати як соціально-

економічну систему, для якої фінансова стійкість є базисом функціонування за 

умов нестабільності економічних процесів, невизначеності та динамічності 

економічного середовища . Підприємницька структура вважається фінансово 

стійкою за умови достатності фінансових ресурсів для вільного і ефективного 

маневрування грошовими коштами, забезпечуючи таке їх використання, 

внаслідок якого досягається баланс між внутрішнім потенціалом і зовнішніми 

загрозами, необхідний рівень платоспроможності та рентабельності, 

збільшення ринкової вартості бізнесу та стійкий розвиток в умовах 

прийнятного ступеня ризику. 

Фінансова стійкість підприємницьких структур є комплексною 

характеристикою, в якій інтегрована велика кількість різноманітних чинників. 

Цей набір чинників впливу на фінансову стійкість підприємницької структури є 

досить унікальним через те, що в певному сенсі унікальною є структура 
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внутрішнього та зовнішнього середовища кожного бізнесу. Також 

варіативними, із набором суб’єктивних компонент, є складові фінансової 

стійкості окремої підприємницької структури, які частіше за все визначаються 

галузевою приналежністю суб’єкта підприємництва та вектором наукового 

дослідження.  

Підтримка та забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості 

потребує здійснення постійного управління нею. Враховуючи вищесказане, 

одним з важливих завдань системи менеджменту підприємницької структури в 

фінансовій площині є формування унікальної, персональної системи управління 

чинниками фінансової стійкості, здатної забезпечити ідентифікацію ключових 

чинників впливу на фінансову стійкість, розробити адекватну стратегію 

управління нею, в результаті реалізації якої мінімізується ризик втрати 

фінансової рівноваги та фінансової стійкості.  

Основою прийняття ефективних управлінських рішень, які стосуються 

забезпечення фінансової стійкості функціонування та розвитку 

підприємницької структури, є об’єктивна та достовірна її оцінка. Окрім 

внутрішніх потреб, така оцінка потрібна так званим стекхолдерам, тобто 

зацікавленим особам, до яких належать кредитори, інвестори, постачальники, 

держава. Адже втрата контролю над фінансовою стійкістю і неспроможність 

протягом тривалого часу відновити стан фінансової рівноваги створює високі 

ризики банкрутства підприємницької структури та втрати бізнесу. 

В економічній літературі та практиці розроблено достатньо методів для 

оцінки фінансової стійкості. Через складність фінансової стійкості як об’єкту 

управління, зазвичай не обмежуються використанням якогось одного методу 

оцінки, а використовують їх у комплексі. Також вибір методів, які доцільно 

обирати для оцінки фінансової стійкості тієї або іншої підприємницької 

структури, залежить від цілей та завдань такої оцінки, а також інтересів 

користувачів аналітичної інформації, для яких здійснюється оцінка. 

Користувачів інформації стосовно оцінки фінансової стійкості 

підприємницької структури загально прийнято поділяти на внутрішніх та 
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зовнішніх. До перших належать власники бізнесу, менеджмент підприємства, та 

відділи (департаменти) в структурі управління, до компетенції яких входять 

фінансові питання. Серед зовнішніх користувачів треба виділити бізнес-

партнерів (постачальників, інвесторів тощо), а також державні органи, які 

опікуються питаннями оподаткування суб’єктів підприємництва. Попри 

загальну зацікавленість всіх цих користувачів в стабільному функціонуванні 

підприємницької структури та збереженні нею стійкого фінансового стану, 

кожна з цих сторін має власні інтереси, які іноді конфліктують між собою. 

Враховуючи це, а також зростання впливу на бізнес зовнішніх стейкхолдерів, 

обґрунтування доцільності використання окремих методів оцінки фінансової 

стійкості підприємницьких структур, на наш погляд, становить практичний 

інтерес. В таблиці представлено методичні підходи до оцінки  фінансової 

стійкості підприємницьких структур відповідно до цілей оцінки та користувачів 

аналітичної інформації. 
 

Таблиця – Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості вiдповiдно до 

цілей оцінки та користувачів аналітичної інформації 

Методичний підхід Користувачі Цілі оцінки 
1 2 3 

1. Методи, засновані на 
абсолютних показниках 

Постачальники, 
кредитори, 

державні органи, 
внутрішні 
потреби 

підприємства 

- оцінка можливостей своєчасно 
погашати фінансові зобов’язання; 

- виявлення та оцінка впливу 
чинників на зміни показників 
фінансової стійкості 

 

1.1 Аналіз абезпеченості запасів  
джерелами їх формування 
1.2 Аналіз фінансових і не 
фінансових активів 
2. Методи, засновані на 
відносних показниках 
 
2.1 Дiагностика структури 
джерел фінансування 

Кредитори, 
інвестори, 

внутрішні 
потреби 

- оцінка динаміки та змін, що 
відбуваються в структурі джерел і 
здатності  підтримувати 
оптимальну структуру 

2.2 Частка чистих активів в 
загальній валюті балансу 

Власники  
бiзнесу 

- оцінка коштiв, що залишаться 
власникам після погашення всіх 
зобов'язань у випадку ліквідації 

3. Методи, засновані на 
розрахунку інтегрального 
показника 

Зовнішні,  
внутрішні 

 

- експрес - оцiнка рiвня 
фінансової стійкості 
підприємницької структури 

4. Методи, засновані на  
експертній оцінці 

Внутрішні  
потреби  

- оцінка та врахування впливу 
специфiчних факторів бізнесу 
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Як показує практика, для оцінки фінансової стійкості переважно 

використовуються методи, в основі яких лежать відносні показники: по-перше 

через це, що це дозволяє уникнути інфляційного впливу, а по-друге, 

принциповим для забезпечення стійкого фінансового стану є не розмір активів 

та пасивів, а співвідношення їх окремих статей, яке є свідченням оптимальної 

або, навпаки, структури майна та джерел його фінансування. 

В умовах мінливого середовища з позиції довгострокової перспективи 

для підприємницької структури важливо відстежувати зміни в структурі майна 

та капіталу та забезпечувати можливість підтримувати оптимальну їх 

структуру. Для цього на фінансові аналітики використовують коефіцієнти 

капіталізації, які характеризують структуру джерел фінансування, та 

коефіцієнтами покриття, на основі яких робляться висновки про здатність 

підтримувати в перспективi сформовану структуру джерел. 

Дослiдження теорії ї аналітичної практики дозволяють стверджувати, що 

при формуваннi системи оцінки показникiв фінансової стійкості треба 

враховувати чотири взаємозалежнi основнi принципи фінансової стійкості 

функціонування та розвитку підприємницької структури: фінансову автономію, 

лiквiднiсть, рентабельність, динамiчнiсть капiталу. 
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 Актуальність тематики дослідження. На сьогоднішній момент питання 

підвищення прибутку і рівня рентабельності будівельної організації є 

актуальним. Актуальність даної теми підкреслюється тим, що за останні роки 
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попит на нерухомість стабільний, більшість будівельних підприємств 

продовжують працювати малоприбутково і малорентабельне. 

 Здатність вилучення більше прибутку штовхає людину на пошуки 

більш ефективних способів поєднання ресурсів. Схрещувати або створювати 

нові продукти і послуги, на які може з'явитися попит. Впроваджувати технічні 

та організаційні новації, які обіцяють підвищити ефективність виробництва. 

Працюючи прибутково, організація вносить свою частку в розвиток 

економіки держави і суспільства. Сприяє до зростання добробуту народу, рівня 

їх життя, збільшує суспільне багатство країни. 

  На рівень фінансового потенціалу будівельних організацій впливає 

наявність власних і прівлеченних ресурсів (в тому числі кошти зарубіжних 

інвесторів), здатних підвищувати ділову активність, брати участь в 

інвестиційному процесі, покращувати інфраструктуру і забезпечувати 

рентабельність проектів 

 Фінансовий потенціал строітельних організацій можна уявити, як 

сукупну можливість собственних і залучених в будівництво джерел фінансових 

ресурсів, спрямованих на модернізацію, розширення, ефективне і найбільш 

повне використання активів, здатних забезпечувати деловую активність і 

фінансово-економічну устойчивость підприємств з метою і масштабах, 

определенних соціально-економічною політикою регіону. 

 При зростанні фінансового потенціалу будівельних організацій 

зростають інтереси потенціальних інвесторів, активізуються фінансові 

відносини і виникає необхідність у формуванні середовища для розподілу 

інвестиційних потоків і отримання максимального економічного ефекту. 

 Прибуток в будівельній організації формується шляхом реалізації 

виконаних підрядних робіт, продукції та послуг, основних фондів, іншого 

майна і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по 

цих операціях. 

 На сьогоднішній момент існує багато фінансових показників для 

будівельних організацій. В сучасних умовах інтегруючим показателем, що 
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характеризує фінансовий результат діяльності будівельної організації, є 

балансовий прібиль або збиток. Балансовий прибуток або збиток це фактичний 

фінансовий результат, отриманий будівельною організацією за певний період 

часу і зафіксований в її бухгалтерському балансі [1]. 

Інформативним і ємним показником фінансового результату так само є 

валовий прибуток, вона відображає фінансовий результат, отриманий в целом 

від видів діяльності, які відносяться до реалізації виконаних робіт, виробленої 

продукції, надання послуг. 

 Прибуток будівельної організації характеризується не тільки 

абсолютним значенням, але і відносною величиною прибутковості організації, 

вираженою у відсотках, а саме рівнем рентабельності. Рентабельність є 

узагальнюючим показником, який відображає рівень використання всіх 

виробничих ресурсів, служить критерієм ефективності будівельного 

виробництва. Рентабельність в будівельних організаціях залежить від рівня 

собівартості СМР і величини прибутку До екстенсивних чинників, що впливає 

на рівень рентабельності, відноситься зростання прибутку за рахунок 

збільшення обсягів СМР і розмір інфляції, що впливає на рівень цін. До 

інтенсивних факторів відносяться: використання досягнень науково-технічного 

прогресу, вдосконалення організації праці та виробництва, скорочення термінів 

будівництва і ін. 

 Прибуток, що залишилася в будівельній організації можна направити: 

1. На збільшення статутного капіталу, створення і поповнення резервного 

фонду. 

2. На погашення збитків минулих років. 

3. На виплату дивідендів. 

4. На розвиток виробництва, на його модернізацію, реконструкцію, 

технічне переозброєння, вдосконалення технологічних процесів на погашення 

довгострокових кредитів (прибуток, спрямований на такі цілі, збільшує майно 

будівельної організації і бере участь в процесі накопичення). 

5. На споживання. За рахунок чистого прибутку виплачуються 
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винагороди працівникам понад суми, передбачених у трудових договорах; 

оплачуються додаткові відпустки; надається матеріальна допомога, в тому 

числі на придбання і будівництво житла; виплачуються надбавки до пенсій 

працівникам організації, компенсації подорожчання вартості харчування, 

сплачуються путівки на лікування та відпочинок. 

Розглянемо способи збільшення прибутку будівельної організації. 

Існують три основні шляхи збільшення прибутку будівельної організації: 

Технологічний, організаційний, економічний. 

Технологічний спосіб полягає в розробці нової технології виробництва, 

вдосконалення вже наявного технології, придбання більш сучасного 

обладнання. Кінцевим результатом якого буде зменшення витрат на 

виробництво, що призведе до зменшення собівартості та збільшення якості 

продукції. 

Організаційний спосіб збільшення прибутку проявляються в 

удосконаленні організаційної структури, поліпшення організації виробництва, 

праці та управління. 

Існують так само і економічні важелі, які б збільшення прибутку: 

1) Стимулювання підприємств шляхом нормативних документів, 

постанов, які приймаються державою. На розмір і темпи прибутку 

безпосередньо впливає і податкова система держави. 

2) Покращення ефективність поточної діяльності, збільшення ділової 

активності персоналу, шляхом матеріальних заохочень. 

3) Виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, 

зниження собівартості продукції (робіт, послуг), зростання прибутку. 

До факторів, необхідним для визначення основних напрямків пошуку 

резервів збільшення прибутку відносяться: 

– зміна обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів; 

– природні умови, державне регулювання цін, тарифів та ін. (зовнішні 

фактори); 

– постачальницько-збутова діяльність, природоохоронна діяльність. 
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– підвищення продуктивності обладнання і його якості, прискорення 

оборотності оборотних коштів. 

Так само для максимізації прибутку і мінімізації витрат допоможуть 

наступні методи: 

1. Позбавлення від баласту. Потрібно позбутися від усього зайвого. 

Перекласти на самозабезпечення ті проекти або відділи, які в даний момент не є 

прибутковими, і за прогнозами не скоро принесуть гроші. 

2. Мотивація і де мотивація співробітників. Всіх співробітників перевести 

на процентну ставку. 

3. Використовувати дешевшу робочу силу. 

4. Використовувати свої канали поставок. 

Ці заходи можуть кардинально скоротити постійні витрати на ведення 

бізнесу. 

Таким чином, для підвищення прибутку будівельної організації можна 

запропонувати наступні заходи: 

1) Повне використання ресурсів підприємства, що знаходяться у нього в 

розпорядженні. 

2) Зниження собівартості продукції. Одним з факторів зниження 

собівартості є вдосконалення організації виробництва, що має своєю метою 

звести до мінімуму нераціональні витрати; збільшення обсягу реалізованої 

продукції; злагоджена робота персоналу. 

3) Впровадження автоматизованих засобів, для виконання ремонтних та 

будівельних робіт. 

4) Скорочення витрат на виробництво за рахунок економічного 

використання сировини, палива, матеріалів, електроенергії, обладнання; 

збільшення рівня продуктивності праці. 

 У висновку, хотілося б сказати, що аналіз прибутку підприємства 

сьогодні стає надзвичайно актуальним і дозволить виявити основні факти 

зростання, ефективне використання ресурсів, визначити на скільки сильно 

впливають зовнішні і внутрішні фактори на рівень прибутку організації. 
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Аналіз будівельної галузі у 2019 році, свідчить що вона є найбільш 

швидкозростаючою серед усіх галузей народного господарства, що пов’язано, в 

першу чергу, з поліпшенням фінансового стану провідних промислових та 

комерційних підприємств, з розвитком інфраструктури і зростанням 

інвестиційної привабливості. У жовтні 2019 р. порівняно із вереснем 2019 р. 

сезонно скоригований індекс будівельної продукції становив 97,8% [1]. Однак, 

окрім будівництва в наш час виникає низка додаткових можливостей для 

діяльності будівельних підприємства. Так, 1 травня 2019 року Законом України 

№ 2189 - VIII "Про житлово-комунальні послуги" [2] в Україні введена реформа 

ЖКГ. Так, Законом вводиться нова класифікація житлово-комунальних послуг 

та різні моделі договірних відносин, змінюються підходи до формування 

тарифів, вводиться відповідальність за неналежне виконання договору і т. д. 

Практична реалізація нововведень можлива за умови укладення нових 

договорів про надання комунальних послуг за правилами, які визначає Закон. 
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Не пізніше 1 травня 2020 року співвласники багатоквартирних будинків 

незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком 

зобов'язані прийняти рішення про моделі організації договірних відносин з 

виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електроенергії та 

природного газу), а виконавці комунальних послуг - укласти з такими 

співвласниками договори . 

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не виберуть 

одну з моделей організації договірних відносин, або не погодять з виконавцем 

розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем, між 

виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 1 

травня 2020 буде укладено індивідуальний договір про надання комунальних 

послуг з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 

Закону. 

Договори про надання комунальних послуг, укладені до 1 травня 2019 

року, зберігають свою дію до моменту укладення нових договорів. Це 

стосується і Порядків формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування і постачання, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення. 

Тому, до моменту укладення нових договорів про надання комунальних 

послуг за вимогами і правилами Закону, нарахування плати за комунальні 

послуги підприємствами тепло-, водопостачання і водовідведення буде 

здійснюватися відповідно до договорів, укладених до 1 травня 2019. 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  [2] до 

переліку житлово-комунальних послуг відносять: 

1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком. 

Послуга з управління багатоквартирним будинком включає: 

– утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема 

прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, 

виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових 
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систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що 

використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі 

укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами 

яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів 

тощо; 

– купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування 

спільного майна багатоквартирного будинку; 

– поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку; 

2) комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного 

газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами. 

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється 

договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з 

розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або 

нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання 

послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає: 

1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової 

території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку 

відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території, крім витрат на обслуговування 

внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної 

комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання 

такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється 

виконавцем; 

2) винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін. 

Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на 

підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним 

будинком, що укладається згідно з типовим договором. 

Управитель веде окремий облік доходів і витрат (облікову карту) щодо 
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кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та 

забезпечує співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї 

інформації щодо їхнього будинку в порядку, передбаченому договором. 

Управитель - юридична особа зобов’язаний мати у штаті щонайменше 

одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на 

відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)".Управитель багатоквартирного будинку 

(далі - управитель) - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт 

підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує 

належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і 

прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення 

господарсько-побутових потреб [2]. 

Надання правових можливостей появи на ринку багатьох суб’єктів 

управління призведе до створення конкурентного середовища і як наслідок – до 

покращання якості послуг і зниження ціни, при збереженні рентабельності їх 

надання [3]. Адміністративні рішення, якими сьогодні намагаються впровадити 

управляючі фірми на ринку житлово-комунальних послуг України, повинні 

розглядатись виключно як тимчасова необхідність, а не спосіб вирішення 

проблеми.  

Усі послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій 

можна згрупувати за такими напрямами:  

– прибирання прибудинкової території, підвалів тощо;  

– послуги сторонніх організацій: технічне обслуговування ліфтів, 

електроплит, засобів сигналізації, вивезення побутових відходів, 

дезінсекція, дератизація, вивезення снігу. 

Таким чином, наведений відповідний додатковий вид діяльності та 

перелік послуг може стати ефективнтим напрямком діяльності для будівельних 

підприємств, які здійснюють будівництво житлових будинків. Цьому сприяє 

прийняте законодавство та сучасна економічна ситуація, що склалаля на 

будівельному ринку. 
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Мале підприємництво є рушійною силою економіки, фактором 

економічного зростання та підвищення ефективності, забезпечуючи реалізацію 

підприємницького інноваційного потенціалу та гнучкість економіки в умовах 

динамічних змін. Аналіз структури підприємництва за розмірами як в 

розвинених країнах, так і в Україні, свідчить про ключову роль малого бізнесу в 

соціально-орієнтованій ринковій економіці. 

Сьогодні в Україні відбуваються інституційні реформи, процеси 

децентралізації та спрощення державного управління, дерегулювання 

економіки, метою яких є зміна зовнішніх та внутрішніх умов розвитку країни та 

регіонів, збільшення використання внутрішнього потенціалу економічних 

систем, підвищення конкурентоспроможності економіки та окремих 

підприємницьких структур. Особливої уваги при цьому слід приділити 

економічним та інституційним аспектам розвитку малого підприємництва та 

питанням державної політики в цій сфері, зокрема посиленню стабілізуючого 
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впливу державного регулювання на розвиток малого бізнесу. 

Пряма залежність між розвитком малого підприємництва та економічним 

зростанням актуалізує дослідження чинників, які формують необхідні 

передумови для розвитку малого бізнесу. До таких чинників можна віднести 

систему оподаткування та адміністрування податків, які прямо впливають на 

ефективність ведення бізнесу, обсяги власних фінансових ресурсів для 

забезпечення розвитку. Оподаткування належить до ключових індикаторів 

оцінки та порівняння легкості ведення бізнесу в різних країнах світу. Для 

України питання оподаткування бізнесу мають особливо важливе значення, 

адже значна частина суб’єктів підприємницької діяльності серед головних 

перешкод ефективному функціонуванню та розвитку визначають надмірне 

податкове навантаження та адміністрування, яке порушує права бізнесу як 

платника податків.  

Метою даного дослідження є вивчення передового міжнародного досвіду 

та вітчизняної практики в сфері оподаткування малого бізнесу. 

Як відомо, основними економічними функціями податків є фіскальна, 

регулююча та стимулююча. Надмірне посилення фіскальної функції призводить 

до переходу бізнесу у «тінь», податкове стимулювання навпаки сприяє 

посиленню ділової активності суб’єктів підприємництва та створює умови для 

їхнього розвитку. Враховуючи специфіку малого підприємництва порівняно із 

крупним та середнім бізнесом, а також важливу соціально-економічну роль, яку 

воно відіграє в забезпеченні економічного зростання, державна політика в сфері 

оподаткування малого підприємництва перш за все має базуватися на 

стимулюючій функції. 

Аналіз міжнародного законодавства в сфері оподаткування малого 

бізнесу дозволяє виділити дві системи оподаткування: 

1) в рамках загальної системи оподаткування встановлення спрощених 

правил визнання доходів і витрат, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва, або надання пільг за окремими видами податку;  

- податкове стимулювання малого бізнесу через запровадження 
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спеціальних режимів оподаткування. 

Податкове законодавство України передбачає можливість вибору 

суб’єктами малого підприємництва ведення своєї діяльності в контексті сплати 

податків з двох варіантів: за загальною та спрощеною системою.  

Спрощена система оподаткування передбачає сплату єдиного податку з 

одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. На сьогодні 

використання цієї системи є дискусійним серед науковців та фахівців-

практиків, проте порівняння переваг і втрат від її використання доводить, що її 

існування є виправданим з огляду на забезпечення стимулюючої функції 

податків по відношенню до малого бізнесу.  

Використання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 

скорочення витрат часу на проходження ними усіх необхідних процедур, 

спрощення ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності, за 

оцінками підприємців, суттєво спрощує процес оподаткування та 

адміністрування. Звісно, спрощена система оподаткування не є досконалою, 

має певні недоліки, які знижують її ефективність, а отже потребують усунення. 

Насамперед це стосується внесення змін в систему податкового 

адміністрування. 

Спрощення адміністрування має дуже велике значення для малого 

бізнесу. Витрати на облік та впровадження інших управлінських технологій, 

юридичний супровід податкових питань, які виникають внаслідок перевірок 

контролюючих органів, належать до транзакційних витрат та є фіксованими для 

суб’єктів малого підприємництва на відміну від крупного бізнесу, для якого 

вони компенсуються ефектом масштабу. Ці витрати є обтяжливими для малого 

бізнесу та позбавляють його конкурентних переваг у гнучкості, отже 

мінімізація цих витрат сприяє підвищенню ефективності малого бізнесу. 

Напрямками удосконалення вітчизняної системи адміністрування податків є 

забезпечення рівних прав та прозорості податкових відносин суб’єктів малого 

бізнесу з контролюючими органами завдяки переходу на повне електронне 

адміністрування податків, удосконалення системи обліку та звітності суб’єктів 
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малого підприємництва, що використовують спрощену систему оподаткування. 

Адже в решті решт, ефективною є така податкова система, яка забезпечує 

баланс потреб суб’єктів податкових відносин та мінімізує витрати на 

дотримання вимог чинного податкового законодавства. 

Одним з податкових інструментів стимулюючого характеру, який широко 

використовуються в міжнародній практиці оподаткування малого бізнесу, є 

пільгове оподаткування, яке за своєю сутністю являє внутрішній перерозподіл 

фінансових ресурсів між суб’єктами оподаткування, з метою забезпечення 

регулювання економічних процесів та пропорцій, і полягає у наданні пільг по 

окремих видах податків та зборів. Формами пільгового оподаткування є 

застосування пільгових податкових ставок, податкові вилучення (повне або 

часткове звільнення об’єкту від оподаткування, надання «податкових канікул» 

тощо), а також  податковий кредит. 

В Україні за ознакою спрямування використовуються податкові пільги 

трьох типів: соціальні – для зменшення кінцевої ціни продукції соціального 

спрямування (ліки, певні продукти харчування тощо), галузеві – для підтримки 

пріоритетних галузей економіки (агропромисловий сектор, IT-галузь і т.п.) та 

територіальні – забезпечують пріоритетні напрямки розвитку регіону, 

стосуються суб’єктів підприємництва, що функціонують на територіях 

спеціальних (вільних) економічних зон, а також на територіях пріоритетного 

розвитку. 

Дослідження міжнародного досвіду пільгового оподаткування дозволяє 

зробити такі висновки. У світовій практиці оподаткування податкові пільги, 

використовуються у випадку, коли держава зацікавлена у розвитку певного 

бізнесу, галузі, регіону. У більшості країн податкові пільги надаються 

не галузям, а процесам технологічного і технічного оновлення, незалежно 

від галузевої приналежності, а також новоствореному бізнесу (стартапам). Захід 

цей тимчасовий, зазвичай пільги діють 1-3 роки.  

Згідно з податковим законодавством різних країн світу, малому 

підприємництву можуть надаватися податкові пільги у вигляді зменшення 
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оподаткування прибутку, зменшення податкового зобов'язання чи звільнення 

від оподаткування [1, с.42]. Зменшення оподаткування прибутку малого бізнесу 

за рахунок зменшення ставки податку на прибуток розповсюджене у Канаді, 

Росії, Японія, Сінгапурі, Південній Кореї, Чехії та інших країнах. Метою таких 

пільг є підтримка конкурентоспроможності продукції цього бізнесу, зміцнення 

фінансового становища. Зменшення податкового зобов’язання шляхом 

збільшення розміру податкового кредиту (так звані інвестиційні податкові 

кредити) використовується у Франції, Росії, Бельгії, Сінгапурі, Південній Кореї, 

Канаді, Італії. Метою є стимулювання інвестиційної активності малого бізнесу. 

Звільнення від оподаткування прибутку суб’єктів малого підприємництва 

також розповсюджене в міжнародній податковій практиці. Воно стосується 

інноваційних стартапів, НДР та довгострокових інвестиційних проектів 

(Франція, США та ін.).  

Пільгове оподаткування виконує стимулюючу роль в розвитку малого 

бізнесу, проте його застосування порушує ринковий механізм розподілу 

ресурсів та принцип рівності усіх суб'єктів господарювання щодо сплати 

податків. Мінімізації цього недоліку сприяє висока гнучкість податкової 

системи, яка забезпечується шляхом постійної ревізії податкових пільг, 

використання їх залежно від економічної ситуації, упорядкування пільг, що є 

об’єктивно необхідними та економічно обґрунтованими.   

Використання спеціальних податкових режимів для врахування 

відмінностей в економічному статусі платників податків та їх діяльності також 

має місце в податкових системах деяких країн, проте більшість економічно 

розвинених країн використовують загальну систему оподаткування малого 

бізнесу, в рамках якої надаються цільові податкові пільги для підтримки 

окремих видів діяльності або суб’єктів господарювання.  Попри визнання 

високого податкового навантаження на малий бізнес, економічна доцільність 

запровадження спеціальних режимів оподаткування малого бізнесу, 

залишається неоднозначною. 

Таким чином, для забезпечення стимулюючої функції податкової системи 
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на розвиток вітчизняного малого бізнесу, потрібне вивчення світової практики 

податкових реформ та використання кращого досвіду для побудови ефективної 

системи оподаткування та адміністрування податків в Україні. 
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Сучасні проблеми управління можна віднести до питань формування 

ефективних систем управління на основі використання ресурсів управління 

якістю. Зміни ринкової економіки призводять до пошуку високо талановитих 

керівників. Тому завдання розробки конкретних методів та технологій 

оцінювання для діагностики та розвитку управлінського персоналу в процесі 

формування мотиваційної політики фірми стає все більш актуальним. 

Здебільшого мотивація полягає у досягненні поточних фінансових показників, 

лише незначна частина керівників мотивована у своїй діяльності на досягнення 

стратегічних цілей компанії. Ось чому необхідно враховувати вплив системи 

мотивації на досягнення стратегічних цілей компанії як основного чинника її 

ефективності [1]. 

На думку деяких авторів «під систематичною мотивацією людського 
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капіталу пропонується розуміти сукупність взаємопов'язаних форм і методів 

управлінського впливу на економічну поведінку персоналу, що в основному 

забезпечує інтенсивний розвиток на основі відтворення людського капіталу для 

стимулювання діяльності інновацій та підвищення ефективності 

функціонування компаній» [3]. Необхідність формування системної мотивації 

людського капіталу в сучасних умовах розвитку визначається такими 

основними потребами: 

- прагнення оптимально активізувати інноваційну діяльність персоналу та 

спрямувати його на отримання конкретного економічного результату; 

- підвищення зацікавленості персоналу до кінцевих результатів компанії 

через вплив на їх економічну поведінку; 

- спрямованість на забезпечення розвитку людського капіталу компанії на 

основі підвищення рівня професійної кваліфікації, постійного організаційного 

навчання та підвищення якості професійного життя; 

- створення сприятливих умов та ефективних мотиваційних факторів, що 

стимулюють розвиток людського капіталу компанії; 

- інвестиції в безперервний розвиток персоналу компанії; 

- інтелектуалізація людського капіталу компанії; 

- безперервне створення, розвиток, накопичення, відтворення та передача 

знань для створення додаткової вартості; 

- орієнтація на розвиток усіх навичок працівників, які можна 

використовувати в процесі інноваційного розвитку компанії. 

Деякі автори вважають, що «важливим кроком та передумовою у процесі 

побудови системної мотивації людського капіталу є стратегічний аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Такий аналіз передбачає 

дослідження та прогнозування можливостей та ризиків факторів 

навколишнього середовища, а також визначення ступеня їх впливу на процес 

розвитку людського капіталу компанії». 

Після аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів середовища діяльності 

компаній формується перелік цілей, завдань та принципів функціонування 
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системної мотивації людського капіталу, на основі якого експертна група 

розробляє положення про системну мотивацію людського капіталу компанії, 

включаючи визначення та обґрунтування змісту та структури системи та її 

структури, нематеріальні компоненти, а також першочергове  закріплення 

елементів  системи у внутрішньо-організаційних  документах (положення, 

розпорядження тощо). Наступним кроком у процесі організації розвитку 

системи мотивації людського капіталу є планування реалізації розроблених 

положень згаданої системи з обґрунтуванням фінансової підтримки та 

реалізацією комплексу запланованих стратегічних заходів. Ряд авторів 

вважають, «оскільки розробка та реалізація положень системної мотивації 

людського капіталу спрямована на отримання соціально-економічних 

результатів і має її спрямованість, то на всіх попередніх етапах здійснюється 

оцінка ефективності цього інструменту стратегічного управління 

функціонуванням компанії» [3] . 

Характеристика запропонованої системної мотивації людського капіталу  

компанії визначається тим, що завдання мотивації людського капіталу та 

інтелектуальної праці є надзвичайно складним через специфіку цього виду 

діяльності. Це твердження обумовлене необхідністю інноваційного розвитку 

підприємств, формування нових знань, удосконалення інтелектуальної 

діяльності, професійного та якісного зростання, стимулювання пошуку нових 

нестандартних, прогресивних та науково обґрунтованих рішень, створення та 

підтримка атмосфери творчості. Також у ринковій економіці не має значення 

сам інноваційний процес, а економічний напрям та ефективність, які 

виражаються у певних показниках економічної ефективності, а саме у 

підвищенні прибутковості, зменшенні витрат, підвищенні продуктивності праці 

та якості процесу виробництва. 

Крім того, запропоновані положення щодо систематичної мотивації 

людського капіталу компанії були розроблені на основі системного підходу до 

системи. Використання елементів системного підходу, на думку авторів 

«полягає в тому, що створення системної мотивації людського капіталу 
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компанії базується на визначенні загальної мети функціонування її 

структуризуючої системи, постійному підпорядкуванні її діяльності її 

компонентам, планам і довгостроковим програмам розвитку, показникам» [4].  

Елементи ситуаційного підходу виявляються тим, що розвиток зазначеної 

системної мотивації людського капіталу компанії було обґрунтовано на основі 

всебічного аналізу поточної соціально-економічної ситуації, динаміки та 

напряму її зміни, заснованого на ситуаційному аналізі факторів зовнішнього 

середовища та внутрішнього середовища фірми. 

На особливості створення системної мотивації людського капіталу 

компанії впливають фактори середовища опосередкованого (непрямого) 

впливу, які визначають напрями специфічних процесів в економіці, формують 

загальні тенденції розвитку підприємств комплексу довгострокового 

виробництва, особливо економічних факторів, політико-інституціональні, 

природно-екологічні, ресурсні та демографічні [2]. 

Тому основними завданнями вдосконалення системи мотивації персоналу 

є підвищення зацікавленості персоналу у роботі з високою продуктивністю та 

розробка системи матеріального та нематеріального стимулювання персоналу, 

при цьому інтеграція системи мотивації персоналу в концепцію управління 

цілями полягає у розробці механізмів узгодження цілей суб'єктів управління, 

каскадування цілей та їх відображенні за допомогою ключових показників 

ефективності, доведенні цілей до персоналу, моделюванню системи мотивації 

праці з урахуванням ефективності роботи персоналу. 
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Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості 

прийнятих управлінських рішень, що стосується ефективності використання 

отриманого прибутку. Основними напрямами використання , зокрема, чистого 

прибутку є: виробничо-технічний і соціальний розвиток підприємства, 

матеріальне заохочення працівників та інші витрати. Однак, варто мати на 

увазі, що прибуток сам по собі не характеризує рівень ефективності 

господарської діяльності підприємства. Для більш повної оцінки роботи 

підприємства використовують відносний показник прибутку – рентабельність 

(від німецького rentable – дохідний, прибутковий). У практиці аналітичної 

роботи використовують низку різних показників рентабельності, як 

співвідношення прибутку, отриманого від реалізації продукції (робіт, послуг) і 

абсолютної величини іншого порівняльного показника (собівартості, продукції, 

капіталу тощо). Залежно від визначення мети і цілей економічного аналізу 

можна обчислювати та досліджувати різноманітні показники – індикатори, що 

характеризують рентабельність капіталу, активів, продукції, інвестиційних 

проектів тощо. 

 Усі ці показники являють собою відносні величини і показують, скільки 

одиниць прибутку (валового, операційного, чистого) припадає на одиницю 
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продукції або на одиницю наявних ресурсів підприємства [ 1, с. 170 – 172]. 

Відомо,  що кінцеві результати виробничої діяльності будь-якого підприємства 

цілком залежать від наявності і ефективності використання , перш за все, 

фінансових ресурсів, які забезпечують його життєдіяльність. В умовах ринкової 

економіки це питання має першорядне значення.  

Одним з важливих узагальнюючих показників, що найбільш повно 

характеризує ефективність використання коштів на оплату праці персоналу 

підприємства є рівень  зарплаторентабельності  (відношення прибутку до 

величини фонду оплати праці). Абсолютна величина цього показника залежить 

від безлічі різноманітних чинників. У зв’язку з цим при досліджені фінансово-

господарської діяльності підприємства важливого значення набуває його 

факторний аналіз , тобто визначення впливу на зміну  даного показника 

найважливіших виробничо-експлуатаційних чинників. 

 Однак слід зауважити, що у наукових роботах з економіки і статистики 

поки що не приділено належної уваги даному показнику як з термінологічної 

точки зору, так і з боку його факторного аналізу.  Тому теоретичні  і методичні 

розробки з цього питання  потребують свого додаткового розгляду, 

дослідження і удосконалення. 

У найбільш інтегрованому вигляді цей показник являє собою добуток 

зарплатовіддачі (відношення обсягу виробництва продукції до величини фонду 

оплати праці працівників підприємства) і рівня рентабельності продукції 

(відношення величини прибутку до обсягу виробництва продукції). Цю 

формулу  пропонується використати для факторного аналізу рівня 

зарплаторентабельності на основі методу ланцюгових підстановок. Дана 

формула відповідає основному правилу індексної методології: розмежуванню 

показників на кількісні (кількість одиниць) і якісні (показники, що 

розраховуються на одиницю кількісних чинників). На це необхідно звернути  

особливу увагу, оскільки при використанні методу ланцюгових підстановок  

спочатку визначається вплив кількісного чинника, а потім  - якісного. 

 З огляду на це, пропонується під час факторного аналізу досліджуваного 
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показника зарплаторентабельності використовувати наступну методику 

розрахунку кількісного впливу окремих чинників на його загальну зміну : 

- вплив зарплатовіддачі визначається множенням відхилення цього 

показника від базового значення на абсолютну величину рівня рентабельності 

продукції  у базовому періоді; 

- вплив рівня рентабельності продукції знаходиться множенням його 

відхилення від базового значення (темпу зростання або зниження) на фактичну 

величину зарплатовіддачі у звітному періоді. 

Для більш поглибленого аналізу цього показника пропонується дослідити 

вплив і інших чинників. З цією метою рекомендується розширити наведену 

вище двохфакторну модель рівня зарплаторентабельності шляхом розкладання 

комплексного чинника «рівня рентабельності продукції» на такі субфактори: 

коефіцієнт реалізованості продукції (відношення чистого доходу від реалізації 

продукції до обсягу виробленої продукції), рівня рентабельності обороту 

(відношення валового прибутку до чистого доходу від реалізації продукції), 

коефіцієнта співвідношення операційного і валового прибутку, питомої ваги 

чистого прибутку у загальній величині операційного прибутку. 

Це означає, що в цьому випадку вихідна мультиплікативна модель рівня 

зарплаторентабельності для його факторного аналізу  буде являти собою 

добуток таких чинників: зарплатовіддачі, коефіцієнта реалізованості продукції, 

рівня рентабельності обороту, коефіцієнта співвідношення операційного і 

валового прибутку і питомої ваги чистого прибутку у загальній величині 

операційного прибутку.  

Для аналітико-синтетичного дослідження впливу цих чинників на 

загальну зміну рівня зарплаторентабельності пропонується визначати 

абсолютну величину такого впливу  за наступною методикою обчислення: 

- вплив зарплатовіддачі розраховується шляхом множення відхилення 

цього показника від базового значення на базисну величину усіх інших 

чинників; 

- вплив коефіцієнта реалізованості продукції визначається множенням 
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його відхилення від базового значення на фактичне значення  рівня зарплато 

віддачі у звітному періоді і на базове значення інших чинників; 

- вплив рівня рентабельності обороту обчислюється множенням 

відхилення даного показника від базового його значення на фактичне значення  

рівня зарплатовіддачі і коефіцієнта реалізованості продукції у звітному періоді і 

на базове значення коефіцієнта співвідношення операційного і валового 

обороту та питому вагу чистого прибутку у загальній величині операційного 

прибутку; 

- вплив коефіцієнта співвідношення операційного і валового прибутку 

знаходиться множенням  відхилення цього показника від базового його 

значення на фактичну величину зарплаторентабельності, коефіцієнта 

реалізованості продукції, рівня рентабельності обороту і на базисну величину 

питомої ваги чистого прибутку у загальній величині операційного прибутку; 

- вплив питомої ваги чистого прибутку у загальній величині операційного 

прибутку визначається шляхом перемноження абсолютного відхилення даного 

чинника  від базового його значення і фактичних величин усіх інших чинників 

у звітному періоді. 

Наведена методика факторного аналізу показника зарплато 

рентабельності дає можливість розкласти його на ряд аналітичних складових , 

визначити вплив окремих чинників на його загальну зміну за будь-який період 

роботи підприємства, дослідити закономірності такого впливу і обґрунтувати 

відповідні управлінські рішення щодо ефективності використання фонду 

заробітної плати працівників того чи іншого суб’єкта господарювання. 
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Для успішного функціонування в умовах сучасного ринку одним з 

найбільш пріоритетних напрямів діяльності підприємства є формування 

економічного потенціалу та забезпечення створення умов довгострокового 

розвитку. Реалізація цих завдань ускладнюється мінливістю правового, 

економічного, фінансового та інформаційного середовища функціонування 

підприємства. Ці умови змушують керівництво компанії не тільки швидко 

реагувати на можливі зміни, а ще й на протидію та подолання можливих 

негативних наслідків цих змін. Тому формування економічного потенціалу 

підприємства стає дієвим інструментом для довгострокового управління 

підприємством.  

Успіх підприємства залежить не тільки від ефективного управління ним, 

а й у найефективнішому використанні всіх наявних ресурсів для посилення 

позицій підприємства на ринку. Дуже важливим для стратегічного розвитку 

потенціалу є фінансова стратегія, яка формулює процес надходження та 

розподілу фінансових ресурсів. Такий підхід до формування економічного 

потенціалу входить до нової зарубіжної концепції управління, а саме – 

управління вартістю, основою якої є той факт, що найважливішим для 

власників підприємств є зростання добробуту. Слід зазначити, що добробут не 

вимірюється потужністю виробництва, часткою ринку або виручкою, він 

вимірюється вартістю підприємства. У цьому контексті визначення потенціалу 

на предмет формування та розвитку його у майбутньому, а також його 

ефективного використання через зниження матеріальних, інтелектуальних та 
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організаційних зусиль є актуальним та недослідженим питанням. 

Формування потенціалу підприємства – виявлення стратегічних 

можливостей, ресурсів та резервів потенціалу, які здатні значною мірою 

підвищити конкурентоздатність господарюючого суб’єкта [1]. Виходячи з 

цього поняття сильними сторонами підприємства слід сприймати потенціал 

підприємства, а слабкими його резерви. Тому одним із завдань підприємства є 

використання його сильних сторін, при цьому усуваючи слабкі сторони. 

Резервами підприємства є наявні або приховані ресурси, технологічні 

вдосконалення, створення іміджу та інші. Підприємства діють в умовах 

динамічного середовища, тому при формуванні потенціалу підприємства слід 

враховувати особливості функціонування підприємства на конкретних ринках, 

які в свою чергу характеризуються попитом, технологією галузі, а також 

темпами оновлення засобів праці, сировини та матеріалів. 

Разом із тим, формування потенціалу неможливе без аналізу актуального 

та необхідного профілю суб’єкта господарської діяльності через його 

особливості та особливості його економічного забезпечення. Також важливим є 

розуміння, що для кожного підприємства різняться інтереси та вибір основних 

складових потенціалу. Це пояснюється специфікою діяльності підприємства, а 

також відмінностями його тактичних та стратегічних цілей. Аналізуючи 

результати проведеного аналізу слід приділити велику увагу ризикам, які 

виникають у макросередовищі та мікросередовищі підприємства.  

Ризики макросередовища відносяться до елементів непрямої дії. Такі 

ризики не пов’язані з конкретним підприємством, але вони формують 

несприятливе середовище для функціонування підприємства та негативно 

впливають на реалізацію тактичних та стратегічних цілей. Ризики 

мікросередовища навпаки безпосередньо впливають на діяльність 

підприємства, до яких відносяться усі учасники ринку та зацікавлені особи. 

При формуванні потенціалу підприємства також важливим є врахування 

усіх витрат, які необхідні для збереження існуючого потенціалу і це в свою 

чергу дасть змогу підприємству забезпечити економічну безпеку та підвищити 
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конкурентоздатність. Створення позитивного іміджу підприємства є край 

важливим для приваблення нових контрагентів, розширення клієнтської бази та 

збільшення працівників за необхідності. При органічному поєднанні іміджу та 

економічного потенціалу стає можливим опанування нових сегментів збуту 

продукції для посилення конкурентних позицій підприємства.  

Забезпечення сталого розвитку підприємства неможливе без аналізу 

факторів впливу мікросередовища та мікросередовища. До факторів 

мікросередовища середовища належать: посилення потенціалу підприємства, 

створення умов для залучення резервів підприємства, вдосконалення 

компетенцій працівників, забезпечення гарного клімату всередині колективу та 

багато інших. Вплив факторів макросередовища досить великий, адже він 

зумовлює створення нових напрямів діяльності та закріплення вже існуючих 

зв’язків. У свою чергу це стимулює інвесторів вкладати свої гроші у 

підприємство для його розвитку [2]. 

Підходи до формування економічного потенціалу сильно залежать від 

різноманітних чинників, які перераховані вище, але не меншою мірою вони 

залежать від етапу розвитку, на якому підприємство знаходиться зараз. Періоди 

піднесення підприємств є дуже нерівномірними, адже вони перериваються 

кризовими явищами, характерними для кожного підприємства. Циклічність 

економічного розвитку є дуже дискусійним питанням та досліджується у 

працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Сучасні реалії українських підприємств такі, що навіть попри наявність 

великих виробничих потужностей, фахівців та обладнання вони слабко 

використовують свій потенціал через жорстку конкуренцію та слабке знання 

ринку. Усе це проявляється у скороченні трудових колективів та обсягів 

продажів, зменшенні масштабів діяльності або навіть ліквідації підприємства 

через неможливість конкурувати з сильними гравцями на ринку. У висновку 

можна твердо сказати, що формування економічного потенціалу є метою 

абсолютно будь-якого підприємства, адже воно є передумовою його успішного 

та ефективного функціонування, а також є важливою ланкою для забезпечення 
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стійкого розвитку. При формуванні економічного потенціалу слід чітко 

враховувати профіль діяльності підприємства, чинники впливу 

макросередовища та мікросередовища, а також фазу життєвого циклу. 

Правильне розуміння фази життєвого циклу, на якій підприємство знаходиться 

саме зараз, надасть підприємству змогу чітко визначити свої слабкі місця та 

успішно їх усунути, а також дозволить сформувати достатній потенціал для 

досягнення стратегічних та тактичних цілей.  
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