
 

ISSN 2227- 3549 
 

Міністерство освіти і науки України 
Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського (Україна) 

Вища школа європейських і регіональних студій (Чехія) 
Університет Матея Бела (Словаччина) 

Вроцлавський економічний університет (Польща) 
Університет Памуккале (Туреччина) 

 
 
 

 
МАТЕРІАЛИ 

XІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ  
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
 
 

CONFERENCE PROCEEDINGS 
11-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL  

INTERNET CONFERENCE «ACTUAL ISSUES OF MANAGEMENT  
OF TRANSFORMATION PROCESSES IN MODERN SOCIETY:  

PROBLEMS AND PROSPECTS» 
 
 

 
 
 

(Посвідчення УкрІНТЕІ № 400 від 08.09.2022) 
 
 

27-28 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ 
 

 
КРЕМЕНЧУК



 

УДК 330.34-0231.387(477)(082) 
A43 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 
Загірняк Михайло Васильович – доктор технічних наук, професор, академік Національної академії 
педагогічних наук України, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. 

Заступник голови 
Почтовюк Андрій Борисович – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і управління 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Члени програмного комітету 
Дрімал Марек – кандидат технічних наук, проректор з розвитку та інформатизації університету Матея Бела 
(м. Банська Бистриця, Словаччина). 
Душек Іржи – доктор філософії, доцент кафедри менеджменту і маркетингу, ректор Вищої школи 
Європейських і регіональних студій (м. Чеське Будейовіце, Чехія). 
Кореник Станислав – доктор наук, професор, завідувач кафедри територіальної економіки та державного 
управління Вроцлавського університету економіки і бізнесу (м. Вроцлав, Польща). 
Мемфель-Снєжик Анна – доктор філософії, доцент кафедри територіальної економіки та державного 
управління Вроцлавського  університету економіки і бізнесу (м. Вроцлав, Польща). 
Огус Озбек – доктор філософії, професор кафедри міського та регіонального планування Університету 
Памуккале (м. Денізлі, Туреччина).  
 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 
Хоменко Микола Макарович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Заступник голови 
Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського 

Члени оргкомітету 
Глухова Валентина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 
Труніна Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування, 
маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 
Пряхіна Катерина Андріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес адміністрування, 
маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

 

Секретар оргкомітету 
Заїка Катерина Олегівна – здобувач третього рівня вищої освіти кафедри менеджменту Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 

 
Актуальні питання управління трансформаційними процесами в сучасному 

суспільстві: проблеми та перспективи : зб. матеріалів XІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Кременчук, 27–28 жовт. 2022 р. Кременчук : КрНУ, 2022. 181 с. 
 

 
 
ISSN 2227- 3549  

 
Автори вміщених матеріалів висловлюють свою думку, яка не завжди збігається з позицією редакції. 

За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. 
 
У збірнику аналізуються актуальні проблеми управління трансформаційними процесами. 
Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників і фахівців. 

 
                                                                                        УДК  330.34-0231.387(477)(082) 

 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

2

ЗМІСТ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
RETHINKING RURAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN TURKEY: 
TURKEY’S NATIONAL STRATEGY ON REGIONAL DEVELOPMENT FOR 
2014–2023 
Oğuz Özbek ………………………...…………………………………………………. 

 
 
7 

  
СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Авдоніна К. О., Вєдєніна Ю. Ю., Мажаренко К. П. …………………….…………. 12 
  
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ 
ПРОГРАМ 
Богданова К. О., Зиневич Г. І., Хоменко М. М. ……………………………………. 

 
15 

  
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СЕЗОННОСТІ 
ПОПИТУ 
Бондаренко В. С., Адуашвілі А. Р., Хоменко М. М. ………...……………………... 18 
  
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
Борщова В. Є., Семеніхіна В. В. ……………………………………..……………… 

 
 

21 
  
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ 
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 
Василенко Н. В., Мартиненко Д. А., Хоменко М. М. …………………………...… 

 
 

24 
  
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Доля А. В., Шмід О. В., Хоменко М. М. .…………………………………………… 

 
27 

  
МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ 
Дроздова І. О., Чорний К. О., Хоменко М. М. ……………………………………... 30 
  
КОМАНДНА РОБОТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ 
Кузнецов В. І., Коробченко В. Д., Вєдєніна Ю. Ю. ………………………………... 

 
 

33 
  
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Плоцький К. О., Коваленко М. П., Вєдєніна Ю.Ю. ………………………………... 

 
 

35 
  
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ДІЛЬНИЦЯХ ВІДВАНТАЖЕННЯ 
ПРОДУКЦІЇ 
Прокопенко К. І., Хоменко Л. М. …………………………..………………..……… 38 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

3 
 
 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГУ ЗА ЗРОСТАННЯ 
ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК  
Пухната О. С., Хоменко Л. М. …………………………………………………….… 41 
  
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА КОЛІСНИХ ПАР 
Пчельнікова Д. О., Хоменко М. М. ………………………………..……...………… 44 
  
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
Багно О. С., Ващенко Д. В., Сакун Л. М. ………………...………………………… 47 
  
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Самойленко К. Р., Семеніхіна В. В. ………………………………………………… 49 
  
РЕІНЖИНІРИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ  
Вєлькін Б. О., Касумов А. Ю., Сакун Л. М. …..……………………………………. 52 
  
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
Самойленко В. В., Семеніхіна В. В. ………………………………………………… 54 
  
ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА СТАЛЕЛИВАРНОГО ЗАВОДУ 
Саннікова Л. В., Хоменко М. М., Мажаренко К. П. ……………………………….. 57 
  
АНАЛІЗ HR-БРЕНДУ ІТ-КОМПАНІЇ 
Семеніхіна О. О. ……………………………………………………………………… 60 
  
ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, 
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
Суржиков О. І., Семеніхіна В. В. …………………………………………………… 63 
  
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ 
Четвертак В. Ю., Семеніхіна В. В. ………………………………………………….. 66 
  
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Заїка К. О., Почтовюк А. Б. ………………………………………………………….. 69 
  
SMM ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 
Панченко М. М., Сакун Л. М. ……………………………………………………….. 71 
  
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗА СКОРОЧЕННЯ 
РІЗНОМАНІТНОСТІ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Товстоног М. С., Хоменко М. М. …………………………………………………… 73 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

4

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ПРОЄКТНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В 
ОРГАНІЗАЦІЯХ 
Сухомлин Л. В., Прутян Є. О., Руденко В. В. ……………………………………… 76 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 
ЧЕРЕЗ УЗГОДЖЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Сухомлин Л. В., Грінченко Є. С., Мусієнко-Калюжна Д. А. ……………………… 80 
 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ IT 
Дружинін В. О., Загірняк Д. М. ….………………….………………………………. 

 
84 

  
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА РЕКЛАМИ У ЛІДЕРІВ 
ДУМОК В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
Крупко Д. О., Мороз О. В. …………..………………………...…………………..… 

 
87 

  
СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ: МАЙБУТНЄ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 
Кущ А. О., Збиранник О. М. ………….…..…………………………………………. 

 
89 

  
РОЗВИТОК КІНОМАРКЕТИНГУ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ КІНО  
Кущ А. О., Пряхіна К. А. ………………….….……………………………………… 

 
92 

  
ТЕНДЕНЦІЇ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ОДНОГО ЗІ СПОСОБІВ 
ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ 
Зімбіцька Д. О., Білик М. Ю. ………………………………………………………... 95 
  
ОГЛЯД ВПЛИВУ ВІЙНИ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-
ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 
Дубовик О. І., Білик М. Ю. ………………………………………………………….. 97 
  
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ 
Кущ А. О., Мороз О. В. ……………………………………………………………… 99 
  
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Бєляк В. Є., Білик М. Ю. …………………………………………………………….. 102 
  
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ 
Токова В. Є., Хименко І. М., Білик М. Ю. ………………………………………….. 105 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ  

І ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
  

FINANCIAL GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL 
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
Daribekova A. S. ………………………………………………………………………. 107 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

5 
 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL TAX SYSTEMS IN A 
GLOBALIZED WORLD 
Daribekova N. S. ……………………..………………………………………………... 109 
  
ON SOME ISSUES OF RECEIVABLE CONTROL 
Kuleshova A. V., Pimenov A. V. ………………………………...……………………. 111 
  
FEATURES OF THE FORMATION OF «ECOLOGICAL HUMAN» 
Biryukov V. …………………………...………………………………………………. 114 
  
АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В 
БЮДЖЕТІ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 
Глухова В. І., Шамрай А. В., Мар’янченко С. Г. ……...…………………………… 118 
  
ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В АСПЕКТІ ЗНИЖЕННЯ 
РЕСУРСОЄМНОСТІ 
Хоменко Л. М., Макаренко В. Д. ………………..…………………………………... 121 
  
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ФОРМ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
Хоменко Л. М., Чоботарьова А. О., Водолазська А. І. ………..…………………… 124 
  
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Глухова В. І., Кравченко Х. В. ...…………………………………………………….. 127 
  
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Онищенко О. В., Ковальов В. В. ………………………….………………………… 130 
  
ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ ТА 
ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Онищенко О. В., Перепелиця Л. В. …………………………………………………. 132 
  
ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ 
Онищенко О. В., Сич В. М. ………………………………………………………….. 135 

 
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
  
СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Іщенко С. В., Дяченко В. В., Клюс Ю. М. ……………………….…………………. 139 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

6

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ 
МІГРАЦІЇ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС 
Маслак О. І., Глазунова О. О., Таловер В. А. …………..…………………….…….. 142 
  
КОНКУРЕНЦІЯ НА IT-РИНКУ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
Маслак О. І., Пономаренко С. О., Титаренко І. О. ………………………..……….. 145 
  
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОСЕКТОРА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
Яворський В. В., Марченко В. В., Колісник А. О. ……………………………..…... 148 
  
РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ 
Яковенко Я. Ю., Доманецький І. В., Титаренко І. О. ……………………………… 151 
  
ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Титаренко І. О., Глазунова О. О. ……………………………………………………. 154 
  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 
Маслак О. І., Марченко Є. Г., Коробка В. С. ……………………...……………….. 157 
  
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 
ПИТНОЇ ВОДИ В ПРОМИСЛОВИХ МІСТАХ УКРАЇНИ 
Гришко Н. Є., Савєлова А. Д., Сорока А. О. ……………………………………….. 160 
  
ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА 
Клімов О. Е., Дружиніна В. В. ………………………………………...…………….. 163 
  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

  
THE IMPORTANCE OF URBAN TRANSPORT IN THE DEVELOPMENT OF 
THE MODERN CITY 
Jakub Sokołowski ……………………………………………………………………... 166 
  
ENVIRONMENTAL PRESSURE AND THE FUNCTIONING OF CITIES 
Alicja Kozak…………………………………………………………………………… 168 
  
BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF CITIES. SELECTED ISSUES 
Stanisław Korenik……………………………………………………………………… 172 
  
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 
Труніна І. М., Сербін Р. А., Чумакова А. Г. …………………..……………………. 175 
  
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
ФУНКЦІОНУВАННІ МІСТА «БЕЗ СХОДИНОК» 
Дружиніна В. В., Прояєв Я. І., Маланчук З. С. …………………………………….. 178 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

7 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
RETHINKING RURAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN TURKEY: 

TURKEY’S NATIONAL STRATEGY ON REGIONAL DEVELOPMENT 
FOR 2014–2023 

 
Oğuz Özbek 
Pamukkale University, Turkey 
 

Abstract: This paper aims to address rural development strategies in Turkey 

through a critical analysis of development issues in Turkey’s National Strategy on 

Regional Development for 2014–2023 (BGUS). In the national strategy, a number of 

rural development issues are addressed for achieving the goals of socio-economic 

development and spatial planning policies: new land use classification, 

entrepreneurship, tourism development, incentive mechanism, infrastructure and 

environmental issues. The critical analysis includes a strategic evaluation of these 

issues rather than making a historical and structural analysis. The need for a holistic 

approach on rural development and the ideological concerns of a populist 

developmentalism are two important issues in this strategic framework. 

Keywords: Turkey, regional development strategies, rural development 

strategies, spatial planning, populist developmentalism. 

 

Introduction 

Turkey’s National Strategy on Regional Development for 2014–2023 (BGUS) 

is a national strategic document introduced by the Republic of Turkey’s Ministry of 

Development in 2014. The national strategy identifies strategic initiatives for spatial 

planning and socio-economic development in Turkey.  

Rural development is one of the key strategic issues in BGUS. In reference to 

new regional programs introduced in the national strategy, a number of rural 

development issues are addressed for achieving the goals of socio-economic 

development and spatial planning policies: new land use classification, 
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entrepreneurship, tourism development, incentive mechanism, infrastructure and 

environmental issues.  

The structural problems of socio-economic development and the content 

related problems of strategy making imply a critical evaluation of recent rural 

development strategies in Turkey. Recent strategic documents on broader 

development issues like BGUS provide an analytical ground for rethinking rural 

development strategies in Turkey. The main approach of this paper is strategic rather 

than being historical and structural. 

BGUS and Rethinking Rural Development Strategies in Turkey 

The Republic of Turkey’s Ministry of Development introduced BGUS in 2014 

to address the issues of socio-economic development and spatial planning through 

new regional programs. BGUS establishes a general framework for recent socio-

economic development efforts and spatial planning strategies in Turkey in the 2010s.  

Rural development appeared as an important policy framework for eliminating 

regional disparities since the 1930s, when the development ideology of young 

Turkish state (statism) was shaped. Rural development became popular again as a 

strategic policy area in recent development strategies in Turkey. Here, three reasons 

are provided to explain this policy shift: addressing issues of rural to urban migration, 

rebuilding the agricultural base of national economic development and gaining 

political interests through a populist developmental discourse based on an ideological 

framework. Turkey's National Strategy on Regional Development for 2014–2023 

provides a suitable analytical framework for addressing rural development issues of 

this populist developmentalism. Table 1 gives a brief overview of rural development 

issues, development goals and spatial planning tools in BGUS.  

The two key issues for rural development strategies formulated in BGUS are 

«structural transformation» and «priority regions». To the extent that the four 

horizontal objectives are set out in the national strategy: to trigger development in 

regional development centers, to reinvigorate the economy in provinces undergoing 

structural transformation, to enable convergence of priority regions for development 

and to accelerate development in rural areas [1, p. 102]. These objectives can be seen 
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as complementary with policy efforts to create a development climate in the rural 

areas of Turkey. 

Table 1. The Issues for Rural Development in BGUS 

 
Sources: Summarized and adapted from BGUS [1, 2, 3 and 4] 
 

BGUS aims to provide strategic tools (see Table 2) for achieving these 

objectives. These strategic tools for rural development include a new rural 

classification system and municipalization, natural rural development network and 

rural economy.  

According to the national strategy, a new rural classification is necessary to 

harmonize the goals of socio-economic development and the requirements of public 

administration. In the same vein, the existing classification of rural areas in Turkey 

will be revised to measure the degree of socio-economic change in rural areas and to 

provide statistics for these areas. The municipalization in rural area will be 

accomplished by the amalgamation of several villages above a certain population 

limit [1, pp. 119–120]. 

Issues for Rural 
Development 
 

Selected Developmental Goals Spatial Planning Tools 

District development 
programs 

To eliminate regional disparities by 
consolidating funds for rural development 
 

Environmental Adjustment 
Plans 
NUTS-2 Regional Plans 
Lower-scale Spatial Plans 
Rural Development Plans 
 

Entrepreneur-friendly 
ecosystem 

To enable rural economic diversification 
To promote rural tourism 
 

NUTS-2 Regional Plans 
Rural Development Plans 
Strategic Plans 
Tourism Master Plans 
 

Green development 
programs 

To address the issues of sustainability 
To create an integrated framework for 
sustainable development  
 

Environmental Adjustment 
Plans 
Lower-scale Spatial Plans 
NUTS-2 Regional Plans 
Rural Development Plans 
 

Support program for 
micro catchment areas 

To promote the production and marketing 
of competitive local products 

NUTS-2 Regional Plans 
Water Catchment 
Management Plans 
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Table 2. Strategic Tools for Rural Development in BGUS 

Strategic Tools 
Alternative tourism activities 
Conurbations 
Country-based business management 
Development agencies 
District development programs 
Eco-tourism zones 
Green development programs 
Inter-urban accessibility 
Locally based micro-entrepreneurship 
Market guaranteed microcredit subsidies 
Municipalization 
National comparative indicators for infrastructure (UAKG) 
National transportation backbone 
Natural rural development network 
Priority development regions 
Priority provinces 
Provinces undergoing structural transformation 
Public internet access centers 
Regional entrepreneurship capital 
Regional service centers 
River basin management plans 
River basin protection action plans 
Rural tourism 
Special tourism areas 
Support programs for micro catchment areas 
Tourism corridors and networks 

 
Source: Summarized and adapted from BGUS [1] 
 
Several implementation tools for technological aspects of rural development 

are emphasized in the national strategy. In this context, a natural rural development 

network will be established to foster cooperation between public and non-public 

actors in rural development. For enabling the access of rural population to 

information technologies, public internet access centers will be established in several 

towns and town centers [1, pp. 119–120]. 

Rural tourism, new credit mechanism, new business management and new 

regional programs are emphasized as strategic instruments in BGUS in terms of 

promoting rural economy. According to the national strategy, increasing value added 

for local products and improving opportunities for rural tourism are key strategic 

goals for rural economic development. Concerning the first goal, BGUS proposes two 
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policy recommendations: (1) market guaranteed microcredit subsidies will be 

provided for poor rural households, and (2) a policy for country-based business 

management will be promoted through re-cultivation of abandoned agricultural lands 

by producer organizations based on sharecropping [1, pp. 113–119]. 

In BGUS, new regional programs are highlighted as strategic concerns of 

empowering entrepreneurial spirit in the rural areas. The programs for both 

supporting local production in rural areas and new regional centers are two important 

tools for creating an entrepreneurial climate both in rural and urban areas. To this 

end, BGUS proposes that the support programs for the production and marketing of 

competitive local products will be launched in the micro catchment areas. For rural 

economic diversification, new locally based micro-entrepreneurship will be supported 

and agricultural structures for crop processing and marketing will be strengthened [1, 

pp. 109–129]. 

Two important problem areas of rural development in Turkey remain 

formidable challenges for rural development strategies, implementation tools and 

action plans. One is that a wider variety of rural development strategies prepared by 

several public institutions in Turkey hinders the setting a holistic approach to rural 

development. Here, a comprehensive rural development strategy appears as a 

precondition for establishing a rural hierarchy in strategic terms. Second, a populist 

developmentalism based on an ideological framework negatively affects the 

performance of implementation tools and action plans on rural development in 

Turkey. 

Conclusion 

Any discussion of rural development in Turkey must take account of the 

broader problems of development planning, institutional structure, public 

administration and power structures. The problems stemming from the institutional 

structure and populist developmentalism in Turkey negatively impact the 

performance of implementation tools and action plans on rural development in recent 
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socio-economic development efforts. Here, Turkey’s National Strategy on Regional 

Development for 2014–2023 exemplifies this issue. 

The paper attempted to provide a critical overview of rural development 

strategies in Turkey through a strategic evaluation of rural development issues in the 

national strategy. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Авдоніна К. О., Вєдєніна Ю. Ю., Мажаренко К. П. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
У трансформаційний період розвитку економіки одним з нагальних 

питань постає пошук нових інструментів інноваційної діяльності підприємств. 

Зарубіжні методи розробки інновацій відображають накопичений досвід 

закордонних фірм і можуть бути одними з найдієвіших засобів інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств. Їх кількість збільшується паралельно зі 

стрімко зростаючою кількістю інноваційних проектів і кожен має особливий 

інтерес, що дозволяє підійти до конкретних питань інновацій з різних сторін. 

Одними з найпопулярніших методів розробки інновацій є СК, TRL, 

дизайн-мислення, бережливого стартапу, «блакитного океану», полотно бізнес-

моделі та метод бізнес-дизайну Vianeo, які використовуються відповідно до 
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етапу створення проєкту. 

Метод CK – творчий підхід, який використовується для кращого 

визначення ідеї/винаходу та його сфери застосування. Цей метод об’єднує дві 

окремі сфери: творчості (C-Concept space) і знань (K-knowledge space). Зв’язок 

між цими двома просторами дає змогу структуровано помножити здатність 

створювати щось нове. У Concept space відбувається генерація ідей, обирається 

предмет, до якого додають нових властивостей, елементів тощо. А у Knowledge 

space відбувається пошук знань, технологій, ресурсів і можливостей для 

втілення обраної ідеї з Concept space у реальність. CK – єдиний метод, що 

дозволяє наново винайти продукт або послугу в 4-х вимірах, а саме: його 

цінності для покупця, його бізнес-моделі, його функцій, його технологій. 

Метод TRL – спосіб підтвердження надійності ідеї/винаходу.  TRL ( англ. 

Technological Readiness Level – рівень технологічної зрілості) є системою 

вимірювань, яка використовується для оцінки рівня зрілості технології 

(матеріалу, компонентів, периферійних пристроїв тощо). Вона складається з 9-

рівневої шкали, що дозволяє розташувати технологію на різних етапах НДДКР: 

література, концепція, підтвердження концепції, лабораторна перевірка тощо. 

TRL дає можливість аналізувати надійність технології та раціоналізувати 

вартість фінансування залежно від стадії її розвитку.  

Метод дизайн-мислення – підхід, який реалізується для підтвердження 

незадоволених на даний момент потреб існуючими рішеннями. Дизайнерське 

мислення охоплює такі процеси, як аналіз контексту, пошук і формулювання 

проблеми, генерування ідей та рішень, творче мислення, креслення та 

малювання, моделювання та створення прототипів, тестування та оцінювання. 

Основні особливості даного методу дозволяють вирішувати недостатньо 

визначені або «злі» проблеми; приймати стратегії, орієнтовані на рішення; 

використовувати абдуктивні та продуктивні міркування; використовувати 

невербальні, графічні/просторові засоби моделювання. 
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Метод Lean startup (бережливий стартап) – прийом, який базується на 

тому, що дизайн пропозиції випливає з потреб, які необхідно задовольнити. 

Описаний Еріком Рісом у своїй книзі метод Lean Startup рекомендує 

ітеративний процес проектування інноваційної пропозиції, заснований на 3 

основних кроках: навчіться, створіть і виміряйте. Цей підхід натхненний 

практикою гнучкої розробки програмного забезпечення, і полягає у покладанні 

на короткі цикли проектування, щоб гарантувати, що зусилля з розробки 

пропозиції будуть зосереджені на очікуваннях користувачів щодо кожної 

функції. Lean Startup забезпечує науковий підхід до створення стартапів та 

управління ними для швидшої доставки бажаного продукту до рук клієнтів [1].  

Метод блакитного океану – спосіб визначення нових сфер можливостей 

для своєї пропозиції. Він дозволяє на основі аналізу параметрів ринку та 

існуючих пропозицій вийти з дуже конкурентного «червоного океану» і 

розглянути «блакитний океан», в якому деякі особливості власної пропозиції 

можуть бути реалізовані з високою доданою вартістю.  Стратегічне полотно є 

дуже оперативним та ефективним результатом роботи, виконаної за допомогою 

цього методу, і дозволяє негайно візуалізувати потенційні потреби, які не 

задовольняються наявними рішеннями.  

Полотно бізнес-моделі дозволяє визначити необхідні складові для нового 

або вже існуючого підприємства. Цей метод, заснований на полотні формату 

А4, розділеному на дев’ять прямокутників: сегмент клієнтів, ціннісні 

пропозиції, канали, відносини зі споживачами, потоки доходів, ключові 

ресурси, ключові види діяльності, ключові партнерства, структура витрат. Він 

дозволяє дослідити і створити власну бізнес-модель, описати суть проектної 

діяльності, роботу «виробничого підприємства» та його призначення з точки 

зору ціннісної пропозиції клієнтів. 

Метод бізнес-дизайну Vianeo відповідає за розробку ринкової стратегії і 

заснований на методі ISMA360®. Завдяки цьому методу власник ідеї/інновації 

отримує можливість вивчити свій потенційний ринок: дізнатися про ключові 

питання, отримати відповіді та 5 доказів цінності свого проекту: легітимність, 
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бажаність, прийнятність, здійсненність та життєздатність [2].  

Комплексне використання методів розробки інновацій дає можливість 

створення повного та цілісного уявлення про весь проект, від абстрактної ідеї 

до реалізації повноцінного продукту серед споживачів. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ  
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Аналітичні методи системного аналізу, наука управління і дослідження 

операцій стають важливими елементами в прийнятті стратегічних рішень в 

корпораціях, холдингових компаніях, великих промислових підприємствах. 

Так, коли перед відповідними структурами щодо забезпечення підрозділів 

Укрзалізниці транспортними засобами постала задача організації розробки 

складних технічних систем (пасажирський вагон, вагон-цистерна, вагони 

бункерного типу), то до її рішення залучили спеціалістів АТ «Крюковський 

вагонобудівний завод» із дослідження операцій. Системний підхід до 

проєктування транспортних засобів повинен розповсюджуватися на 

організацію управління підготовкою створення і освоєння нової продукції. 

Поставлена і вирішена задача створення системи управління розробками, яка 

дозволяє попереджувати втрати часу та матеріальних ресурсів за рахунок 

узгодження по строкам і технічним результатам дій співвиконавців робіт. За їх 

допомогою створена нова для вітчизняних умов форма управління розробкою 

складних технічних систем – система управління проєктом. 
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В умовах розбудови ринкових відносин і загострення конкуренції на 

ринку машино технічної продукції виникає питання приділення відповідної 

уваги плануванню стосовно створення нової продукції на всіх рівнях, якщо 

майбутнє завжди пов’язане з ризиком, змінами і невизначеністю. Майбутнє, 

дійсно, рідко можна передбачити повністю. Непередбачувані явища завжди 

будуть зумовлювати відхилення від найбільш ретельно розроблених планів 

особливо з підготовки створення і освоєння нової продукції. Проте доцільно 

підтримати висновок багатьох авторів, що планування завжди корисне, 

необхідне, невід’ємний етап управління циклом «дослідження – 

виробництво»[1]. Складання бюджету підготовки створення і освоєння нової 

продукції конкретизує процес фінансових ресурсів підприємства. Бюджет 

враховує потребу фінансового забезпечення на усіх фазах операційного 

менеджменту на конкретний період часу. 

Система планів повинна відповідати наступним трьом важливим 

аспектам: орієнтуватися на перспективу, ступінь якої залежить від 

функціональної області й організаційного рівня, на який формується план; 

оцінювати елементи організації за їх роллю і задачами в реалізації загального 

плану; персоніфікувати участь управлінського персоналу. Основним елементом 

такої системи є плани проектів, що поєднуються між собою у відповідній 

послідовності. Стратегічний план визначає вихідні норми для рішень стосовно 

напрямків планування для всіх рівнів заводу. Це загальний документ, що 

визначає сумісність планів проектів створення нової продукції з іншими 

планами заводу. План розвитку виступає основою для обґрунтування завдань 

стосовно зняття застарілих конструкцій з виробництва, диверсифікації, 

досліджень та розробок нової продукції. План диверсифікації включає і заходи 

з проведення досліджень і розробок всередині заводу, що базуються на 

використанні власного досвіду і можливостей щодо нарощування обсягів 

випуску товарів народного споживання (причепи, ресори і пружини для 

легкових автомобілів, каністри, великий перелік слюсарного інструменту). 

План досліджень і розробок визначає діяльність по підготовці створення і 
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освоєння нової продукції, розробці прогресивних технологій з випуску виробів, 

що відповідають існуючій потребі в сучасних транспортних засобах. У 

відповідності з цим планом завод здійснює фундаментальні і прикладні 

дослідження, що спрямовані також на підвищення рівня знань і кваліфікації в 

області виготовлення залізничного рухомого складу. 

Операційний є одним із двох планів, що забезпечують реалізацію 

стратегічного плану та визначають схему поточного функціонування заводу. У 

відповідності з цим планом організується випуск продукції на діючих 

виробничих потужностях та здійснюється реалізація стосовно задоволення 

існуючого ринку збуту. Операційний план розробляється окремо для кожної із 

функціональних областей (маркетингу, виробництва, фінансів), що є складовою 

частиною планів проєктів. В даній конкретній області план дозволяє 

розподілити роботу на логічні операції, визначати їх послідовність, розподілити 

ресурси, встановити схему розподілу повноважень і відповідальності між 

основними виконавцями робіт. На основі операційних планів складаються 

загальні схеми робіт і бюджети. Бюджет слугує фінансовим забезпеченням 

планів підготовки створення і освоєння нової продукції. Кожне підприємство 

повинне орієнтувати свої задуми на досить тривалу перспективу. Так, в 

промисловості розробка і виробництво нової складної продукції часто займає 

ряд років. Тривалість життєвого циклу «виробництво-споживання» продукту 

може розтягується на багато років. Такі строки вимагають, щоб заводи 

розраховували програми фінансування не тільки на найближче, але і на 

віддалене майбутнє. Впровадження програмного бюджету як додаткового до 

поточного створює надійну основу для оцінки вартості систем транспортних 

засобів і програм підприємств, що орієнтовані на кінцеві результати її 

реалізації. Подібні оцінки вартості необхідні для порівняння і зважування 

альтернатив, що складають основу системного аналізу проблемних рішень. 

Запропонований програмний принцип і програмний бюджет забезпечують 
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основу для використання системного аналізу при обґрунтовані стратегічних 

рішень стосовно підготовки створення і освоєння нової продукції.  
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На ціноутворення в туристичній галузі впливає відсутність можливостей 

зберігання продукту внаслідок нематеріальної природи послуги. Роздрібні 

реалізатори туристичних послуг не поділяють з виробником ризик, пов’язаний з 

утворенням непроданих запасів. На світовому ринку на зміну цінової 

конкуренції виходить нецінова, яка ідентифікує сукупність якісних ознак тур 

продукту стосовно задоволення конкретних потреб споживачів. Конкурентну 

боротьбу на ринку виграє туристичне підприємство, яке пропонує вищу якість 

ефективного тур продукту з врахуванням сезонності попиту. При цьому роль 

ціни збільшується, вона виступає найвпливовішим критерієм максимізації 

прибутку [1, 2].  

Ціни туристичних фірм знаходять відображення у прайс-листах. Прайс-

лист складається на сезон і містить інформацію про ціни на тур. Вказуються 

можливі зміни в залежності від термінів поїздки, умов проживання та 

харчування. Прайс-лист повинен відповідати вимогам сегментів ринку та 

відображати диференціацію цін в залежності від рівнів доходів, віку та 

кількості туристів. Кваліфіковано розроблений прайс-лист дозволяє 

споживачеві порівняти ціни фірми з цінами конкурентів, від слідкувати 

зростання та падіння цін залежно від сезону, розрахувати вартість поїздки за 

каталогом.  
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На вартість готельного обслуговування і харчування впливає термін 

проживання. За збільшення терміну проживання вартість одного туро дня 

зменшується. Ціна готельного обслуговування і харчування розраховується у 

відповідності з тарифною сіткою діапазоном в 7 днів [1, 2]. До категорії 

постійних витрат відносяться статті з врахування вартості проїзду, транспорту, 

страхового полісу та оформлення всіх необхідних документів. Постійні витрати 

обраховуються не залежно від кількості днів туру та якості обслуговування. 

Основна частина туристів подорожує в складі укомплектованих груп. 

Туристична фірма визначає оптову ціну поїздки для організованої групи. За 

такої організації туристичної діяльності, як правило, передбачена «…знижка 

для масової оптової угоди в залежності від: обсягу операції – до 10 %, термінів і 

часу – до 5 %, терміну проживання туристів у готельному підприємстві – до 

10%» [2, с.345]. Додаткові знижки можуть надаватися за участь туристичного 

підприємства в організації реклами та видані рекламних проспектів по країні, 

місту або окремому готелю, куди фірма направляє туристичні групи. Доцільно 

запровадити таку практику знижок для ПП «Кременчуктурист» з метою 

реклами нашого міста та готелів, що приймають туристичні групи. Туристичні 

фірми реалізують рекламні проспекти країни, як з метою залучення додаткових 

клієнтів, так і створюють рекламу для країни в цілому. Знижки застосовуються 

за попередньої оплати обслуговування. В підсумку ціна на туристичне 

обслуговування групи на 10–20 % у середньому нижче від ринкової ціни для 

разових угод [2]. 

На вартість путівки справляє значний вплив чинник стосовно обсягу 

пропонованих послуг. Туристу надаються види послуг за його вибором, 

визначені з широкого переліку запропонованих фірмою, або повний комплекс 

передбачених послуг. Споживачеві пропонують повний комплекс послуг так 

званих інклюзив-турів (inclusive tour) або пекидж-турів (packages – tour). 

Інклюзив-тури використовуються найчастіше при авіаперевезеннях 

укомплектованих груп. Вартість перевезення туристів до місця призначення і 
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назад визначається з урахуванням розроблених інклюзив-тарифів, ціни за 

якими інколи наполовину нижчі від звичайних. Тур включає вартість 

розміщення укомплектованої групи у готелях, повне або часткове харчування, 

комплекс додаткових послуг, що надаються на заплановану кількість днів 

перебування туристів у конкретній країні. Рентабельність у відповідності з 

ціною інклюзив-туру повинна передбачатися на рівні тарифу вартості 

транспортування. За звичай клієнту повідомляється загальна (паушальна) ціна 

інклюзив-туру без поділу на окремі види послуг. При визначені вартості 

інклюзив-туру організація включає витрати на своє утримання та рекламу, а 

також обґрунтовану величину прибутку. Як правило, загальна вартість 

інклюзив-туру для кожного туриста дешевша в порівнянні з індивідуальною 

поїздкою без допомоги туристичної організації за аналогічного набору і рівня 

надання послуг. 

Організують пекидж-тури за заздалегідь розрекламованою програмою з 

наданням клієнтові повного комплексу послуг, який може не включати 

транспортні витрати. Структура турів коливається в широкому діапазоні в 

залежності від країни, складу туристів, їх купівельної спроможності, характеру, 

асортименту та якості послуг. Ціна тур пакета в розрахунку на одного туриста 

визначається за формулою 1: 

     t)(g :2,1 КZnВДРВHBZ kоПii    ,              (1) 

де Z – ціна туристичного пакета з розрахунку на одного туриста, грн.; Ві – 

вартість послуг, які входять до пакета послуг, складений туроператором, грн.; 

Ні – непрямі податки на окремі види послуг, грн.; ВП – умовно-постійні витрати 

туроператора, грн.; Р – прибуток туроператора, грн.; До – комісійна винагорода 

туроператорові або іншому посередникові, який реалізує туристичні пакети (без 

урахування ПДВ); Вg – вартість послуг осіб, які супроводжували групу 

туристів, грн.; Zn(k) – комерційні знижки для окремих туристів або туристичних 

груп; Kt – кількість туристів у групі, осіб; 1, 2 – коефіцієнт, який враховує 

податок на додану вартість з доходу. 
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Процес розрахунків витрат для умов роботи вітчизняних туристичних 

організацій доцільно здійснювати у повній відповідності з міжнародною 

комп’ютерною програмою «Galileo», яка використовується у більшості великих 

туристичних компаній. До рекламної ціни туру розрахованої за формулою, яку 

пропонує споживачам ринок, складові вартості включаються повністю або 

частково залежно від виду туру.  
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Сьогодення диктує нові виклики перед керівництвом закладу 

ресторанного господарства. Для збереження рівня відвідуваності та підвищення 

рівня лояльності клієнтів до ресторану виникає потреба у докорінній зміні 

підходу до обслуговування споживача, якості продуктів харчування та рівня 

сервісу загалом. Адже запорукою успішного ресторанного бізнесу є 

дотримання балансу трьох ключових складових: відмінний сервіс, відмінна їжа 

і справедлива вартість. 

Питання конкурентоспроможності підприємства розглянуто в працях 

вітчизняних науковців: Азоєва Г. Л., Балабанової Л. В., Бланка І. О., Власової 

Н. О., Градова А. П., Іванова Ю. Б., Лігоненка Л. О., Мазаракі А. А., 

П’ятницької Г. Т., Садекова А. А., Смоліна І. В., Тищенка О. М., Тридіда О. М., 

Фатхутдінова Р. С., Юданова А. Ю. та ін. Управління конкурентоспроможністю 

господарюючих суб’єктів були предметом дослідження таких зарубіжних 
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науковців як: Ансофа І., Томпсона А. А., Леманна Дональд Р., Вінера Рассел С., 

Портера М. Е., Стрікленда А. Дж. та ін. 

Однак, незважаючи на значний обсяг публікацій та розробок існуючі 

методики оцінки конкурентоспроможності не є прийнятними для закладу 

ресторанного господарства, адже не враховують галузеві особливості 

організації ресторанного бізнесу. В свою чергу, відсутність такої методики 

ускладнює пошук конкурентних переваг та розробку конкурентоорієнтованої 

стратегії закладу ресторанного господарства. Також залишається значна 

кількість питань, які потребують додаткової уваги, а особливо потреба в 

дослідженні емоційної складової взаємовідносин ресторану з його 

відвідувачами. 

Кoнкуренція – це прoцес реакції на нoву силу і cпосіб дoсягнення нoвої 

рівноваги, cутністю якoго є бoротьба кoнкурентів зa віднoсні пeреваги. При 

цьому основним методом конкурентної боротьби є зміна ціни. Основною 

метою формування клієнтоорієнтованості закладу ресторанного господарства є 

досягнення конкурентної переваги за рахунок підвищення якості 

обслуговування споживачів. Знання свого клієнта, розуміння його потреб, 

своєчасне вирішення проблем і передбачення потенційних бажань є 

передумовою створення продукту чи послуги, від яких неможливо відмовитися.  

Основні фактори, що визначають конкурентоспроможність можна 

розділити на три групи: техніко-економічні, комерційні та нормативно правові 

(рис. 1). До техніко-економічних факторів зазвичай відносять: якість продукції 

та послуг, рівень цін і витрати на споживання продукції або послуги. 

Комерційні фактори найчастіше визначають умови реалізації товарів на 

конкретному ринку. Нормативно-правові фактори відображають вимоги 

технічної, екологічної та іншої (можливо, морально-етичної) безпеки послуги 

на даному ринку, а також правові норми. На відміну від клієнта менеджер за 

якістю має «керівництво до дії » у вигляді докладного опису оцінюваних 

показників і методики їх оцінки. Крім того, даний підхід дозволяє знизити роль 

суб’єктивного фактору, характерного для анкетування споживачів послуг. 
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Разом з тим, не варто відмовлятися від проведення анкетування клієнтів, 

розглядаючи його в якості можливої складової частини описуваної методики і 

як додаткове джерело інформації. 

 
Рис. 1 – Фактори конкурентоспроможності закладу 

ресторанного господарства 

 

Слід відзначити, щo за сучасних умoв розвитку нaціональної eкономіки, 

пoслуги все частіше рoзглядаються як cпосіб пiдвищення цiнності oкремого 

пiдприємства для cпоживача, та зaбезпечення тaким чинoм 

кoнкурентоспроможності на визнaчений тeрмін. Однак, нa відміну вiд 

пiдприємств iнших гaлузей – нaдання пoслуг та oрганізація oбслуговування є 

нeвід’ємною cкладовою oрганізації діяльності закладу рeсторанного 

гoсподарства та cприймаються споживачем невіддільно від страв та прoдукції, 

що пропонуються. 

Отже, з одного боку виконання функцій виробництва, рeалізації та 

oрганізації споживання прoдукції рoзширює пoле кoнкуренції для закладу 

рeсторанного  гoсподарства, а з іншого – свiдчить про cкладність зaбезпечення 

кoнкурентоспроможності cуб’єкта, адже пoтребує урaхування всіх cкладових 
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його діяльності. Динаміка розвитку ресторанного господарства є причиною 

появи жорсткої конкуренції. Через конкуренцію прокладають шлях всі 

економічні закони, відбуваються всі процеси в суспільстві.  

Можна зазначити, що через конкуренцію прокладають шлях всі 

економічні закони, відбуваються всі процеси в суспільстві. Конкурентні 

відносини є об’єктивними, вони постійно відтворюються у більшості сфер 

життєдіяльності суспільства, тобто вони закономірні. Більше того, дію 

конкурентних сил можна назвати одним із найважливіших загальних 

економічних законів розвинутого товарного виробництва, якому внутрішньо 

притаманна боротьба окремих товаровиробників за споживача їх продукції.  

 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

 
Василенко Н. В., Мартиненко Д. А., Хоменко М. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Удосконалення управління активами вітчизняних підприємств та 

звільнення від оподаткування емісійного доходу сприятиме якісному 

зростанню числа публічних компаній на фондовому ринку [1]. Збитковість і 

банкрутство окремих акціонерних товариств (АТ) та більшості державних 

холдингів, низька капіталізація публічних компаній зменшують інноваційно-

інвестиційну привабливість виробничої сфери і скорочують потік інвестицій у 

фінансовий сектор. У відповідності із законами функціонування ринкових 

відносин інвестиції можливі лише тоді, коли створюється новий реальний 

капітал. Виникає необхідність пошуку нових джерел формування і зростання 

ринкової вартості, так як капіталізація економіки і підприємств виступає 

основою економічної безпеки країни. 

У відповідності із світовим досвідом вартість підприємства (Вп) 

визначається як сума ринкової вартості власного капіталу (для акціонерів), а 

також вартості позичених сторонніх капіталів (заборгованість) [2]. Вартість для 
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акціонерів оцінюється вартістю підприємства із двох основних елементів: 

теперішня вартість (Тв) майбутніх грошових потоків (у цьому періоді 

прогнозування); довгострокова вартість (Дв) майбутнього грошового потоку 

(після періоду охопленого прогнозом). За рекомендацією відомих економістів 

додатково потрібно враховувати третю складову – теперішню вартість 

ринкових цінних паперів (ЦПв), що перебувають у власності підприємства і їх 

можна замінити на готівку, так як в поточному періоді вони безпосередньо не 

залучені в основну господарську діяльність [2]. Таким чином, вартість 

підприємства (Вп) складає: Вп = Тв + Дв + ЦПв. Наведені у формулі складові 

визначають основні напрямки подальшого розвитку АТ і зростання його 

вартості. За виплати значного відсотку дивідендів АТ можна розраховувати на 

підвищений інтерес на фондовому ринку з боку потенційних інвесторів. На 

вітчизняному ринку сплата дивідендів в 40% і більше свідчить про втечу від 

оподаткування. Державні компанії монополісти за володіння контрольним 

пакетом акцій виплачують у вигляді дивідендів «навіть 90-100% прибутку»    

[1, с. 83]. За американської моделі корпоративного управління систематична 

виплата високих дивідендів характерна для випадку відсутності привабливих 

інвестиційних проектів, тобто ефективного ре інвестування прибутку. 

Вартість акціонерного капіталу за оцінки на фондовому ринку 

визначається добутком кількості акцій корпорації в обігу на їх ринковий курс. 

Цінні папери вітчизняних відкритих АТ набувають привабливості для 

потенційних інвесторів за зростання їх ліквідності. Потенціал зростання і 

поточна вартість акцій залежать від сприйняття цінностей марок і пов’язаних з 

ними нематеріальних активів тобто науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, укладених контрактів, торгової марки тощо. 

Стратегічні перспективи нарощування інтелектуального капіталу у взаємодії із 

збільшенням реалізації продукції виступають ключовими факторами зростання 

ринкової капіталізації. Чисту поточну вартість майбутніх грошових потоків 

(NPV) вітчизняних АТ доцільно визначати за відомою формулою [2] 
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, де NCVt – чистий грошовий потік для t-го періоду; r - ставка 

дисконту, що враховує ризик. 

Темпи зростання ринкової капіталізації обумовлені динамікою бізнесу 

науково містких та високих технологій в галузевій сфері функціонування 

компанії. Оцінювання вартості АТ здійснено для умов роботи Кременчуцького 

науково-виробничого підприємства (НВП) «Присадки». На сьогоднішній день 

це підприємство разом із ЗАТ «Укртатнафта» та Бердянським АТ «Азмол» – 

провідні в Україні виробники широкої номенклатури олив, мастильних 

матеріалів, присадок та різноманітних продуктів нафтохімії. Методичний 

підхід, що використовується для визначення чистої теперішньої вартості 

майбутніх грошових потоків НВП з врахуванням аналізатора «відставання від 

міжнародного рівня» [2], являє собою систему моделей, що відбивають різні 

рівні процесу виробництва і споживання продуктів нафтохімії. Впровадження 

оригінальної «формули процвітання» – більше споживачів, вище 

продуктивність, широкі можливості для розвитку ключових компетенцій – 

змушує раціоналізаторів НВП виходити на нові ринки олив і особливо 

присадок. Чистий грошовий потік (NCVt) для конкретного періоду можна 

розрахувати за відомою формулою 1: 

NCVt = П + А – І – С,                                        (1) 

де П валовий прибуток; А – амортизація нематеріальних активів і знос 

основних засобів; І – початкові інвестиції; С – податки. 

Складність прогнозування чистого грошового потоку для t-го періоду 

(NCVt) зумовлена припущеннями стосовно остаточних результатів по 

дослідженню засобів для їх досягнення. NCVt є відображенням наступних 

чинників макро- і мікросередовища: можливостей реалізації цінової стратегії на 

товарних ринках олив та присадок за відповідної ринкової кон’юнктури; 

наявності доступних альтернативних джерел зовнішнього фінансування 

розробок та організації виробництва науково містких видів присадок; рівня 

ефективності використання виробничого капіталу, особливо, нематеріальних 
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активів; дієвості системи мотивації менеджерів щодо збільшення 

маржинального доходу (прибуток та амортизація) і освоєння ризикованих 

інноваційних проектів організації виробництва нових присадок; узгодженості 

виробничого і фінансового циклів товаровиробника; швидкості реакції топ-

менеджерів на зміну ринкової кон’юнктури олив та присадок і перерозподілу 

обмежених ресурсів. 
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УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
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Оновлення процесу і всебічне управління якістю повинні поєднуватися і 

фактично доповнювати одна іншу, так як у центрі уваги кожного з них 

знаходяться запити споживачів. Робота в групі, участь працівників в 

удосконаленні технологічного процесу, розширення їх повноважень, 

перехресна функціональність, аналіз процесів і критерії, тісне співробітництво з 

постачальниками і визначення початкового рівня – досить важливі елементи, 

що перейшли в концепцію оновлення процесу виробництва нової продукції з 

концепції всеосяжного управління якістю. Підприємства повинні мати таку 

структуру, в якій знаходиться місце для заходів по оновленню процесів, в тому 

числі й технологічних. Інтеграція безпосереднього покращання і 

перепроектування процесу дозволяє обґрунтовано визначити цілі, методи і 

результати різних ініціатив з організації виробництва нової продукції.  
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До основних видів продукції АТ «Кременчуцький колісний завод» 

належать більше 150 модифікацій коліс. Виготовлення коліс здійснюється в 

п’яти основних виробничих корпусах. На заводі використовується 

високомеханізоване і автоматизоване устаткування. Переваги підприємства – 

наявність власного інструментального та станкобудівного виробництва, в якому 

виготовляється технологічна оснастка і спеціальне обладнання. Завод має центр 

випробування коліс, акредитований Держстандартом України, на стендах якого 

здійснюються дослідження міцності та надійності. Покриття коліс порошковою 

полімерною фарбою забезпечує високу якість пофарбування, а також 

підвищену механічну міцність і антикорозійну стійкість. Так, гамма коліс для 

сільськогосподарської техніки досить різноманітна і включає колеса і ободи для 

машин різноманітного застосування: комбайни, самохідні шасі, трактора, 

жатки, причепи та інша техніка. Акціонерне товариство монополіст з 

виготовлення коліс для автомобільної і сільськогосподарської техніки на 

вітчизняному ринку. Технологічні лінії виготовлення коліс обладнанні 

спеціалізованим устаткуванням з метою досягнення великої продуктивності за 

масового виробництва одного-двох найменувань переважно однакового 

типорозміру за раціонального управління товарною політикою. В табл. 1 

наведена характеристика деяких моделей коліс виробництва заводу. 

Таблиця 1 – Колеса з постійним вильотом диску для тракторів 

 і сільськогосподарських машин 

Моделі Умовне 
позначення 

Максимальне 
навантаження, kN 

Шина для 
монтажу 

Тиск повітря 
в шині, МПа 

Вага, кг 

К-701, К-700А DW24х26 49,04 700-665 
720-665Р 

0,123 
0,167 63,8 

Т-157, Т-150К-27 DW20х26 35,41 23,1R26 0,167 62,5 
Т-150К, Т-155 DW18х24 27,95 530-610 0,177 48,1 
МТЗ-80, МТЗ-

100 DW14Lх38 33,00 400-965 
15,5R38 0,120 79,0 

ЮМЗ-6, МТЗ-50 DW14Lх38 16,30 400-965 
15,5R38 0,120 72,4 

МТЗ-82Н, ЛТЗ-
155 DW14х30 20,59 456-762 

18,4R30 0,108 53,3 

Хлопко 
збиральні 
машини 

DW11х38 32,30 12-38 0,290 70,4 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

29 
 
 

Спочатку з використанням детермінованої лінійної моделі обґрунтували 

найкращий варіант виробництва нової моделі колеса для сівалок [1]. В АТ 

розробили та впровадили сучасну технологію виробництва нової моделі колеса 

з постійним вильотом диску. Варіант створення конкурентної моделі 

враховується при складані прогнозу та системи планів освоєння і збуту нової 

продукції. Позначили через D випадкову величину, що представляє собою 

обсяг споживчого попиту коліс з постійним вильотом диску для тракторів і 

сільськогосподарських машин на одиничний період. Хай D може приймати 

значення d = 0, 1, 2,…, N ; відповідні імовірності позначимо через Р[D=d]. 

Підприємство випускає Y штук коліс з постійним вильотом диску для тракторів 

і сільськогосподарських машин, які зберігаються на складах з метою 

забезпечення резерву та слугують для задоволення споживчого попиту. 

Середня вартість колеса з постійним вильотом диску для тракторів і 

сільськогосподарських машин складає C грн. Якщо частина запасів в кінці 

періоду, що розглядається, виявиться нереалізованою, то це зумовить витрати, 

що пов’язані із зберіганням. Витрати на зберігання колеса в продовж одного 

періоду позначимо через h. Нереалізована в кінці планового періоду продукція 

частково знецінюється. У тому випадку, коли попит D перевищує обсяг 

замовлення Y, то за кожне відсутнє колесо, наприклад, з постійним вильотом 

диску для тракторів і сільськогосподарських машин стягується штраф 

величиною P. Таким чином, сумарні витрати в продовж одного періоду 

залежать не тільки від об’єму замовлення, але і від фактичного рівня попиту. 

Оскільки обсяг замовлення Y повинен визначатися в умовах, коли попит точно 

не відомий, то потенційний результат управлінського рішення доцільно 

виразити через математичне очікування сумарних витрат [1, 2]. Економічна 

ефективність удосконалення технології та організації процесу виробництва 

нової моделі 4,50Eх16 колеса з постійним вильотом диску для сівалки на 

технологічній лінії розрахована як відношення приросту прибутку до 
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капіталовкладень. За умови експлуатації лінії перший рік в одну зміну, а в 

подальшому в дві – ефективність збільшується до 20 %.  
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Спортивний туризм в наш час перетворюється в одну із головних галузей 

туристичної індустрії і вимагає постійної уваги спеціалістів [1, 2]. Менеджмент 

туристичної галузі в промисловому регіоні треба розглядати як фактор 

стабілізації місцевих ринків праці та розширення зайнятості населення за 

нарощування міжнародного туризму. Економічні переваги, які отримує 

конкретний регіон за активного впровадження спортивного туризму, абсолютно 

очевидні. На наше глибоке переконання недостатньо розроблена 

підприємствами туризму промислового регіону така анімаційна послуга як 

організація спортивних заходів. Такий сегмент споживачів як молодь можуть 

привабити спортивні змагання та фестивалі на базі підприємств водного 

туризму. Агітаційні спортивні туристичні походи найкраще проводити на честь 

визначних суспільно-політичних чи спортивних подій із залученням широких 

кіл населення до туристичного руху та обміну досвідом. Прикладом таких 

походів можуть бути щорічні змагання на байдарках на честь Дня Незалежності 

України в Кременчуці. Водні туристичні походи стосуються групового або 
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командного проходження спортивного маршруту по Дніпру певної протяжності 

та різної складності за нормативний час.  

Водна туристична подорож вимагає від учасників як гарного знання свого 

судна, так і вміння управляти ним. Керівники мають досвід управління водним 

туризмом за використання шлюпок, прогулянкових човнів, байдарок та 

катамаранів. Дещо складніше організувати водну подорож за використання 

плотів та вітрильників. Найбільш прийнятні для подорожей розбірні байдарки і 

катамарани, які достатньо стійкі, мають добру місткість та задовільні ходові 

якості, легко перевозяться на транспорті, зручні для плавання по річках різної 

складності, прості в ремонті. Найбезпечніші для походів по Дніпру, як великої 

водойми, морські шлюпки. За їх використання моторні човни та річкові судна в 

районі міста Кременчука не ускладнюють туристичні походи. Для походу по 

невеликих річках придатні прогулянкові човни. Безпечні вони тільки коли не 

перевантажені, а їх команда достатньо дисциплінована. При розробці маршруту 

встановлюються перешкоди, які можуть зустрітись на річці. Місця їх 

знаходження наносять на карту. У склад екіпажу включають туриста, що 

раніше був у поході на байдарках чи катамаранах, та новачка. Капітан 

відповідає за судно, йому підпорядковуються інші члени екіпажу. Капітаном 

призначають туриста, який вже мав досвід водної подорожі та виконував 

обов’язки заступника капітана. Велика відповідальність лягає на капітанів 8–

10-місних катамаранів, тому що від їх уміння залежить ефективність роботи 

усієї команди. 

При створенні анімаційних програм в промисловому регіоні доцільно 

використовувати елементи змагань пішохідного, велосипедного, лижного та 

водного туризму, які не вимагають спеціальної підготовки, як з боку 

організаторів, так і учасників. Можна запропонувати нескладні ділянки 

перешкод рівня першого класу з включенням 4–5 етапів: вертикальні перила, 

купини, перехід через болото, маятник, навісна переправа, конкурс вузлів тощо. 

Викликає інтерес застосування спортивних елементів у так званих quest-
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програмах (пошукових програмах), за яких виконання ланцюжка завдань або їх 

елементів приводить до кінцевої мети: перемоги, отримання призу. Програму 

можна використати при організації власниками агросадиб анімаційних послуг 

на корпоративних вечірках бізнес-структур, особливо під час weekend-турів, 

тобто вихідних або по закінченню тижня напруженої роботи. Це новий і 

популярний для нашої країни спосіб мотивації персоналу для подолання 

конфліктів у колективі підприємницької організації. В змаганнях із 

застосуванням спортивних елементів проявляється командний, корпоративний 

дух, пошук креативних методів менеджменту, маркетингу, бізнес-ідей. 

Використання анімаційних послуг за розробки конкурентної стратегії 

підприємств виступає вагомим чинником розвитку сільського туризму.  

Особливо слід дотримуватися ключових правил техніки безпеки у 

туристичних походах: протипожежної безпеки, організації пересування 

туристів, проходження туристською групою пішохідного маршруту. У 

протипожежній безпеці керівник повинен сконцентрувати увагу учасників 

походу на необхідності дотримання вимог: розпалювати вогнище не ближче 

ніж за 6–8 м від наметів та 4–6 м від дерев, пеньків, коренів, а за вітряної 

погоди відстань збільшується; не розкладати багаття у молодих хвойних лісах, 

на ділянках з сухим комишем, мохом і травою, на вирубках і торф’яниках; при 

заготівлі дров не чіпати завислі і нахилені дерева; одягати чергових біля 

вогнища в довгі штани, закрите взуття і забезпечувати рукавицями. Необхідно 

дотримуватися правил безпеки при організації спортивних туристичних 

походів, базовими з яких є: перед початком походу визначається порядок руху, 

призначають замикаючого і головного, який визначає темп руху; спорядження 

й добір продуктів харчування повинні відповідати категорії складності 

конкретного маршруту; наявність аптечки із списком медикаментів та їх 

призначенням; здійснювати 10 хвилині перерви для відпочинку після 50 хвилин 

руху; для зменшення спраги дотримуватися питного режиму; рекомендується 

не сідати на каміння чи землю та відлучатися тільки з дозволу керівника; при 

подолані перешкод виконувати правила страхування та самострахування; 
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купатися тільки з дозволу керівника у спеціально відведених для цього місцях; 

під час руху у лісі не користуватися відкритим вогнем, не кидати на землю 

запалені сірники та недопалки; перед виходом з привалу перевірити погашений 

вогонь і прибрати місце зупинки. Необхідно ретельно дотримуватися правил, 

що містять заборону пересуватися під час грози, сильного вітру, в тумані, вночі. 
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КОМАНДНА РОБОТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Прискорення науково-технічного прогресу впливає на всі сфери життя 

людей у всьому світі, що виводить значення інновацій на новий рівень, а 

відповідно і людей, які відповідають за створення інновацій та управління 

інноваційною діяльністю.  

Враховуючи складність прийняття управлінських рішень в сфері 

інновацій, та досить високу складність прогнозування впливу інновацій на 

життя людей технічно-розрахунковими методами, команда, яка відповідає за 

розробку та впровадження інновацій, стає єдиним джерелом змін та розвитку 

інноваційної діяльності. 

Щоб зрозуміти значення командної роботи за наявних умов розвитку 

інноваційної діяльності у світі, доцільно розглянути загальну систему 

управління інноваціями (рис. 1). 
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Рис. 1 – Система управління інноваціями;  

розроблено авторами за даними [1], [2] 

 

Як видно з рисунка 1, команда являє собою міст, який трансформує 

наявну інформацію та ресурси в об’єкт управління (який є інноваційною 

діяльністю) через набір методів та інструментів, які враховують мету та 

стратегію діяльності підприємства чи організації. Тому потрібно зрозуміти, що 

відносини в команді та загальна командна робота будуть прямо впливати на всі 

складові та процеси інноваційної діяльності. 

Враховуючи вищезазначену інформацію, командна робота повинна бути 

стабільної, вмотивованою та відповідати наявним вимогам конкретної 

інноваційної діяльності. 

Пропонуємо наступний перелік негативних факторів та варіанти їх 

нейтралізації для підвищення ефективності командної діяльності на рис. 2. Дані 

рисунку 2 можуть доповнюватися, але основні категорії будуть залишатися 

незмінними.  

Емоції наявні в будь-якому колективі і вони завжди будуть впливати на 

всі сфери управління інноваціями, теж саме можна сказати і про мотивацію. 

Щодо технічних та управлінських факторів, то вони частіше спираються на 

розрахунки та наявні факти, а тому мають більш практичні  варіанти рішень. 
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Рис. 2 – Негативні фактори та варіанти їх нейтралізації в процесі командної 

роботи; розроблено авторами [1], [2] 

 

Взаємодія команди повинна підтримуватися на достатньо високому рівні 

для загального ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств, 

організацій та проєктів, що зумовлює необхідність подальшого пошуку засобів 

та інструментів розвитку командної роботи. 
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УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ 
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В умовах євроінтеграції, посилення значення нашої країни на 

міжнародній арені та загального розвитку інноваційної діяльності в Україні все 

більшого значення набуває необхідність удосконалення енергетичної 

комплексу та перехід на відновлювані джерела енергії. Зважаючи на внесення 

змін до законодавства України [1], з’являється можливість спрямувати розвиток 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

36

енергетичних проектів в сферу систем накопичення енергії. Оскільки системи 

накопичення енергії та загалом відновлювана енергетика це відносно нова 

сфера діяльності, то управління енергетичними проєктами як в усьому світі так 

і в Україні зокрема є недослідженими, а тому вимагають подальшого розгляду. 

Наразі в Україні існує енергетична спільнота «Energy Club» [2], яка 

відповідає за створення комунікації для ефективного й екологічного розвитку 

енергетики. Постійно розширюючи членство клубу, вони займаються 

розвитком та пошуком інновацій в області відновлюваної енергії, діляться 

практичними кейсами з реалізації проєктів, допомагають з пошуком клієнтів, 

бізнес-партнерів, інвесторів та взагалі супроводжують управління 

енергетичними проєктами на різних рівнях. Діяльність «Energy Club» наразі є 

єдиним подібним представником в області енергетики України. 

Подальше створення та управління енергетичними проєктами в Україні 

буде залежати від методів створення цих проєктів. Як видно з рисунку 1, наразі 

існує три основних методи створення енергетичних проєктів:  

1. Використання наявних технологій, наразі є неконкурентоспроможним в 

умовах розвитку відновлюваної енергії та наявних світових розробок; 

2. Створення нових технологій, або власне інноваційна діяльність є 

перспективними, але потребують експертів в даній сфері діяльності та 

належного фінансування. Даний варіант доцільно розглядати в розрізі 

стартапів, або вдосконалення вже існуючих закордонних технологій; 

3. Залучення закордонних технологій та досвіду передбачає створення та 

управління проєктами на базі вже наявних закордонних розробок. До 

програмного забезпечення систем накопичення енергії та джерел відновлюваної 

енергії належать такі лідери даної сфери як «SonnenCommunity», «RESolve», 

«YCUBE»; до розробок можна віднести «Powerwall and Powerpack», «Zcell», 

«Smart Towns», «Advansion». 
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Рис. 1 – Методи створення енергетичних проектів в Україні;  

розроблено авторами за даними [3], [4] 
 

Після визначення методу створення енергетичного проєкту в наявних 

умовах розвитку енергетичного сектору України доцільним варіантом пошуку 

фінансування є залучення до спільноти «Energy Club». Також залежно від 

методу керівнику проєкту необхідно буде заручитися підтримкою спеціалістів в 

даній сфері, що може потребувати пошук закордонних партнерів та 

спеціалістів. Процес управління подібними проєктами може суттєво 

відрізнятися від звичайного, оскільки законодавство ще не пропрацьовано до 

кінця, а населення України може буди не готовим до введення подібних 

проєктів. 

Наразі існують дві основні категорії методологій управління проєктами – 

Waterfall та Agile. Перша передбачає лінійну систему роботи, яка потребує від 

команди завершити кожну фазу проєкту перед переходом до наступної, у той 

час як друга категорія заохочує команду працювати одночасно над різними 

фазами проєкту. Зважаючи на це, необхідно розуміти, що специфіка 

енергетичного комплексу вимагає використання методології Waterfall, для 

забезпечення послідовного виконання всіх операцій. Але методологія Agile 

може бути корисною для стартапів, або проєктів, які мають на меті 
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удосконалення вже наявних технологій, оскільки дані категорії потребують 

більш гнучкого підходу. 

Загалом переоцінити важливість енергетичних проєктів в умовах 

інноваційного розвитку України досить складно, тому що вони безпосередньо 

впливатимуть на життя всіх Українців. Обрання правильної бази для створення 

проєкту, залучення коштів та подальший процес його управління будуть 

основними складовими успішної реалізації. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ДІЛЬНИЦЯХ 
ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
В умовах ринкової економіки необхідність планування своєчасного 

відвантаження готової продукції значно посилюється у зв’язку із зростанням 

невизначеності економічної системи та поширення конкуренції. Акценти в 

цьому процесі переносяться на рівень підприємства, особливо в частині 

своєчасного дотримання графіків постачання [1]. Щоб вистояти в конкурентній 

боротьбі, поновити свої позиції на ринку, забезпечити високий рівень обсягів 

виробництва і прибутку, підприємство вимушено детально планувати свою 

діяльність. АТ «Кременчуцький сталеливарний завод» в умовах зростаючої 

конкуренції виконує в повному обсязі договірні зобов’язання з поставок 
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продукції у відповідності з узгодженими графіками постачання сталевого та 

чавунного литва. На заводі більше 80 % усіх перевезень здійснюється 

залізничним транспортом. В умовах ускладнення технологічних зв’язків 

основного виробництва вимоги до промислового транспорту постійно 

зростають. На підприємстві впроваджуються заходи із забезпечення 

безперебійної роботи транспорту. 

Удосконалення роботи підрозділів промислового транспорту на 

дільницях відвантаження продукції заводу здійснюється на засадах цехового 

госпрозрахунку. До показників, що характеризують ефективність роботи 

залізничного цеху, відносяться внесок (В) цеху в обсяг (приріст) продукції та 

прибуток підприємства. Внесок колективу транспортного залізничного цеху 

розраховується за формулою 1: 
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)( ,                                     (1) 

де m – число основних цехів, яким надає послуги залізничний цех; Вj – 

внесок j-го основного цеху, якому надає послуги залізничний цех, в обсяг 

(приріст) продукції заводу, грн.; КТВj – коефіцієнт трудового внеску 

залізничного цеху в обсяг (приріст) продукції j-го основного цеху; Ві – внесок в 

обсяг (приріст) продукції, отриманий цехом промислового транспорту в 

результаті надання послуг і-му допоміжному цеху, грн.; n – кількість 

допоміжних цехів; Ві – внесок в обсяг (приріст) продукції, переданий 

залізничним цехом іншому і-му допоміжному цеху, який надав йому послуги. 

Коефіцієнт трудового внеску залізничного цеху в обсяг (приріст) 

продукції j-го основного цеху оцінюється експертним способом. При цьому 

враховується питома вага витрат залізничного цеху, що відноситься на 

основний цех, в залежності від обсягу виконаних транспортних робіт та їх 

собівартості, використання спеціалізованих засобів, характер транспортування 

вантажів, специфіка вантажно-розвантажувальних робіт тощо.  
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Акціонерне товариство довело до транспортного підрозділу базовий фонд 

заробітної плати тільки в перший рік роботи в умовах нормативного 

обґрунтування фонду оплати. Гарантована частина фонду заробітної плати 

включає оплату за тарифними ставками і посадовими окладами, доплату за 

керівництво бригадами та умови праці. Приріст (зменшення) фонду заробітної 

плати або матеріального заохочення колективу залізничного цеху (ФЗП) 

розраховується за формулою 2:  

ФЗП= НпВ,                                                   (2) 

де Нп – норматив приросту фонду заробітної плати на гривню приросту 

(В) продукції. 

Підрядній бригаді гарантується виплата загальної суми заробітної плати 

(сформованого колективного заробітку) за виконання установленого обсягу 

робіт у відповідності з договірними зобов’язаннями незалежно від того, за якої 

чисельності працюючих цей обсяг виконано. Фонд оплати праці робітників 

залізничного цеху розподіляється між бригадами у відповідності з їх трудовим 

внеском в загальні результати роботи транспортного підрозділу заводу. 

Плановий коефіцієнт трудового внеску п
бТ  локомотивно-складальних бригад 

визначається із співвідношення: 

,п
ц

п
бп

б Ф
ФТ                                                         (3) 

де п
ц

п
б іФФ  – планові фонди оплати праці бригад і залізничного цеху. 

Реальний коефіцієнт трудового внеску р
бТ  виражається через плановий 

коефіцієнт внеску п
бТ , скоригований на показники, що характеризують 

відхилення фактичних результатів від планових: о
п
б

р
б RТТ  . Загальний індекс 

показників корегування (Rо) розраховується наступним чином:  

Rо = 1  Re,                                           (4) 

де е –число індексів; Re- часткові е-ті індекси показників діяльності бригади. 

Обчислений з урахуванням фактичних результатів роботи фонд оплати 

праці розподіляється між членами локомотивно-складальних бригад. Заробітна 
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плата перераховується членам бригади за погодинно-преміальною системою із 

запровадженням нормованого завдання на відвантаження сталевого та 

чавунного литва. Для більш повного обчислення індивідуального випуску 

кожного робітника в результати колективної праці відрядний приробіток та 

премія розподіляються між членами бригади з урахуванням коефіцієнту 

трудової участі (КТУ). Удосконалення організації праці локомотивно-

складальних бригад шляхом упровадження колективного підряду на дільницях 

відвантаження сталевого та чавунного литва споживачам дозволило скоротити 

тривалість обробки вагонів на 0,4 години та прискорити їх оборот на 2,1 %. 
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МАРКЕТИНГУ  

ЗА ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК 
 
Пухната О. С., Хоменко Л. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Зростання взаємозалежності країн при виробництві металопродукції 

приводить до усвідомлення керівництвом підприємств більш глобального 

підходу до бізнесу. Міжнародні ринки важливі особливо для гірничо-

збагачувальних комбінатів (ГЗК) за розширення виробництва окатишів. 

Підприємства повинні шукати нові можливості на ринках закордонних країн в 

умовах насичення внутрішнього ринку залізорудною сировиною. В міру 

нарощування обсягів поставок на закордоні ринки постає питання 

удосконалення структури служби маркетингу для планування і ефективного 

здійснення маркетингової діяльності.  

ВАТ «Полтавський ГЗК» потужний постачальник залізорудних окатишів, 

які виробляються на чотирьох технологічних лініях. Експортна спрямованість 

виробництва обумовлена сприятливим географічним розташуванням та 
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добрими фізичними властивостями окатишів: висока міцність та незначний 

вміст дріб’язку. За рахунок зменшення викидів покращується екологічність 

процесу доменної плавки, що особливо привертає увагу закордонних 

споживачів. Постійне впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

дозволило ввести в експлуатацію флотаційне устаткування із збагачення 

залізорудного концентрату, що дозволяє комбінату виробляти високоякісні 

окатиші зі вмістом заліза до 65,5 %. Високі фізичні характеристики окатишів 

зумовлені оснащеністю фабрики окомковування комплектним імпортним 

обладнанням фірми «Allis Mineral System» з використанням технології «грати-

трубчата піч». Удосконалення зовнішньоекономічної служби на комбінаті 

зумовлене великою часткою експорту в загальному обсязі виробництва, 

регулярним здійсненням зовнішньоторговельних операцій, випуском продукції 

з високим рівнем конкурентоспроможності, невисоким рівнем конкуренції на 

відповідному сегментові світового ринку, відсутністю потреби серйозної 

адаптації продукції до закордонних умов використання та наявністю необхідної 

чисельності фахівців із зовнішньоекономічної діяльності. Традиційними 

споживачами української залізорудної сировини є країни Центральної та 

Східної Європи. Сумарне виробництво чавуну в цих країнах складає 

25–27 млн т. За умови низької якості, незначних запасів та не розвинутості 

видобутку власної залізної руди чорна металургія орієнтована на зовнішні 

поставки залізорудної сировини. Обсяги споживання по руді складають близько 

40 млн т, з яких 97 % припадає на імпорт. Частка окатишів в загальній 

структурі споживання залізорудної сировини в останні роки перевищує 30 %, 

причому протягом п’яти років збільшення досягло 5 % [1]. 

Формування структури підрозділу зовнішньоекономічної діяльності ГЗК 

– засіб покращення функціонування самого об’єкту управління стосовно 

реалізації окатишів, що експортуються. В умовах опрацювання структури 

підрозділу для підприємства необхідно враховувати існуючі форми і методи 

роботи з тим, щоб не втратити того позитивного, що мало місце в попередній 

структурі управління, і в той же час привести її у відповідність новим вимогам. 
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Процеси покращення організації виробництва і удосконалення управління 

зовнішньоекономічною діяльністю необхідно розглядати з точки зору 

системного підходу, приділяти постійну увагу їх взаємозв’язкам і 

взаємовпливу[2]. При вивченні існуючої системи шляхом обстеження 

здійснюється збір інформації стосовно підрозділу зовнішньоекономічних 

зв’язків і перспектив його розвитку: складання плану випуску продукції; 

формування цінової політики; обґрунтування каналів збуту продукції; 

визначення попиту на продукцію, що експортується; розміщення реклами в 

засобах інформації; розробка технології по збільшенню вмісту заліза в 

окатишах; комплексне вивчення властивостей власної і продукції конкурентів. 

Впровадження удосконаленої структури управління зовнішньоекономічною 

діяльністю являє собою реалізацію прийнятих рішень шляхом їх матеріально-

технічного, правового і економічного забезпечення. 

Для умов комбінату за нашою участю здійснено комплекс робіт з 

обґрунтування чисельності працівників фірми зовнішньоекономічних зв’язків. 

При цьому скористалися як існуючою системою нормативів, так і експертними 

оцінками. Структуру управління зовнішньоекономічною діяльністю 

запропоновано організувати по групам країн (регіонам) (рис. 1). 
 

  Заступник директора по зовнішньоекономічних 
зв’язках 

 

    
 Керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків  

по регіонам (групам країн) 
 

  
     

Австрія  
(45–50%) 

 Польща, Чехія, 
Словаччина  

(35–40%) 

 Румунія, Болгарія  
(10–15%) 

 Сербія, Італія  
(2–5%)    

   
     

Куратори-маркетологи I – III категорій (торгові агенти) 
 

Рис. 1 – Фрагмент організаційної структури відділу зовнішньо- 

економічних зв’язків ГЗК 
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Торгові агенти можуть жити в межах території обслуговування і 

працювати з мінімальними витратами часу і засобів на роз’їзди. При 

обґрунтуванні чисельності приймалися до уваги і неекономічні фактори: 

відповідність організаційної схеми апарату управління зовнішньоекономічною 

діяльністю структурі цілей, якості інформаційної роботи та завантаження 

керівників оперативною роботою. Здійснено аналіз і систематизацію трьох 

аспектів процесу управління на комбінаті: робота кураторів-маркетологів, 

обґрунтування та конкретизація функцій по управлінню, опрацювання 

інформації і рішень стосовно функцій. 
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА КОЛІСНИХ ПАР 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Проблемним є визначення оптимальних обсягів виробів стосовно 

отримання додаткового доходу за рахунок збільшення обсягів разових 

поставок, наприклад, колісних пар для ремонту вагонів. Основна мета 

проведених досліджень – винайдення можливості оптимізації управлінських 

рішень при організації виробництва колісних пар як для комплектації власного 

виробництва вагонів, так і поставок вагоноремонтним підприємствам. 

Підвищення конкурентоспроможності нової техніки стосується і 

виробництва колісних пар для забезпечення ними вагоноремонтних 

підприємств при переозброєнні рухомого складу залізниць та промислового 

транспорту. Вагоноремонтні підприємства виступають основними 

споживачами колісних пар при здійсненні ремонтів усього комплексу рухомого 

складу або тільки вантажних вагонів та цистерн. Спеціалістами зовнішньо-
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торгівельної фірми «Крюковського вагонобудівного заводу» методом 

опитування працівників економічних та технічних служб і аналізу динаміки 

договорів-замовлень вагоноремонтних підприємств зроблена експертна 

прогнозна оцінка потреб в колісних парах. Управління збутом колісних пар в 

умовах становлення маркетингу здійснюється на основі поглибленого аналізу 

існуючого механізму господарських зв’язків заводу з підприємствами 

споживачами з метою підвищення конкурентоздатності та рентабельності 

випуску запасних частин для вагонів. З метою оптимізації управлінських 

рішень по отриманню додаткового доходу за рахунок збільшення обсягу 

разових поставок колісних пар замовленого асортименту та модифікацій при 

збереженні раніше установлених планових показників для інших видів 

продукції, що випускається, застосували з доопрацюванням математичну 

модель «місця і часу» [1, с.133].  

На першому етапі визначили оптимальні обсяги виробництва колісних 

пар для кожного із вагонобудівних підприємств, що випускають аналогічну 

продукцію. В Україні працює декілька (N) вагонобудівних заводів, які можуть 

або повинні випускати Q колісних пар відповідного асортименту та 

модифікацій протягом заданого інтервалу часу. Отже, якщо хj обсяг колісних 

пар потрібної модифікації, що випускається на j - му вагонобудівному заводі, то  

х1 +х2 +… + хn = Q, де хj ≥ 0 для любого значення j. 

Вартість виробництва хj обсягу колісних пар на j-му вагонобудівному 

заводі складає (1/ сj)∙хj
2. При реалізації моделі витрати виробництва сj ≥ 0 

визначали за даними, що стосуються звітних показників минулого року. 

Оптимальні значення хj визначали за умови ).....min(
2

2

2
2

1

2
1

n

n

c
x

c
x

c
x

 ; за наявності 

обмежень. Задача оптимізації вирішується з використанням деяких простих 

широко відомих заходів нелінійного програмування [1].  

Оптимальна стратегія рішень при організації виробництва колісних пар – 

вихід на зовнішній ринок вітчизняних виробництв з потрібним асортиментом та 
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модифікаціями за прийнятної для споживачів ціни. Система зворотного зв’язку 

забезпечує контроль показників якості на протязі всього строку служби виробу. 

Служба маркетингу повинна і приймає участь в процесі управління якістю на 

всіх етапах економічного циклу життя вантажного вагону або комплектуючих. 

Особлива увага приділяється забезпеченню якості в період експлуатації, 

оскільки саме тоді реалізуються проектні характеристики та конструкторські 

удосконалення виробу.  

Метою процесу управління якістю колісних пар є організація їх 

виробництва у відповідності з вимогами та замовленнями вагоноремонтних 

заводів при тісній взаємодії із службою маркетингу. Саме вони мають усі 

можливості для виявлення і визначення споживчих потреб, сприяють 

упровадженню їх в конструкторські розробки, приймають активну участь в 

плануванні та розробці удосконалень з відповідним рівнем якості. В таблиці 1 

наведені найважливіші характеристики колісних пар, що поставляються 

вагоноремонтним підприємствам. 

Таблиця 1 – Технічні характеристики колісних пар виробництва  

АТ «Крюковський вагонобудівний завод» 

Найменування 
показника РУ1-950-А 

РУ1-950-А 
без буксових 

вузлів 

Без 
буксових 
вузлів для 

візка 
моделі  
18-131 

Без 
буксових 
вузлів для 

колії  
1520 мм 

З 
дисковим 
гальмом 

Маса, кг 1392 1180 1352 1620 1254 
Максимальне 
статичне 
навантаження від 
колісної пари на 
рейки, кН (тс) 

230 
(23,5) 

230 
(23,5) 

245,55 
(25) 

392 
(40) 

150 
(15) 

Габаритні розміри 
підшипників, мм 250х130х80 – – – – 

Конструкційна 
швидкість, км/год. 120 120 120 120 160 

 

На другому етапі визначили оптимальні обсяги виробництва колісних 

пар, що випускаються конкретним вагонобудівними заводами впродовж 
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декількох періодів часу. Впродовж j-го інтервалу часу на конкретному 

підприємстві випускається хj – обсяг колісних пар. В такій постановці 

розглядаються тільки витрати, що пов’язані з виробництвом. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Багно О. С., Ващенко Д. В., Сакун Л. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
В умовах нестабільної економічної ситуації, що спостерігається в Україні, 

назріла гостра необхідність у розробці інструментів, моделей і методів, які 

допомогти б підприємствам покращити основні показники їх функціонування. 

Одним з найефективніших інструментів, що дозволяють досягти зниження 

витрат, підвищення продуктивності праці та поліпшення діяльності 

підприємства в цілому є оптимізація бізнес-процесів. 

Під оптимізацією бізнес-процесів розуміють комплекс заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності, продуктивності та 

конкурентоспроможності існуючих бізнес-процесів та зміцнення рівня 

стратегічного розвитку підприємства [1–3]. Термін «оптимізація» стосовно 

бізнес-процесів означає покращення їхньої діяльності за суб’єктивним 

критерієм ефективності, що визначається ситуаційно – це можуть бути як 

кількісні показники (прибуток, продуктивність), так і суб’єктивна оцінка 

фахівця.  

Метою підвищення ефективності бізнес-процесів є покращення 

менеджменту бізнес-процесів підприємства та рівня стратегічного розвитку [2]. 

Основними цілями оптимізації системи бізнес-процесів підприємства є: 

– підвищення керованості підприємства; 
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– зниження операційних витрат; 

– підготовка до впровадження системи управління якістю; 

– підвищення якості послуг та задоволеності споживачів; 

– досягнення цільових показників ефективності функціонування. 

До комплексних методів оптимізації, що застосовуються за низької 

ефективності бізнес-процесів, можна віднести: 

– ощадливе виробництво; 

– реінжиніринг бізнес-процесів; 

– системи автоматизації діяльності:  

– системи управління ефективністю бізнесу (CPM/EPM);  

– системи прогнозної аналітики (data mining);  

– комплексні інтегровані системи керування підприємством (ERP); 

– системи управління логістикою, складами (SCM, WMS);  

– системи керування транспортною логістикою (TMS);  

– системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM);  

– системи управління основними фондами та активами (EAM). 

Розглянувши найпоширеніші методи підвищення ефективності бізнес-

процесів, було визначено найуспішніші з них в умовах економічної 

нестабільності. Таким чином, у межах запропонованої методики оцінки та 

підвищення ефективності бізнес-процесів пропонується застосовувати такі 

методи оптимізації, як найбільш ефективні: для слабкого та неефективного 

рівня стратегічного розвитку – реінжиніринг, ощадливе виробництво, системи 

автоматизації діяльності; для стратегічно орієнтованого та з потенціалом 

зростання – спрощення процесів, експрес-оптимізація, системи автоматизації 

діяльності. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Самойленко К. Р., Семеніхіна В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Корпоративна культура є одним із найбільш важливих аспектів сучасного 

управління бізнесом, зокрема тісно пов’язана зі стратегією організації та її 

людськими ресурсами. Тому дослідження корпоративної культури є 

актуальним.  

Корпоративна культура ресторанного підприємства безпосередньо 

впливає на його конкурентоспроможність, прискорює і збільшує обсяги 

продажів, це інструмент досягнення стратегічних цілей закладу, орієнтованих 

на перспективу, що особливо важливо в умовах існуючої кризи. 

Ресторанний бізнес є основною складовою туристичної (розважальної, 

естетичної) індустрії нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного 

туризму значною мірою пов'язаний з рівнем матеріально-технічної бази 

туристичних підприємств, розгалуженістю та різноманітністю цієї мережі, 

якістю та обсягом послуг. 

Поняття «підприємства надання послуг», асоціюється з поняттям 

гостинності. Гостинність – це діяльність, пов’язана з прийняттям та 

обслуговуванням клієнтів з метою надання своїх послуг, залучення нових 

постійних клієнтів та отримання прибутку. З метою підвищення рівня якості та 

культури обслуговування, на світовому ринку підприємства готельно-
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ресторанного бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, 

але й широкий спектр додаткових послуг.  

Функціонування підприємства ресторанного господарства неможливо без 

оволодіння теорією і практикою міжособистісної комунікації всього 

обслуговуючого персоналу. Культурні бар’єри існують не тільки на кожному 

робочому місці, але й у середовищі багатонаціональних споживачів 

ресторанних послуг. Важливим завданням керівництва є створення відповідної 

корпоративної культури.  

На сьогоднішній день не існує одного чіткого трактування терміну 

«корпоративна культура». Корпоративна культура – це ідеї, інтереси і цінності, 

що розділяються групою. Сюди входять навички, досвід, процеси комунікації і 

ухвалення рішень, спрямованість й очікування, реально випробувані 

працівниками Корпоративна культура – це система цінностей та переконань, які 

розділяє кожен працівник фірми та яка передбачає його поведінку, обумовлює 

характер життєдіяльності організації [1]. Взагалі, під корпоративною 

культурою розуміють систему цінностей і переконань, що розділяються всіма 

працівниками, колективна свідомість і менталітет організації.  

Корпоративна культура визначає поведінку персоналу ресторану, його 

взаємини з клієнтами, керівництвом, посередниками, постачальниками, що 

завдяки цьому знають, як діяти і на що чекати від службовця. Корпоративна 

культура дає працівникам почуття мети і формує відданість своїй організації, 

відповідальності за все, що відбувається, усвідомлення важливості комунікацій, 

створює основу для стабільності, контролю та єдиного цілого. 

Отже, підсумуємо, корпоративна культура – це загальний стиль 

підприємства, розуміння його цінностей всіма працівниками. Корпоративна 

культура виражається у тому, як працівники ставляться один до одного та до 

виконання своїх обов’язків. Кожному підприємству властива культура, 

загальними принципами якої є: єднання колективу навколо загальних 

цінностей, спільних завдань під час вирішення проблем і надання бездоганного 
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сервісу та створення власного стилю у спілкуванні зі споживачами готельних 

послуг.  

Культура обслуговування – це система цінностей і переконань, 

підтримуваних підприємством ресторанного господарства. Його головною 

метою є надання споживачу якісних послуг на основі визначених правил, 

процедур, системи заохочень і дій. Значення культури обслуговування полягає 

у формуванні поведінки працівників і їхній відповідальності за наслідки 

діяльності для підприємства. 

Звернемо увагу на те, що кожна організація відповідає перед 

суспільством, у якому вона діє. На практиці корпоративна соціальна 

відповідальність підрозділяється на такі категорії: 

1. Організація: підтримка і розвиток ініціатив, спрямованих на підтримку 

підшефних організацій, і на розвиток самої організації. 

2. Освіта: сприяння створенню нових можливостей для молоді. 

3. Культура і мистецтво: допомога, різноманітні творчі діяльності і 

консолідація громадськості. 

4. Навколишнє середовище: підтримка зусиль, спрямованих на захист 

навколишнього середовища і на підвищення якості життя. 

Діючи на принципах корпоративної соціальної відповідальності, 

організація не розраховує на додаткову рекламу або на створення собі певного 

обліку в очах громадськості. Отже, як свідчить аналіз, корпоративна культура 

діє за принципом айсберга – коли видно лише верхню частину, яка офіційно 

«виглядає з води», а вагома та впливова частина залишається в тіні. Проте 

безпосередній вплив на корпоративну культуру виконавця відбувається згори. 

При цьому відбувається чітка ієрархія впливу з верхніх ланок до нижніх, а дія 

самої корпоративної культури проявляється навпаки, знизу догори.  

У цілому, вдосконалення управлінської діяльності потребує створення 

ефективної корпоративної культури, яка б сприяла підвищенню ефективності 
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управління як цілісного організму. Саме тому головне завдання керівництва в 

управлінні корпоративною культурою – розвивати її позитивні аспекти.  
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РЕІНЖИНІРИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД СТРАТЕГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
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Реінжиніринг – це сукупність засобів, заходів і методів, у тому числі 

відповідних інформаційних технологій, призначених для кардинального 

поліпшення основних показників діяльності підприємства [1–3]. Реінжиніринг є 

сучасним методом і програмою стратегічних заходів щодо покращення 

фінансового стану підприємства, що перебуває в кризовій ситуації.  

Розгляд практичних аспектів впровадження реінжинірингу бізнес-

процесів (РБП) на прикладі машинобудівного підприємства ПрАТ 

«АвтоКрАЗ», дозволив констатувати, що воно характеризувалося нестабільним 

фінансовим станом, і в компанії в останній час виникали певні проблеми, 

пов’язані з підвищенням ефективності господарської діяльності [1, с. 81–97]. Із 

2019 року керівництво ПрАТ «АвтоКрАЗ» почало впроваджувати реінжиніринг 

бізнес-процесів на своєму виробництві.  

Початком застосування РБП на підприємстві стало документування всіх 

бізнес-процесів і отримання чіткої уяви про організацію роботи компанії за 

принципом «від початку до кінця». З точки зору споживача, найважливішими є 

лише ті процеси, що додають цінності продукту. 

Цей принцип дозволяє мінімізувати втрати часу та матеріальних ресурсів 

у процесі виробництва та обґрунтовує впровадження заходів щодо їхнього 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

53 
 
 

усунення [2]. На рис. 1 систематизовано основні види втрат та способи їх 

усунення на підприємстві.  

Отже, застосування реінжинірингу бізнес-процесів допоможе вирішити 

підприємству наступні завдання: неузгодженість задач і цілей функціональних 

підрозділів; набуття самостійності працівниками щодо прийняття рішень; зміну 

критеріїв оцінки ефективності роботи та її оплати. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1 – Основні види втрат та способи їх усунення [1–3] 
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Зайве переміщення запасів та 
матеріалів 

Види втрат Способи усунення втрат 

 
Надлишок складів сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів, 

готових виробів, перевиробництво 

Ощадливе виробництво, Канбан, визначення 
запитів споживачів та відсутність відступу від 

них, формування портфелю замовлень, 
передоплата готових виробів, планування 

запасів, система витягування тощо. 

Формування ефективних виробничих потоків, 
виробничих осередків, перепланування 

 
Зайві внутрішньо змінні 

переміщення співробітників 

Застосування принципів проектування робочих 
місць та економії рухів (як приклад – 
раціоналізації робочого місця «5S»),  

якісне планування виробництва. 

 
Виявлення дефектів/переробка, 

сортування 

Усунення причин браку, запровадження 
стандартизації, уніфікації, ефективне  

екологічне управління 

 
Невикористаний трудовий 

потенціал 

Навчання на виробництві (TWI - Training Within 
Industry), щоденне керівництво роботами 

(DWM), підвищення кваліфікації персоналу, 
коучинг, тренінги 

Простої через очікування 
робітників, матеріалів, вихід зі 

строю обладнання, нестачі 
фінансових ресурсів 

Використання TPM (Total Productive 
Maintenance), SMED (Single-Minute Exchange of 
Dies), витягування потоку, синхронізація етапів 

виробництва між собою 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Самойленко В. В., Семеніхіна В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Сучасний світ характеризується тісним зв’язком усіх соціально-

економічних процесів, що призводить до виникнення єдиного простору для 

передових бізнес-процесів, ідей, концепцій та економічної політики держави. 

Головною тенденцією розвитку світової економіки є інтелектуалізація праці, 

яка в загальному розумінні визначається як «зростання частки розумової праці 

в суспільному виробництві». Підтвердженням цього твердження є факт, що за 

оцінками Міжнародної організації праці, більше 70 % робочих місць у світі 

передбачають розумовий характер праці і ця частка має стійку тенденцію до 

зростання. Але процес «інтелектуалізації праці» не означає її діджиталізацію, 

як процесу наповнення економіки електронно-обчислювальною технікою та 

цифровими технологіями. Сьогодні, інтелектуалізація спрямовує центр уваги на 

вирішення соціальних завдань, активізацію трудової активності населення, 

розвиток творчого потенціалу людських ресурсів. 

За таких умов управління персоналом покликане стати стратегічним 

напрямом менеджменту будь-якої організації, який в подальшому майбутньому 

виявиться основним фактором, що визначатиме успіх або крах організації на 

ринку та у суспільних відносинах, завдячуючи властивостям персоналу 

продукувати нові технології створення продукції, обслуговування клієнтів, 

обробки інформації, оптимізації бізнес-процесів та методів управління, 

використовувати синергію розумової та творчої праці. 
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Управління персоналом як розділ загального менеджменту досліджувався 

багатьма вітчизняними та світовими вченими: Щокіним Г., Кібановим А., 

Палєхою Ю., Цимбалюком С., Армстронгом М., Деслером К., Стаутом Л. та ін. 

Однак, в умовах змін науково-технічного розвитку та суспільного стану 

питання розвитку системи управління персоалом потребують нових рішень. 

Першим питанням, що потребує розгляду, є питання визначення сутності 

поняття «управління персоналом» та його значення в системі менеджменту 

організації. Так, Щокін Г. В. в книзі «Теорія і практика управління персоналом» 

наводить терміни «кадровий менеджмент», «менеджмент людських ресурсів», 

«управління кадрами», «управління людськими ресурсами», звертаючи увагу на 

те, що останній використовується як синонім терміну «управління персоналом» 

або для вираження нового погляду на роль кадрових служб чи для позначення 

нової концепції управління, в рамках якої людські ресурси набувають значення 

активу (капіталу), а не витратної частини (пасиву) виробництва [1]. Розглянемо 

декілька підходів до визначення поняття «система управління персоналом» як 

об’єкта дослідження (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні підходи науковців до визначення поняття  

«система управління персоналом» 
Автор Визначення 

Кібанов А.Я. Система управління персоналом – це система, в якій реалізуються 
функції управління персоналом. 

Погорєлов М.І. 

Система управління персоналом, як реалізатор функцій управління 
персоналом, який являє собою сукупність повязаних, погоджених 
методів та засобів управління персоналом підприємства, які покликані 
упорядкувати, організувати та направити діяльність персоналу на 
досягнення мети [2]. 

 

Ураховуючи вищезазначене, надамо визначення системи управління 

персоналом: система управління персоналом – це упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних підсистем і елементів, які виконують унікальні функції 

управління персоналом за допомогою внутрішніх властивостей систем та 

спеціальних методів управління персоналом з метою досягнення спільних цілей 

стійкого розвитку організації та людських ресурсів. 
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Загальні тенденції щодо зменшення чисельності зайнятих в 

промисловості, спричинені стрімкою автоматизацією та роботизацією 

виробничих процесів виробничих процесів та технологій мають значення і для 

підприємств енергетичного сектору. За умов обмеженого споживання 

електроенергії, впровадження енергозберігаючих технологій основний принцип 

розвитку електроенергетичних компаній – це оптимізація чисельності 

персоналу. 

АТ «Полтаваобленерго» за період 2016–2020 рр. скоротило чисельність 

свого персоналу на 16,5 %, що було наслідком реалізації інвестиційних 

програм. Основну частину персоналу складає промислово-виробничий 

персонал – 97,9 %, непромисловий персонал – 2 %. Така структура персоналу є 

оптимальною для досягнення балансу між економічною та соціальною 

ефективність управління персоналом. Середня норма керованості на АТ 

«Полтаваобленерго» складає 4,5 осіб на керівника, що є вищою, ніж 

рекомендована науковцями. Це зумовлено складністю праці, високими вимогам 

безпеки персоналу, відповідальністю за життя та здоровя працівників, 

неперервним характером виробництва. Освітній рівень персоналу відповідає 

функціональній структурі з наявним потенціалом при ускладненні виконання 

функціональних завдань. 

Проведений аналіз системи управління АТ «Полтаваобленерго» дозволив 

виділити такі сильні сторони: автоматизована підсистеми кадрового обліку та 

адміністрування; потужна підсистема професійного навчання та розвитку 

персоналу, розвинені підсистема охорони праці та соціального розвитку. 

Слабкими сторонами є недостатньо структурована підсистема відбору 

персоналу та оцінювання працівників.  
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ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА СТАЛЕЛИВАРНОГО ЗАВОДУ 
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В умовах конкуренції та мінливості ринкової економіки підприємства 

мають своєчасно адаптуватися, продумувати кожен крок для розвитку та 

протистояння факторам навколишнього середовища для уникнення банкрутства 

[1]. Для прийняття ефективних рішень необхідне знання переваг і недоліків, 

передбачення труднощів, з якими може зіткнутися підприємство, та 

можливостей, які можуть розкритися перед ним, що є підставою для 

використання SWOT-аналізу. 

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і 

слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між 

ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії 

організації. SWOT-аналіз ПАТ «Кременчуцького сталеливарного заводу» 

засвідчив, що сильними сторонами є: кількість працівників, багаторічний 

досвід ливарного виробництва (більше 50 років), висока якість продукції, 

сертифікація системи забезпечення якості литва, можливість виконання 

нестандартних відливок та індивідуальних замовлень, вдосконалення і заміна 

застарілої техніки. Висока якість продукції та можливість виконання 

нестандартних відливок та індивідуальних замовлень сприяють виходу 

підприємства на нові ринки і розширення експорту. Разом з тим, сучасна 

навчально-матеріальна база та висока кваліфікація і продуктивність робітників 

надають можливість знижувати собівартість сталевого та чавунного литва. 

Залучення міжнародних фондів та програм розвитку дозволить активно 

вдосконалювати і замінювати застарілу техніку. Слід також вказати, що 

покращення зв’язків країни з ЄС та розширення ринків експорту дозволить 

реалізовувати товар не тільки на Україні. І на кінець, розробка власних 

антикризових заходів дозволяє підприємству продовжувати функціонувати в 

умовах нестабільної клієнтської бази. Слабка маркетингова політика 
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перешкоджає популяризації підприємства для виходу на нові ринки і не дає 

можливості використовувати сильні сторони діяльності сталеливарного заводу. 

На даному етапі топ-менеджери підприємства займаються поступовим 

вдосконаленням технологічного оснащення та якості продукції, усуненням 

недоліків своєї діяльності, що дозволяє вчасно розплачуватися з 

постачальниками та кредитодавцями. Разом з тим, несприятлива економічна 

ситуація в нашій країні ускладнює процес ведення успішного та стабільного 

бізнесу на ринку сталевого та чавунного литва. Недосконалість законодавства 

України, нестабільність цін на сировину, відсутність державного замовлення та 

негативний вплив інших факторів перешкоджають нормальному розвитку 

сталеливарного заводу. За умов налагодження економічної ситуації та усунення 

недоліків підприємство матиме такі перспективи розвитку: розробка нових 

видів продукції та вдосконалення всього асортименту; формування стабільної 

клієнтської бази; створення стійких взаємозв’язків з постачальниками 

високоякісної сировини; самостійне проведення зовнішньоекономічних 

операцій; входження до складу формальних та неформальних об'єднань та 

підвищення конкурентоспроможності підприємства; підвищення інвестиційної 

привабливості та доступ до фінансових ресурсів. 

Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використовується 

система моделей, розроблених західними та вітчизняними спеціалістами, 

зокрема: Альтмана, Ліса, Таффлера, Спрінгейта, Терещенка. За результатами 

розрахунків можна зробити висновок, що ймовірність банкрутства заводу за 

моделлю Альтмана дуже висока. За моделлю Спрінгейта сталеливарний завод є 

потенційним банкрутом. Модель Терещенка є однією з найпопулярніших 

вітчизняних моделей і за її результатами фінансова рівновага заводу порушена, 

але за переходу на антикризове управління банкрутство не загрожує. 

Результати розрахунків ймовірності банкрутства заводу на 2020 рік наведені в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Ймовірність банкрутства заводу на 2020 рік 

Модель Результат Ймовірність банкрутства 

Альтмана 1,12 ймовірність банкрутства дуже висока 

Ліса 0,44 ймовірність банкрутства майже висока 
Таффлера 0,245 ймовірність банкрутства можлива 

Спрінгейта 0,388 потенційний банкрут 

Терещенка 1,885 
фінансова рівновага порушена,  

за переходу на антикризове управління 
банкрутство не загрожує 

 

За результатами дослідження, проведеного на основі зарубіжних та 

вітчизняної моделей, можна зробити висновок, що фінансовий стан 

підприємства не є задовільним, порушена його рівновага і за відсутності 

антикризових заходів ймовірність банкрутства є достатньо високою. Введення 

антикризового штабу є основою виходу підприємства з кризи, його стабілізації 

і подальшого розвитку в нестабільних ринкових умовах сьогодення. На нашу 

думку, найдоцільнішим варіантом для підприємства є залучення однієї з 

найвідоміших консалтингових українських груп – Strategic®. Strategic 

Consulting Group – консалтингова компанія, заснована понад 25 років тому, яка, 

за інформацією на офіційному сайті, «вирішує амбіційні, складні бізнес-

завдання, які стоять перед лідерами та командами великого і середнього 

бізнесу, національного та міжнародного масштабу; екосистемних та кластерних 

організацій». Завдяки унікальним технологіям виявлення світових та локальних 

трендів, незакритих ринкових ніш та можливостей для компаній, пошуку 

альтернативних стратегічних рішень, інновацій, та створення мережевих, 

гнучких організаційних моделей ми спільно знаходимо ефективні рішення і 

запускаємо їх в дію.  
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АНАЛІЗ HR-БРЕНДУ ІТ-КОМПАНІЇ 
 

Семеніхіна О. О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Позитивна тенденція діяльності ІТ-компаній значною мірою залежить від 

формування ефективного HR-бренду, який є запорукою розвитку компаній та 

забезпечення позитивного іміджу на ринку праці, що допомагає підвищити 

ефективність найму висококваліфікованих працівників. Бренд роботодавця, в 

першу чергу, є інструментом виділення компанії на ринку праці серед 

конкурентів та дозволяє досягти бажаних конкурентних переваг в боротьбі за 

висококваліфікованих спеціалістів, особливо у ІТ-сфері. 

Перші дослідження у сфері формування бренду роботодавця з’явилися в 

середині 90-х рр. минулого сторіччя в Великобританії. Тривалий час в 

українському науковому полі наукові дослідження з цієї тематики були 

відсутні, однак поступово увага українських науковців змістилась в бік аналізу 

конкретних результатів застосування концепції HR-брендингу на практиці. Це 

питання досліджували провідні вітчизняні та закордонні фахівці, зокрема, 

Келлер К, Томпсон У., Домнін В. Н., Длігач А. О., Писаренко Н. Л. та інші.  

За останні п’ять років світовий обсяг ІТ-ринку щорічно зростає 

приблизно на 10 % за середнього темпу зростання світової економіки 3–4 %, до 

значного збільшення частки галузі в структурі ВВП високо розвинутих країн. 

IT-сфера також є дуже популярною і в Україні, так за останні п’ять років на 

території країни з’явилась велика кількість ІТ-компаній, як іноземних так і 

вітчизняних. У свою чергу, ці компанії відрізняються від інших високою 

заробітною платнею, яка, зазвичай визначається в доларах США, а також 

демократичними стосунками всередині компанії. Розглянемо розмір середньої 

заробітної платні посад, що є популярними в ІТ-компаніях (табл. 1). 

До списку увійшли: рекрутер, SMM-менеджер, тестувальник, бухгалтер, 

юрист, проєкт-менеджер, аналітик та професії технологічного напряму: 

програміст 1С та Java-розробник. 
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Таблиця 1 – Середня заробітна плата посад, що є популярними  

в ІТ-компаніях по регіонах України, тис. грн 
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УКРАЇНА 16 20 12,5 20 16,5 30 12,2 13 12,1 50 
Столичний регіон 

Київ 20 25 15 22,5 21,5 40 15 15 15 54 
Житомир 12,5 11 9 10,9 10 25 12,5 9,25 5,5 30 

Подільський регіон 
Вінниця 16 20 10 20 16,5 30 10 13 8,5 30 

Тернопіль 16 20 10 18 16 30 11,5 13 10 30 
Північно-Східний регіон 

Харків 15 14,5 12 20 13,5 30 10,5 11,8 12 50 
Полтава 13,5 25 9,5 12 9 28 10,8 10 10,1 31 

Придніпровський регіон 
Дніпро 15 15 12 15 17 30 11 13,5 11 28 

Запоріжжя 15 18 10,2 16 15 30 10 10 10 25 
Північно-Західний регіон 

Луцьк 9 15 9 10,75 9,5 23,5 15,25 9,5 10 25 
Рівне 9 16 10,01 12,25 14 25 9 11 10 90 

Карпатський регіон 
Чернівці 16 18 11 16 15 30 12 9 12 25 
Ужгород 32 в 12,6 22 в 35 12 10 11 45 

Львів 12 21 12,5 20 17 30 12 12 13 45 
 

Найбільшою заробітна платня виявилась в кластері, до якого входять такі 

міста як: Київ, Одеса, Львів та Ужгород. Перші три міста відносять до великих 

міст-мільйонників, де зосереджена велика частка ІТ-компаній, Ужгород 

знаходиться на кордоні з Європою. В Києві, Одесі та Львові знаходяться 

найбільші IT-компанії країни, так як Київ являється столицею, а Одеса та Львів 

великі добре розвинуті міста, що, варто підкреслити, знаходяться на кордонах. 

Особливу роль цей фактор відіграє у Львові, тому що місто знаходиться на 

кордоні з Європою, а саме країною Євросоюзу – Польщею. Також можна 

зазначити, що у Львові розташовано багато іноземних ІТ-компаній. У 2021 році 
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опубліковано рейтинг найбільших ІТ-компаній за кількістю співробітників: 

переважна більшість компаній з ТОП-50 присутня у столиці – 13 компаній 

мають офіси тільки в Києві, у Львові працює більше ІТ-спеціалістів з ТОП-50, 

ніж, наприклад, у Харкові. Найменша заробітна платня виявилась в кластері, 

куди увійшли міста: Житомир, Кропивницький, Полтава, Луцьк та Рівне. Варто 

додати, що ці міста не є великими, середня чисельність населення яких 256,8 

тис. жителів. Також при роботі з даними, було з’ясовано, що достатньо часто в 

цих містах не було вакансій в сфері ІТ.  

Заробітна платня Java-розробника є дещо вищою, через те, що ця 

програма є більш професійною та складною в використанні, заробітна платня є 

майже однаковою, тільки в Харкові. Java-розробник отримує більше, що 

пов’язано з великим попитом на цю спеціальність. Найбільша різниця 

зазначається на третій та дев’ятій позиціях – це бухгалтер та рекрутер. Велика 

різниця саме в цих посадах є тому, що це не є професії, які напряму пов’язані з 

ІТ, і середня заробітна платня, яка визначається в IT-компаніях, регулюється з 

середньою заробітною платнею по місту взагалі, так як ці посади є 

популярними та з високим попитом і в інших компаніях. 

Створення привабливого бренду роботодавця потребує детального 

опрацювання всіх його складових та їх узгодження в єдиній моделі. 

Використання різних моделей для покращення HR-бренду вже давно 

використовується в міжнародних компаніях закордоном. 

Незважаючи на те, що HR-брендинг є рушійною силою на ринку праці, 

стосовно України, на сьогоднішній день бренд роботодавця є недостатньо 

науково дослідженим. Практично кожна друга компанія в Україні стурбована 

власним іміджом роботодавця, але не використовує ніяких інструментів задля 

покращення свого власного бренду, що напряму впливає на ефективність найму 

та витрати на кандидата. Розвиток бренду в ІТ-галузі для України є новою 

тенденцією, тоді як за кордоном це вже невід’ємна частина загальної стратегії 

компанії. В таких умовах особливої гостроти набуває необхідність дослідження 

стану HR бренду в українських компаніях. 
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ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ:  
СУТНІСТЬ, ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 

 
Суржиков О. І., Семеніхіна В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Для підвищення рівня ефективності діяльності підприємства необхідні 

дослідження та оптимізація тих процесів, які відбуваються в межах його 

основної та додаткової діяльності. Усю сукупність процесів, що реалізовуються 

суб’єктом господарювання, можна представити у формі бізнес-процесів. 

Бізнес-процес – це реалізація функції у часі, спосіб вирішення бізнес-

завдання; він описує, як функція виконується, в якій послідовності, в яких 

варіантах, а також те, як функції взаємодіють між собою у роботі компанії; 

бізнес-процес відповідає на питання «як робити». Тобто, опис бізнес-процесів є 

інструментарієм його деталізації та визначення ключових параметрів. У 

літературі можна знайти й інші визначення поняття «бізнес-процес». 

Бізнес-процес – це реалізація функції у часі, спосіб вирішення бізнес 

завдання; він описує, як функція виконується, в якій послідовності, в яких 

варіантах, а також те, як функції взаємодіють між собою у роботі компанії [1]. 

З іншої сторони, під бізнес-процесом можна розуміти послідовність 

виконуваних підприємством дій, метою яких є отримання очікуваного 

результату у визначені терміни. Залежно від галузевої приналежності, розміру 

підприємства, системи його цілей та інших параметрів усі бізнес-процеси 

можна поділити на такі основні групи (рис.1). 

Усі бізнес-процеси поділяться на первинні, які є основними для 

підприємства, підтримуючі (доповнюють основні процеси додатковими 

можливостями та забезпечують реалізацію основних процесів), розвиваючі та 

управлінські бізнес-процеси. 

Без формалізації та подальшого моделювання бізнес-процесів складно 

забезпечити виконання працівниками підприємства своїх функцій в повній мірі, 

адже нерозуміння ними усієї системи функціонування організації чи її 
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функціональних частин створює передумови для порушення цілісності та 

взаємозв’язку між процесами. 

 
Рис. 1 – Класифікація бізнес-процесів на підприємстві 

 

У цілому можна окреслити наступні цілі формалізації та моделювання 

бізнес-процесів: 

1. Аналіз наявних особливостей функціонування підприємства з позицій 

дослідження його організаційної структури та взаємозв’язків між структурними 

підрозділами і окремими працівниками. 

2. Дослідження особливостей протікання інформаційних потоків в межах 

організації. 

3. Підвищення рівня керованості діяльності підприємства за рахунок 

побудови чіткої та зрозумілої усіма виконавцями системи «імпульс-реакція». 

Чим більш чіткою та прозорою є система бізнес-процесів на підприємстві, 

тим більше підприємство може протидіяти тим ризикам, які виникають в ході 

його функціонування. 

Очевидними причинами формалізації бізнес-процесів є створення 

можливості знайти «вузькі місця» та розробити систему заходів для їх 

усунення. Також можна чітко ідентифікувати завантаженість кожного 

працівника та його участь у тих чи інших бізнес-процесах. Важливим моментом 

Первинні бізнес-процеси • основні процеси, що створюють додану 
вартість діяльності підприємства 

Підтримуючі бізнес- 
процеси 

• процеси, що забезпечують реалізацію 
основних процесів 

Розвиваючі та 
управлінські бізнес- 

процеси 

• процеси, які дозволять створити ланцюжок 
цінностей в основному і в допоміжному 
процесах на новому рівні показників, а також 
бізнес-процеси управління 
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є те, що навіть при зміні працівників бізнес-процеси практично не 

порушуються, адже існують їх описи, які можуть бути зрозумілими і при 

найманні нових людей. 

Проте, не завжди суб’єкт господарювання є готовим до впровадження 

автоматизованої системи управління бізнес-процесами, адже це може вимагати 

зміни організаційної структури, перебудови взаємозв’язків між підрозділами; 

відсутність комплексного підходу до розуміння усіх бізнес-процесів на 

підприємстві; незацікавленість керівництва або невмотивованість персоналу до 

роботи у відповідності із ново змодельованої структури усіх бізнес-процесів. 

Виділяють три основних типи методологій, що застосовують для опису, 

моделювання й аналізу бізнес-процесів: опис потоків даних (Data Flow 

Diagramming, DFD); опис потоків робіт (Work Flow Diagramming, WFD); 

моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling). 

Поширеним напрямком оптимізації бізнес-процесів є скорочення часу на 

його виконання або витрат, що він в собі несе. Звичайно, є бізнес-процеси, які 

характеризуються великими термінами циклічності і технологічно не можуть 

бути змінені.  

Не слід сприймати автоматизацію бізнес-процесів як універсальний метод 

та такий, що повинен мати місце у всіх організаціях. У малих та середніх 

організаціях, діяльність яких характеризується відсутністю універсальності та 

масовості процесів, автоматизувати деякі процеси просто неможливо так, щоб 

вони зберігали достатній рівень економності. Найбільш радикальним способом 

оптимізації бізнес-процесу є його реінжиніринг, тобто повна перебудова за 

якісними та кількісними параметрами. 
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА:  
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
Четвертак В. Ю., Семеніхіна В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

На господарську діяльність будь-якого підприємства впливає багато 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які можуть негативно 

впливати на його діяльність та нести певні загрози адаптаційно- 

компенсаторним можливостям підприємства. З методологічної точки зору 

загроза є об’єктивною реальністю яка існує між відносинами «людина – 

техніка», «підприємство – навколишнє середовище», «людина – природне 

середовище». В науковій літературі різними авторами поняття «загроза» 

розглядається з різних точок зору. 

В теорії та практиці при характеристиці загроз економічній безпеці 

ототожнюють такі поняття як «загроза» та «небезпека». У наукових працях 

вчених поняття «загроза» та «небезпека» семантично не розрізняються. Під 

поняттям «небезпека» розуміється можливість загрози, біди, нещастя, 

катастрофи.  

Законом України «Про основи національної безпеки» визначено, що 

загрозами національній безпеці є «наявні та потенційні можливі явища та 

чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам 

України» [1].  

У «Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України» під 

загрозами розуміється «сукупність наявних та потенційно можливих явищ і 

чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у 

економічній сфері». В цьому визначенні поняття «небезпека» є ключовим у 

визначенні поняття «загроза». В нормативно-законодавчих актах України, які 

стосуються питань національної безпеки немає чіткого критерію, за допомогою 

якого можна було б класифікувати загрози як реальні чи потенційні та немає 

єдиного чіткого визначення на законодавчому рівні досить вживаних понять 
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«небезпека» та «загроза». 

За проведеним аналізом визначення поняття «загроза» можна 

сформулювати сутність цього поняття наступним чином, що загрозами 

економічній безпеці підприємства слід вважати наявні чи потенційні дії, що 

ускладнюють або унеможливлюють реалізацію економічних інтересів 

підприємства і створюють небезпеку для господарської діяльності та 

життєзабезпечення колективу підприємства. 

Прояв джерел загроз може мати кумулятивний характер як в різних 

сферах досягнення цілей і реалізації інтересів, так і за географічними 

напрямками (регіонах), це передбачає розгляд загроз не тільки за їхніми 

джерелами, як зовнішні і внутрішні, а й за формами і ймовірності реалізації, а 

також очікуваному збитку. Це дозволяє визначати ризики для вирішуваних 

завдань розвитку з метою вжиття запобіжних заходів щодо нейтралізації загроз.  

Загрози економічній безпеці проходить кілька стадій (рис. 1): 

усвідомлення загрози – реакція на усвідомлену загрозу – відповідь на загрозу. 

 

Рис. 1 – Стадії загрози економічній безпеці підприємства 

 

Загрози діляться на внутрішні і зовнішні по відношенню розташування 
причин їх виникнення – поза національної економіки і всередині неї. 

Основними внутрішніми загрозами економічної безпеки є: 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

68

1) посилення ступеня диференціації рівня життя і доходів населення; 
2) деформація галузевої структури економіки (ресурсна орієнтація 

національної економіки дозволяє отримувати високий дохід, але жодним чином 
не забезпечує стале економічне зростання); 

3) посилення нерівномірності економічного розвитку регіонів (територій), 
руйнує існуючі зв’язки між ними і перешкоджає міжрегіональної інтеграції; 

4) криміналізація суспільства, що негативним чином позначається на 
загальній економічній кон’юнктурі і перешкоджає виходу економіки з кризи; 

5) різке зниження науково-технічного потенціалу; 
6) посилення міжнаціональної напруженості, що створює реальні умови 

для виникнення внутрішніх конфліктів на національному ґрунті; 
7) повсюдне порушення єдиного правового простору, що веде до 

правового нігілізму і недотримання законодавства; 
8) зниження фізичного здоров’я населення; 
9) демографічна криза. 
Основними зовнішніми загрозами економічної безпеки є: 
1) залежність від імпорту багатьох видів продукції стратегічного 

призначення, продовольства; 
2) cировинна спрямованість експорту; 
3) дискримінаційні заходи зарубіжних країн до вітчизняних товарів; 
4) високий рівень зовнішнього боргу; 
5) агресивна політика зарубіжних компаній на ринках збуту; 
6) скупка за безцінь вітчизняної власності; 
7) вкладення коштів в економіку для усунення конкуренції. 
Таким чином, загроза економічній безпеці обмежує свободу вибору для 

кожного конкретного суб’єкта економіки. Це проявляється в тому, що при 
досягненні цілей загроза порушує обрані співвідношення ресурсів і методів, 
робить негативний тиск на систему прийняття рішень. 

 
Список використаних джерел 

1. Про основи національної безпеки України: Закон України № 964 – IV 
від 10.06.2003 : веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 
14.10.2022). 

 
 
 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

69 
 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Заїка К.О., Почтовюк А.Б. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Формування ресурсного потенціалу полягає у створенні системи ресурсів, 

синергетичний ефект від взаємодії яких, є фактором успішного функціонування 

будь-якого суб’єкта господарювання, а також ключовим завданням діяльності 

кожного підприємства. Як зазначає, Устенко М. О. цей процес має відбуватися 

із врахуванням результатів оцінки та стратегічних цілей розвитку [1]. Аналіз 

наукових праць вчених-економістів визначає необхідність удосконалення 

методів оцінки ефективності формування ресурсного потенціалу за умов 

використання сучасного інструментарію економічної науки. 

Ресурси мають бути сформовані в кількісному та якісному 

співвідношенні залежно від особливостей функціонування підприємства, 

галузевої приналежності, рівня розвитку або стадії життєвого циклу, а також 

раціонально розподілені за напрямами діяльності. Структура ресурсного 

потенціалу підприємства містить такі складові: потенціал матеріальних 

ресурсів, трудовий потенціал та потенціал основних фондів (три складники 

виробничого потенціалу), а також фінансовий та інформаційний потенціал [2]. 

Формування матеріальної складової ресурсного потенціалу підприємства 

передбачає створення його матеріально-технічної бази. При цьому визначна 

роль належить логістиці як діяльності щодо оптимізації матеріальних потоків. 

Процес формування трудового потенціалу включає матеріальне та моральне 

стимулювання, забезпечення належних умов праці, створення організаційної 

культури тощо. Формування фінансових ресурсів спрямоване на: забезпечення 

їх достатньої величини для фінансування поточної діяльності; генерування 

грошових потоків, збалансованих за обсягом та синхронізованих у часі, для 

запобігання дефіциту; забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості 

та підвищення інвестиційної спроможності за рахунок внутрішніх джерел. 
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Формування інформаційної складової відбувається шляхом збору, накопичення, 

передачі, обробки та аналізу інформації щодо різноманітних аспектів діяльності 

або факторів зовнішнього середовища.  

Ресурсний потенціал служить матеріальною основою виробничих 

можливостей підприємств, саме тому вельми актуальними є дослідження якості 

процесів формування та оцінювання ресурсного потенціалу підприємств [3]. 

Показник ефективності його формування залежить не лише від сукупної 

величини різних видів ресурсів, а й від рівня забезпеченості цими ресурсами. 

Відповідно запропоновано визначити його як функцію параметрів моделі (1): 

,                                       (1) 
, 

де  – показник забезпеченості підприємства матеріальними 

ресурсами,  – показник забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, 

 – показник забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами,  – 

показник забезпеченості підприємства інформаційними ресурсами, m –

 кількість показників оцінки відповідного j-го узагальнюючого показника. 

Таким чином, сукупність вищезазначених індикаторів відображає 

можливості формування ресурсного потенціалу відповідно до цілей розвитку 

суб’єкта підприємницької діяльності. Ефективність ресурсного забезпечення 

визначається узагальнюючими за кожною ресурсною складовою, а також 

інтегральними показники стану ресурсного потенціалу. Оцінку ефективності 

його формування доцільно здійснювати з урахуванням не тільки сукупного 

обсягу ресурсів, а й рівня ефективності управління ними.  
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SMM ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Панченко М. М., Сакун Л. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

В умовах глобалізації мережа Інтернет набуває більшого розвитку та 

розширених можливостей. Це дає можливість розвитку соціальних мереж, які 

стають все потужнішими та популярнішими. Організації та підприємства 

використовують Інтернет та соціальні мережі для реклами своїх товарів та 

послуг. Велика частина ймовірних покупців все частіше з’являються на 

просторах мереж для пошуку нової інформації, спілкування, засобів розваг. 

Підприємства виготовляють та розміщають рекламу в соціальних мережах та на 

просторах Інтернет, тому що це економічно вигідно, не потрібно здійснювати 

великих інвестицій у рекламний бюджет.  

Social Media Marketing (SMM) — процес залучення уваги до бренду чи 

продукту через соціальні платформи. Використовуючи комплекс заходів 

соціальні медіа виступають у якості каналів для вирішення бізнес-задач. 

SMM – це абревіатура англійської фрази «Social Media Marketing», описує 

соціальні мережі, форуми, портал та ін. Тому SMM – це спосіб залучення 

трафіку користувачі переходять безпосередньо на розкручений сайт, а не через 

пошукову систему машини [1]. Багато науковців такі як: Ільяшенко С. Б., 

Мітяєва О. А., Кузнецова А. А. та деякі інші, займались вивчення ефективності 

просування товарів через соціальні мережі. Проблема використання в SMM у 

маркетингу потребує дослідження, особливо в застосуванні підприємства [1]. 

До видів соціальних медіа відносять[2]: 

1) Соціальні мережі – це мережі, які створені для людей в Інтернеті, щоб 

спілкуватись, розміщувати фото та інформацію (Facebook, WhatsApp, 

Messenger, Viber, Telegram та інші); 

2) Фото- та відео сервіси – сайт за допомогу якого користувачі діляться 

фотографіями та відеофайлами (Instagram, YouTube, Pinterest, Tik Tok, та інші); 
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3) Блоги – це веб-сайт, його зміст включає  в себе регулярні записи, 

зображення чи мультимедіа (WordPress, Blog, Blogger, Typepad та інші); 

4) Мікроблоги – різновид блогу в якому користувачі розміщують короткі 

замітки (Google+, Twitter, Tumblr та інші); 

5) Підкасти – поширення в Інтернеті звукових та відеофайлів в стилі радіо 

чи телепередач (TED, Ustream, Rpod та інші); 

6) Соціальні новини – це веб-сайт на якому користувачі розміщують свої 

статті (Chuv.com.ua, Digg та інші); 

7) Веб-форуми – сайт, на якому користувачі обмінюються досвідом та 

ідеями з певної заданої для дискусії (BbPress, Ikonboard, Flux BB та інші); 

8) Геосоціальні мережі – соціальні медіа, які пропонують користувачам 

використовувати за допомогою своїх мобільних телефонів, смартфонів 

відмічати місця,  які вони відвідують (Google Locator, AlterGeo, Foursquare). 

Перевагами SMM можна назвати: широку аудиторію, поступове 

напрацювання іміджу, широка аудиторія, можливість ретельно відбирати 

користувачів, які можуть побачити вашу рекламу. 

Одні із перших, хто усвідомив потенціал соціальних мереж були 

представники великого бізнесу,  які почали ефективного використовувати їх 

для просування свого продукту. Маркетингові завдання великий бізнес почав 

використовувати через соціальні мережі, це: брендинг, відстеження думок 

серед аудиторії, система підтримки клієнтів тощо. 

Особливістю SMM для великого бізнесу є сконцентрована діяльність на 

майданчиках та інтерактивність комунікацій через використання різних блогів, 

додатків у соціальних мережах та роботу з лідерами.  

Найбільш актуальними питаннями, що вирішує малий і середній бізнес 

завдяки SMM, є: рекламування акцій, зростання продажів та мотивація клієнтів 

щодо подальших покупок. В середньому та малому бізнесі добре представлені в 

соціальних мережах такі галузі: торгівля, локальні виробники, сфера послуг. 

Ефективність SMM суттєво залежить від тісної співпраці з «лідерами думок» – 

авторитетними для аудиторії людьми, найчастіше журналістами чи блогерами.  
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За дослідженнями GlobalLogic, суттєво зросла кількість користувачів 

соціальних мереж в Україні – від 60 % населення у 2021 р. до 76,6 % у липні 

2022 р. Такі глобалізаційні виклики, як епідемія коронавірусу та війна, 

призвели до того, що багато українців почали використовувати соцмережі як 

основне джерело інформації. Перше місце за популярністю зайняв Telegram 

(близько 66 % користувачів). На другому та третьому місцях за 

інформативністю відповідно YouTube (61 %) та Facebook (58 %) [3].  

Для ситуативного SMM краще використовувати ті соціальні мережі, які 

не потребують багато часу для підготовки контенту, наприклад, сторіз 

Instagram чи пост у Facebook. На відміну від цих соцмереж, в YouTube  

необхідно використати більше ресурсу та монтажу відео. Ці тренди повинні 

ураховувати сервісні бізнеси, оскільки вони першими стикаються з такими 

глобалізаційними змінами, як війна та епідемії. 
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ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗА СКОРОЧЕННЯ 
РІЗНОМАНІТНОСТІ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Товстоног М. С., Хоменко М. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
За логістичного підходу, тобто управління матеріальними потоками від 

постачальника через виробника і до споживача, необхідно вірно вибрати: 

процедуру прийняття і обробки вантажу, раціональну систему складування або 

недоцільність її створення, оптимальну систему управління запасами [1]. Для 
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підвищення ефективності матеріально-технічного забезпечення доцільно 

розглянути проблему скорочення різноманітності системи створення запасів з 

урахуванням відхилень строків поставок у відповідності з підходом «точно в 

термін». При вирішенні проблем управління системою матеріально-технічного 

забезпечення сукупність методів праці, що утворюють структурні ланцюжки 

перетворюються в кінцевому підсумку в заявки на матеріальні ресурси, в тому 

числі при виробництві присадок. Стохастичний процес поставки того або 

іншого ресурсу, наприклад в науково-виробниче підприємство «Присадки» як 

єдиний в країні виробник широкої номенклатури олив, мастильних матеріалів, 

пакетів присадок та різноманітних продуктів нафтохімії, є найменш стабільним. 

Організація виробництва високоякісних мастильних олив ускладняється 

існуванням великого дефіциту в присадках до них. Аналіз рівня забезпеченості 

виробництва олив присадками власного продукування показав, що він складає 

тільки 20 % [2].  

Термін «різноманітність» означає загальне число економічного стану 

виробничої системи або її елементу. В нашому випадку елементом виробничої 

системи буде забезпечення ресурсами науково-виробничого підприємства на 

всіх етапах функціонування та підготовки до випуску нових видів готової 

продукції особливо пакетів присадок. Необхідно організувати виробництво 

сучасних видів в’язкісних, детергентних, депресорних, протизношувальних та 

інших присадок. За оцінками експертів транснаціональної промислово-

фінансової компанії «Укртатнафта» особливу зацікавленість для покращання 

якості вітчизняних мастильних олив має організація виробництва наступних 

присадок: детергенти – сульфонали феноляти з лугами; дисперсанти – 

бензиламіни, де тіофосфати з вмістом цинку 8–10 %; загусники – 

поліметакрілати, інгібітори окислення і корозії. 

При виробництві такого асортименту присадок на вхід в систему, тобто 

підприємство, надходить біля 100 найменувань видів ресурсів і кожне з цих 

найменувань може перебувати в двох становищах «поступило», «не 

поступило». Тоді різноманітність підсистеми забезпечення буде дорівнювати: 
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Р = 2100 становищ [2]. Основна задача, яка виникає при управлінні такою 

системою забезпечення полягає у скорочені її різноманітності. Показник 

степені (100) при основі 2 (один біт інформації) показує, скільки поодиноких 

рішень необхідно прийняти, щоб вибрати прикінцеве рішення. 

Зменшення різноманітності в системі здійснюється як способом 

половинного поділу – метод дихотомії [1,2], так і раціональною організацією 

системи. Так, в нафтохімії виробництва присадок можна виділити три категорії 

ресурсів, що відносяться до предметів праці: сировина, матеріали і 

напівфабрикати. Відповідно з цим, систему забезпечення виробництва пакетів 

присадок ресурсами, що відносяться до предметів праці, можна навести трьома 

спеціалізованими напрямками. Вектор ресурсів Х = (х1, х2, …, х100) 

ідентифікують три вектори Х= х1 +  + х2 +х3 : 

– сировина Х1 = (х1, х2, …, х25 );  

– матеріали Х2 = (х1, х2, …, х50 );   

– напівфабрикати Х3 = (х1, х2, …, х25).  

Поставка ресурсів здійснюється синхронно з виробництвом пакетів 

присадок. Система «точно у термін» дозволяє не створювати запасів для 

окремих ресурсів за чіткої роботи постачальників і високої якості матеріалів. За 

відсутності технологічної взаємопов’язаності з постачальником така організація 

забезпечення являє великий ризик для підприємства. Різноманітністю такої 

системи неможливо управляти, якщо ресурси поставляються від багатьох 

постачальників не своєчасно. Така ситуація має місце при організації 

матеріально-технічного забезпечення підприємства з виробництва пакетів 

присадок. За реальних умов роботи необхідно уникати появи 

нерегламентованих простоїв внаслідок відсутності сировини, матеріалів або 

напівфабрикатів. Цільова функція сумарних витрат (В) забезпечення 

предметами праці [2]: 

В = Св + Зв + Дв → min,                                     (1) 
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де Св – постійні складські витрати (вартість складів); Зв – змінні складські 

витрати (вартість запасів); Дв – дефіцит запасу (витрати обумовлені простоями). 

Удосконалення системи забезпечення доцільно здійснювати з 

використанням прогнозування стосовно швидкого, частого і гнучкого 

виконання поставок. Нові поставки повинні здійснюватися в потрібний момент. 

Використання викладеної системи дозволяє суттєво знизити витрати на 

підтримання запасів і вантажно-розвантажувальних робіт. Постійно 

підтримуючи на мінімальному рівні запаси сировини та матеріалів виробники 

збільшують ефективність товароруху і забезпечують регулярне виконання 

замовлень споживачів. 
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Значна кількість вітчизняних та зарубіжних суб’єктів здійснює свою 

інноваційну діяльність у рамках проєктної діяльності, на постійній основі 

реалізуючи різноманітні проєкти. Як свідчить практика, створення, 

впровадження та комерціалізація інновацій здійснюється шляхом реалізації 

інноваційних проєктів.  

Фундаментальні дослідження в інноваційних проєктах сприяють 

отриманню запланованого результату (фінансового, економічного, політичного, 

соціального, тощо) на значному часовому віддаленні від точки інвестування 
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коштів у проєкт, що негативно позначається на бажанні представників малого 

та середнього бізнесу вкладати свої кошти в інновації.  

У період економічної нестабільності на першому плані постає проблема 

управління витратами. Однак завдяки успішній реалізації інноваційних 

проєктів, суб’єкти господарювання можуть успішно вирішити обидва завдання 

- управління прибутком і витратами, а також отримати домінуюче становище 

на ринку, одержуючи надлишковий прибуток шляхом застосування більш 

досконалих технологій і способів організації виробництва.  

Реалізація інноваційного проєкту характеризується специфічними 

проблемними моментами та вимагає від менеджерів спеціальних теоретичних 

знань та практичних навичок. Інноваційна діяльність пов’язана з високим 

ризиком та відсутністю повної гарантії успішної реалізації проєкту. Більшою 

мірою це обумовлено впливом людського фактору на проєкт, а також 

зовнішнім середовищем із динамічними змінами, що супроводжується високою 

часткою невизначеності. Невизначеність виражається неточністю інформації, її 

обмеженістю, та навіть зміною цієї інформації у процесі реалізації проєкту. 

Також варто зазначити, що більшість нововведень не має аналогів і 

розробляється вперше. Тут виникає складність із застосуванням досвіду, 

отриманого від реалізації схожих проєктів та їх адаптації до цілей даного 

проєкту.  

До етапу впровадження до масового використання будь-якої інновації 

виконується певна послідовність дій – від генерації ідеї до розробки кінцевого 

продукту та його комерціалізації. Процес комерціалізації інновації відбувається 

шляхом реалізації інноваційного проєкту.  

Отже існує потреба у вдосконаленні інструментарію стратегічного 

планування з метою раціонального управління проєктом. Важливу управляючу 

роль здійснює керівник проєкту, який застосовує знання, навички, інструменти 

та прийоми управління проєктом, виконуючи широкий спектр завдань. Метою є 

виконання вимог до продукту та отримання кінцевого результату (рис.1).  
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Рис. 1 – Проєкти в організації 

 

Керівник проєкту: розуміння життєвого циклу розробки програм, 

середовища та платформи, для якої здійснюється розробка; оцінка та 

планування рамок проєкту, управління тимчасовими витратами, складання 

розкладів, оцінка вартості проєкту та управління фінансуванням; планування та 

розподіл ресурсів, постачання; навички аналізу ризиків, залежності та рішення; 

комунікативні навички, навички проведення презентацій та переговорів; досвід 

управління проєктами; здатності до лідерства та формування колективів; 

навички усунення конфліктів, вирішення суперечок та здатність приймати 

правильні рішення під тиском; управління на основі вимог до готового 

продукту, увага до вимог замовника (націленість на створення продукту, що 

задовольняє його потреби). 

Життєвий цикл інноваційного проєкту є тимчасовим проміжком від 

початку проєкту і до його завершення. Проєктний цикл, у свою чергу, 

складається з фаз, фази – зі стадій, а стадії – з етапів інноваційного проекту. 

При цьому розподіл на фази, стадії, етапи є умовним і становить певний стан 
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проєкту, його контрольні точки, що дозволяють оцінити нову інформацію, 

вектори розвитку проєкту, доцільність продовження дослідження.  

Зміст п’яти етапів реалізації інноваційного проєкту та їх співвідношення з 

чотирма фазами та стадіями проєкту взаємопов’язані. Кожна нова стадія 

реалізації інноваційного проекту починається при завершенні попередньої та 

спирається насамперед на результат її здійснення. Кожен етап реалізації 

інноваційного проєкту характеризується унікальною сукупністю організаційно-

технічних, наукових та економічних операцій (рис. 2). Прямий взаємозв’зок 

кожного нового етапу проєкту з попереднім зумовлює прояв кумулятивного 

ефекту у проєкті. 

 
Рис. 2 – Унікальність проєктів 

 

Невірно прийняте управлінське рішення на будь-якому етапі реалізації 

інноваційного проєкту впливає на рівень ризиків наступної його стадії та на 

проєкт у цілому. Існує безліч методів стимулювання інноваційної діяльності, 

проте чітко не визначено критерії вибору конкретних методів у певних 

ситуаціях. Інноваційна активність, результат оцінки якого вважаємо таким 

критерієм, розглядається нами як комплексна характеристика інноваційної 

діяльності регіону, яка фіксує поточний стан з метою ухвалення управлінського 

рішення у сфері інноваційної діяльності. 
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Застосування сучасних методик управління бізнес-процесами дозволяє 

підвищити ефективність бізнесу, відповідність його корпоративним правилам, 

покращити якість продукції, знизити витрати, максимально використати 

потенціал співробітників, підвищити задоволеність споживачів. Трансформація 

бізнес-процесів є витратною та трудомісткою процедурою, проте без їх 

модернізації та адаптації до мінливих умов економіки неможливо підвищити 

продуктивність праці, рентабельність виробництва, конкурентоспроможність 

галузі, підприємства. Методика управління бізнес-процесами (Business Process 

Management, BPM) сприяє трансформації та дозволяє впроваджувати методи й 

інструменти для покращення процесів та інтелектуального управління [1]. 

Реінжиніринг бізнес-процесів набуває все більшої популярності, в якості 

інструмента трансформації системи та отримання значних показників 

результативності господарської діяльності [2] . 

Ефективність управління бізнес-процесами забезпечується шляхом 

реалізації таких адаптивних заходів, як: систематична перевірка моделей 

бізнес-процесів перед їх впровадженням за допомогою інформаційної системи з 

метою уникнення потенційно критичних помилок під час виконання; 

автоматичне створення моделей процесів з набору варіантів, які 

використовуються аналітиками при виборі правильної конфігурації; оцінка 

впливу впровадження процесів та їх змін на несподівані помилки; автоматичне 

виконання моделей бізнес-процесів, заснованих на строго певній семантиці, за 

допомогою різних інформаційних систем, які підтримуються BPM. 

Проектування та моделювання процесів є початковими заходами при 

впровадженні процесного управління. Моделювання процесів – інструмент для 

збирання, формалізації та структурування знань про бізнес-процеси. Моделі 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

81 
 
 

можуть бути детермінованими, стохастичними, невизначеними, 

структурованими. Інструменти моделювання можуть бути класифіковані за 

типовими ознаками, що базуються на ланцюжку бізнес-процесів.  

Технології Індустрії 4.0 відіграють ключову роль у проектуванні та 

моделюванні процесів [3]. У контексті управління процесами цифрова 

трансформація означає перетворення бізнес-операцій, послуг та моделей. 

Основою оцінки ефективності бізнес-процесу є його вимірюваність – 

сукупність процесів, методології, показників та технологій для оцінки, 

моніторингу та управління ефективністю процесу. Вимірювання та виконання 

продуктивності процесу ґрунтуються на принципах ключових показників 

ефективності діяльності (Key Performance Indicator) (рис.1).  

 
Рис. 1 – Принципи ключових показників ефективності 

 

Ключові показники результативності повинні бути пов'язані з тактичними 

й стратегічними цілями організації та цілями конкретного функціонального 

відділу організації. Співробітники, перед якими поставлені завдання 

досягнення певних цілей, повинні мати відповідну компетенцію; нормативи 

мають бути реальними, щоб спонукати до діяльності. Ключові показники 

ефективності діяльності організації впроваджують поетапно з огляду на сферу 

діяльності компанії.  
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Як показує практика, компанії необхідно 15–20 показників, підрозділу – 

близько 7–10, одному співробітнику – не більше 5. Слід зазначити, відмінність 

KPI від ключових показників результату (KRI) та від показників діяльності (PI). 

Девід Парментер, автор книги «Ключові показники ефективності.  

Розробка, впровадження та застосування визначальних показників» 

виділяє ключові показники результату (KRI), яких в організації має бути не 

більше 10 шт., ключові показники діяльності (KPI) – їх теж не більше 10 та 

показники діяльності (PI), яких, як правило, багато, але не більше 80 [4.]. 

Ключові показники результату (KRI) використовуються для планування та 

контролю, свідчать про стан справ загалом у компанії. KPI та PI 

використовуються для мотивації персоналу на досягнення стратегічних та 

тактичних цілей організації. Численні показники діяльності (PI) свідчать про те, 

що треба робити, а KPI – як кардинально підвищити продуктивність. 

Ефективність управління бізнес-процесами передбачає комплексне 

використання взаємопов’язаних показників, критеріїв оцінки та рівнів 

відповідальності на кожному етапі циклу управління, зокрема: розробка 

пріоритетних напрямів розвитку підприємства та методів удосконалення і 

оптимізації наявних виробничих ресурсів шляхом створення нових бізнес-

моделей; аналіз екзогенних та ендогенних факторів з метою вибору актуальних 

на даному етапі стратегій розвитку підприємства; розробка концепції вибору 

траєкторії розвитку та оптимального розподілу ресурсів для досягнення 

поставленої мети; створення процесу бюджетування із застосуванням 

організаційної структури та фінансової складової підприємства, на основі чого 

проводиться деталізація та конкретизація довгострокового плану; відповідність 

системи показників ефективності центрам фінансової відповідальності; 

розробка методів контролю, аналізу та регулювання ефективності виробничо-

фінансової діяльності підприємства. Ухвалення ефективних управлінських 

рішень організацією ґрунтуються на узгодженні цільових орієнтирів із єдиною 

інформаційною системою.  
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Початок пандемії, який припав на кінець першого кварталу 2020 року, на 

деякий час уповільнив зростання попиту на IT-фахівців. Лише в останні три 

місяці 2020 року знову було зафіксовано збільшення попиту. Проте вони 

виявилися анонсом справжньої революції у працевлаштуванні в ІТ-сфері. З 

перших місяців 2021 року суттєво зросли зарплати IT-спеціалістів. Головним 

чином це стало наслідком посилення конкуренції за таланти – як серед 

вітчизняних, так і іноземних роботодавців. Через триваючу інфляцію та 

податкові зміни у 2022 році можна було очікувати ще більшого зарплатного 

тиску на ІТ-ринку. Підприємці, які мають намір найняти нових співробітників у 

найближчі дванадцять місяців, повинні бути готові до зростання фінансових 

вимог кандидатів.  

Разом з популяризацією віддаленої роботи зріс попит на хмарні рішення. 

Пандемія помітно пришвидшила темпи впровадження цих технологій у 

компанії, що позитивно вплинуло на кількість пропозицій роботи на адресу 

фахівців у цій сфері. Навички експертів, таких як cloud engineer, cloud architect 

czy cloud administrator, набули значення. Враховуючи дефіцит кандидатів із 

бажаними навичками, можна зробити висновок, що у 2022 році роботодавці все 

ще пропонуватимуть широкий спектр пропозицій роботи експертам, наявним 

на ринку. 

Проте працівники всіх ІТ-спеціалізацій будуть бажаними та шуканими 

компаніями. Попит на front-end і back-end розробників, мережевих інженерів і 

аналітиків не слабшає. Фахівців у сфері великих даних, ймовірно, також 

чекатиме багато вакансій. Дані є і залишаться найважливішим активом 

організації в найближчі роки, а ефективне створення рішень для їх обробки 
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буде однією з головних цілей компаній. Люди, які працюють у таких професіях, 

як data scientist, data engineer або big data engineer, можуть очікувати зростання 

попиту на їхні послуги у 2022 році. Аналітики даних, ймовірно, також 

зіткнуться з більшою кількістю вакансій. Вже у 2021 році спеціалісти у сфері BI 

(Business Intelligence) та data analyst  належали до групи вельми бажаних, але 

важко підібраних співробітників і могли розраховувати на привабливі зарплати. 

Третій напрямок, про який не варто забувати, аналізуючи тренди на 2022 рік, – 

це безпека даних та захист систем від хакерських атак. Відповідно до звіту 

дослідницького інституту Gartner, підтримка кібербезпеки в компаніях має бути 

пріоритетом роботодавців. Однак для забезпечення цього необхідно, щоб 

організація залучала відповідні кваліфіковані людські ресурси. Перенесення 

нашого професійного життя в онлайн-сферу пов’язане з необхідністю захисту 

систем і створення максимально можливої стійкості до хакерських атак у 

компанії – які можуть повністю паралізувати функціонування бізнесу та 

створити реальну загрозу безпеці даних. Спостереження консультантів Experis 

показують, що у 2022 році роботодавці мають намір приділити особливу увагу 

темам, пов’язаним з кібербезпекою. Також активно шукають фахівців у цій 

сфері, пропонуючи привабливі умови співпраці.  

2021 рік приніс багато змін, які вплинули на форму ринку праці в IT-

секторі. Завдяки популяризації віддаленої роботи для роботодавців відкрилися 

нові можливості у сфері підбору працівників. Сьогодні територіальні межі вже 

не є перешкодою для працевлаштування. Однак варто зазначити, що віддалена 

робота стала стандартом в ІТ-індустрії, на який очікує більшість спеціалістів. 

Компанії, які у 2022 році не дозволять кандидатам обирати форму та модель 

співпраці, які вони віддають перевагу, мають враховувати труднощі в реалізації 

планів підбору персоналу. Важливо, що в ІТ-сфері тренди, пов’язані з 

віддаленою роботою, розвиватимуться незалежно від ситуації з пандемією. 

Тому навіть коли глобальна загроза здоров’ю спаде, IT-фахівці навряд чи 

повернуться до своїх офісів. 
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На початку 2021 року спостерігалося збільшення кількості іноземних 

пропозицій роботи, адресованих IT-фахівцям на ринку. Ця тенденція з часом 

посилилася. Існує ситуація, коли кандидати під час співбесід при прийомі на 

роботу надають свої фінансові очікування в іноземній валюті – найчастіше в 

євро, а в 2022 році – в доларах. Це пов’язано з тим, що у 2021 році деякі 

спеціалісти почали пряму співпрацю з організаціями за межами України. У 

наступні дванадцять місяців ця тенденція, швидше за все, збережеться – вся 

Європа бореться з явним дефіцитом талантів, і щоб заповнити кадрові 

прогалини, роботодавці шукають працівників з цифровими компетенціями 

також на зовнішніх ринках. До України найчастіше надходять пропозиції з 

Америки, Канади, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів. 

За даними статистичного бюро США робочої сили, світовий дефіцит 

талантів у ІТ-секторі наразі становить 40 мільйонів і, за прогнозами, до 2030 

року збільшиться більш ніж удвічі. Україна, як країна з дуже позитивною 

оцінкою в рейтингу якості кодексу, створеного нашими фахівцями, є 

привабливим ринком праці для іноземних роботодавців, що дає можливість 

залучати висококласних спеціалістів. 

Варто зазначити, що для ІТ-співробітників одним із ключових факторів, 

які впливають на рішення про зміну роботи, є розмір запропонованої 

винагороди. Організаціям, які бажають найняти або утримати персонал у цій 

сфері, слід враховувати це при плануванні бюджету на 2022 рік. 

 Ще одним аспектом, який приваблює фахівців в організацію, є 

можливість розвитку та можливість брати участь у цікавих проєктах. У 2022 

році компаніям, які дбають про набір найкращих працівників, доведеться 

зіткнутися зі зростаючим тиском на заробітну плату, сильною конкуренцією на 

ринку – як українському, так і закордонному, та новими преференціями 

кандидатів щодо форми та моделі співпраці. Варто зазначити, що з розвитком 

дистанційної роботи територіальні кордони перестали бути бар’єрами, що 

обмежують ринок праці.  
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Тому в епоху рекордного браку талантів іноземні підприємці все частіше 

тягнуться до українських ІТ-фахівців. Ця тенденція, ймовірно, посилиться 

протягом наступного року. Зважаючи на вищезазначені виклики, для 

ефективного розвитку команд у сфері ІТ необхідною є ретельно розроблена 

стратегія найму для роботодавців. 

 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА РЕКЛАМИ  

У ЛІДЕРІВ ДУМОК В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Крупко Д. О., Мороз О. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Рівень розвитку соціальних мереж майже досяг свого піку і вже зараз 

соціальні мережі інвестують в інструменти, e-commerce, таргетинг і воронки 

продажів усередині мережі. Соціальні мережі стають повноцінним 

інструментом продажів. В майбутньому соціальні мережі на 100 % поглинуть 

інші маркетингові канали та стануть синонімом до слова «маркетинг». 

Кількість користувачів в інтернеті загалом с кожним роком збільшується. 

Найпопулярнішою соціальною мережею світу серед користувачів вже довго 

залишається Facebook. На сьогодні існує 6 платформ для соціальних мереж, 

якими користується більше мільярда людей за місяць, і чотири з цих платформ 

належать Facebook. Загалом 20 соціальних мереж мають 200+ млн активних 

користувачів за місяць. 

У трійку найбільш поширених в Україні соцмереж входять також 

YouTube (43 %) і Instagram (30 %). Стрімко нарощує свою популярність в 

Україні Telegram (17%), кількість користувачів якого з 2018 року зросла втричі, 

тоді як число користувачів Однокласників (5%) і Вконтакте (3 %) з 2018 року в 

Україні найбільш істотно скоротилася. Також кожен двадцятий українець (6 %) 

має аккаунт в Twitter. 

З настанням цифрової епохи суттєво змінюється структура, інструменти 

та механізми маркетингових комунікацій. Одним з інноваційних інструментів 
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маркетингових комунікацій, який набирає обертів є таргетована реклама та 

реклама у лідерів думок. 

Таргет добре працює на продажу і має низький поріг входження: рекламу 

можна починати і з мінімального бюджету, що дозволяє локальним бізнесам 

просувати свої товари та послуги в інтернеті. Можна налаштувати рекламу і 

бізнесу з неординарною аудиторією, яку складно обчислити по підписникам у 

ледерів думок, тобто блогерів - наприклад, це люди, у яких день народження в 

червні або працюють в ігровій індустрії. 

Реклама у блогерів також здатна працювати на продажу, як і таргет. 

Лояльні підписними часто дотримуються порад своїх кумирів і роблять 

покупки за їхніми рекомендаціями. 

З метою оцінки ефективності таргетованої реклами та реклами у лідерів 

думок в соціальних мережах було проведено опитування в Інстаграмі та у 

Фейсбуці. Респондентам було запропоновано дев’ять питань, де потрібно було 

обрати відповідь. Всього було опитано 100 чоловік, а саме 50 осіб в Інстаграмі 

та 50 осіб в Фейсбуці. 

В опитуванні взяли участь більше жінок, ніж чоловіків, а саме 30 % 

чоловіків та 70 % жінок. Це свідчить проте, що серед активних користувачів 

більше жінок. 

За віком учасники опитування сегментуються на шість категорій, а саме 

до 18 років респондентів 5 %, від 18 до 25 років взяли участь 54 %, від 26 до 35 

років – 16 %, від 46 до 55 років – 9 % та від 55 і більше участь в опитуванні 

взяло найменше респондентів, а саме 3 %. 

Слід зауважити, що в Інстаграм – опитуванні взяли участь респонденти 

до 35 років, а в Фейсбуці не виявилося респондентів молодше 18 років. 

В ході дослідження було виявлено, що частина користувачів Інстаграму 

іноді переглядають стрічку новин в Фейсбуці, а більшість користувачів 

Фейсбуку рідко відвідують інші соціальні мережі. 

Отже, провівши аналіз опитування можна підвести такі підсумки, що 

реклама у лідерів думок практично у більшості не викликає повної довіри, а 
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щось середнє між довіряю та не довіряю. Більшість користувачів ставляться до 

будь - якої реклами нейтрально, але все таки таргетована реклама є більш 

привабливою, адже дана реклама чітко знаходить свою цільову аудиторію за 

інтересами та іншими особливостями. Але нажаль таргетована реклама не 

завжди має вплив на кінцеве рішення про покупку, але вона може 

підштовхнути цільову аудиторію на здійснення покупки. 

Таким чином на основі проведеного опитування користувачів можна 

зробити висновок, що таргетована реклама є найефективнішим методом 

просування товарів та послуг в соціальних мережах. 
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Маркетинг є важливою частиною будь-якого бізнесу і потребує постійної 

уваги на кожному кроці. Хоча принципи маркетингу залишаються незмінними 

протягом багатьох років, інструменти, що використовуються бізнесом, значно 

еволюціонували. На зміну традиційним рекламним засобам прийшов цифровий 

маркетинг, заснований на новітніх технологіях. Цікаво спостерігати, як 

технології зробили революцію в рекламній індустрії та сформували нові 

концепції, ідеї, стратегії, тренди тощо.  
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Віртуальна реальність зробила можливим для бізнесу надати своїм 

клієнтам реальний досвід. Тепер, замість того, щоб демонструвати продукт або 

послугу в кожному виставковому залі, щоб збільшити свої продажі, компанії 

можуть просто запропонувати інтерактивний метод (отримати віртуальну 

демонстрацію, сидячи у себе вдома), щоб привернути увагу користувачів і 

достукатися до них. 

Використовуючи віртуальну реальність як маркетинговий інструмент, 

брендам не потрібно турбуватися про логістику, маркетингову стратегію або 

налаштування продуктів. Багато великих брендів, таких як Audi, вже взяли на 

озброєння цю техніку, де клієнти можуть водити автомобілі у віртуальній 

пісочниці перед тим, як прийняти рішення про покупку [1].  Подорожі та 

туризм також не залишилися осторонь дива віртуальної реальності, оскільки 

люди можуть попередньо переглянути місця відпочинку та курорти, перш ніж 

бронювати квитки. Безумовно, віртуальна реальність стала ефективним та 

інноваційним способом маркетингу для компаній по всьому світу. 

Від збору інформації до взаємодії з клієнтами, бізнес намагається 

максимально ефективно використовувати можливості штучного інтелекту. Це 

стосується і маркетингу, де він допомагає компаніям збирати дані про 

користувачів за допомогою декількох режимів, таких як прогнозний пошук та 

системи рекомендацій. Чат-боти також є популярним інструментом штучного 

інтелекту, який поєднує в собі повідомлення, текст і голос для безпосереднього 

спілкування з клієнтами. Вони опікуються скаргами клієнтів, відповідають на 

їхні запити, надають їм відповідний зворотній зв'язок, пропонують 

безперебійний користувацький досвід, щоб сформувати основу майбутніх 

маркетингових планів. 

Кожен бренд, який має цифрову присутність, використовує дані про 

клієнтів для підвищення своєї ефективності та прийняття обґрунтованих 

рішень. 

Маркетологи використовують аналітику даних, щоб отримати доступ до 

поведінки споживачів, дізнатися їхні вподобання, історію покупок, структуру 
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споживання, їхні інтереси та багато іншого. Завдяки технологічному прогресу 

стало набагато простіше отримати навіть найдрібніші деталі, щоб ближче 

познайомитися з клієнтами. 

Це допомагає компаніям підготувати потужну маркетингову кампанію з 

персоналізованими зображеннями та повідомленнями для своїх потенційних 

покупців. Такий персоналізований маркетинговий підхід залучає більшу 

аудиторію та збільшує кількість покупок. Крім того, коли клієнти надають 

будь-які дані, вони очікують певної віддачі, будь то купони на покупку або 

персональне рекламне повідомлення. Великі дані забезпечують це, а отже, 

сприяють кращій конверсії. 

Незважаючи на те, що про Інтернет речей говорять вже кілька останніх 

років, деякі люди все ще не знайомі з цією концепцією. Інтернет речей – це 

просто мережа підключених пристроїв: взаємопов'язаних комп'ютерних 

пристроїв і цифрових машин, які можуть відчувати і збирати дані і відправляти 

їх в інтернет. Це дозволяє безперешкодно передавати дані разом із взаємодією в 

режимі реального часу [2].  

Враховуючи її вплив та масштаби, навіть найбільші світові бренди 

використовують цю технологію для розширення свого охоплення та 

просування своєї продукції серед міжнародної аудиторії. 

Згідно зі статистикою, очікується, що технологія Інтернету речей у 

найближчі роки згенерує понад 14 трильйонів доларів США, відкриваючи шлях 

до нових можливостей для бізнесу. Якщо маркетологи зможуть зазирнути 

глибше, вони зможуть зрозуміти закономірності купівлі та психологію 

споживачів, використовуючи Інтернет речей. За допомогою цифрових 

помічників, керованих голосом, засобів автоматизації та інших передових 

технологій, компанії можуть створювати маркетингові стратегії, які можуть 

творити дива з їхніми брендами [3].  

Отже, якщо ваш бізнес також є цифровим, то велика ймовірність того, що 

люди зможуть знайти його через голосовий пошук. Отже, маркетологам 
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необхідно адаптуватися до цієї технології та скоригувати свій контент, щоб 

зробити його більш розмовним та корисним. Вони повинні почати з адаптації 

своєї стратегії пошукової оптимізації шляхом прогнозування того, що 

користувачі найчастіше говорять під час голосового пошуку, а потім 

підготувати відповіді, які можуть з’явитися на вершині пошукової видачі. 

Важливим моментом, який повинні враховувати бренди, є те, що контент 

повинен бути детальним та інтерактивним. 

Ключовим моментом є знання того, чого хочуть клієнти і як ви можете 

ефективно задовольнити їхні запити, а вищезгадані технології можуть 

допомогти отримати доступ до цього.  
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РОЗВИТОК КІНОМАРКЕТИНГУ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ КІНО  
 

Кущ А. О., Пряхіна К. А. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасний маркетинг вирізняється масштабною сферою застосування: як у 

галузі виробництва, так і в сфері послуг. Безпосередньо в кіноіндустрії існують 

свої особливості застосування маркетингу, здебільшого це обумовлено 

специфікою кінофільму як товару, оскільки навіть комерційне кіно – це 

результат, творчої діяльності, витвір мистецтва. 
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Під поняттям кіномаркетингу слід розуміти комплекс управлінських 

рішень щодо розроблення стратегії комерціалізації кінофільму. Ця стратегія 

має бути спрямована на максимізацію можливого прибутку та кількості 

переглядів [1].  
Кіномаркетинг, відповідно до процесів управління маркетингом в інших 

галузях промисловості, починається на етапі розробки нового продукту і 

продовжується протягом усього процесу формування ідеї проекту, через 

виробництво, розповсюдження та показ кінопродукту.  

Індустрія кіно має стабільну тенденцію росту. Зростання відбулося 

завдяки збільшенню кількості телевізійних каналів, активного використання 

Інтернету, збільшення світового населення та потужного економічного 

зростання на ринках, що розвиваються.  

У 2021 р. світові касові збори зросли до 21,3 мільярда доларів США 

порівняно з 11,8 мільярда доларів роком раніше – річне зростання склало 

80,5%. Тим не менш, показник 2021 р. становив трохи більше половини доходу 

в 42,3 мільярда доларів, зафіксованого в 2019 р., до спалаху пандемії (рис.1) [2]. 
 

 
Рис. 1 – Світові касові збори 2017–2021 рр., млрд доларів 
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Поліпшення порівняно з минулим роком було вкрай необхідне в галузі, 

яка продовжує відчувати на собі вплив пандемії коронавірусу. Незважаючи на 

те, що цифра за 2021 р. є багатообіцяючою, вона все ще становить приблизно 

половину рекордних глобальних касових прибутків галузі в 2019 р. 

У майбутньому, зростання попиту на кінопродукти, прогрес у 

технологіях, використання цифрових засобів та інструментів кіномаркетингу 

стимулюватимуть ще більшого зростання ринку. 

Основу маркетингу послуг кіноіндустрії становить всебічне вивчення 

соціокультурних потреб та створення передумов для перетворення їх на 

реальний попит та подальше його задоволення. 

Досить об’ємною складовою кіномаркетингу є просування фільму. 

Процес просування кінофільму найчастіше охоплює рекламну та PR-кампанії, 

зокрема прес-релізи, промо-тури, застосування інструментів цифрового 

маркетингу та інші заходи, що сприяють популяризації кінопроекту та 

формуванню його іміджу.  

Просування кінопродуктів відбувається за допомогою різних технік і, 

досить часто, охоплює комплекс декількох елементів. Ключовими каналами 

застосування елементів просування кіномаркетингу є кінотеатри, телебачення, 

Інтернет, мерчандайзинг тощо. Також дуже важливим елементом є дослідження 

цільової аудиторії фільму, яке заздалегідь допоможе визначитися із основними 

потребами потенційних глядачів [3]. 

Отже, попит і пропозиція на кінопродукцію не знижуються. Хоча 

пандемія і зірвала імпульс росту, поступово ринок відновлюється, і очікується, 

що впродовж п’яти років він перебільшить позначки рекордного 2019 р. 

Звісно, індустрія кіно має свої специфічні відмінності від інших сфер, де 

рівень пропозиції товарів і послуг безпосередньо залежить від обсягів їх 

виробництва, проте, кожен з елементів просування кіномаркетингу покликаний 

не лише забезпечити економічну ефективність виробництва продукту, а й 

налагодити зв’язок між кінофільмом і споживачами, а також створити певний 

образ у свідомості глядачів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ОДНОГО  
ЗІ СПОСОБІВ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ 

 
Зімбіцька Д. О., Білик М. Ю. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

На сьогодні поширеним є твердження про нестабільність маркетингу, 

який був спричинений масштабними змінами, посиленням конкуренції, 

швидким зростанням науково-технічного прогресу, змінами уподобань 

споживача, що призводить до зниження ефективності класичних 

маркетингових способів впливу на покупця і власне на ринок.   

Вірусний маркетинг є одним із найдієвіших способів просування 

продукту. Із появою соціальних мереж його реалізація стала набагато 

простішою. Суть полягає в тому, що користувачам транслюють повідомлення 

яке містить відповідну інформацію, а сама людина є головним знаряддям 

розповсюдження. Якщо говорити точніше, споживачі виконують функцію 

«сарафанного радіо». Із поширенням соціальних мереж, таких як Instagram і 

Twitter, вірусний маркетинг вийшов на новий рівень. Просування вірусного 

маркетингу здійснюється у різних формах, це може бути відео, фото, статті, 

будь-які ігри та навіть звичайний текст. Особливість вірусного маркетингу є 

поширення інформації в геометричній прогресії: одна людина розповіла  двом, 

двоє – чотирьом, чотири – двадцятьом (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Схема поширення вірусної реклами 

 

Згідно досліджень авторів [2–3] вірусний маркетинг ґрунтується  на 

шести принципах. Перший принцип – соціальна валюта. Соціальна валюта – це 

інформація про продукт, яка подається людині таким чином, щоб вона змогла 

створити  власний імідж і відчути себе причетною до чогось особливого та 

ексклюзивного. Другий принцип – спускові гачки або тригери. В даному 

випадку інформація подається таким чином, щоб оточуюче середовище часто 

нагадувало про них. Принцип номер три – емоції. Гнів, радість, збудження, 

смуток – усе вищеназване  залишає певні відбитки в нашій пам’яті. Так само як 

і контенти. Споживачі частіше діляться тим контентом, який викликає емоції. 

Принцип четвертий – суспільство. Це поведінка та думка оточуючих нас людей, 

на які ми спираємось при прийнятті рішень. Принцип п’ятий – практична 

цінність. Якщо товар несе практичну цінність – покращує екологію чи здоров’я 

людини, цією інформацією із великою ймовірністю будуть ділитися, за умови 

яскравої подачі. І останній принцип історії. Якщо ідею загорнути у історію і 

зробити частиною чогось важливого та нового – людство захоче його 

переказати. Обмін інформацією ще називають обміном самої історії. 

Отже, в умовах ринку, що дуже швидко розвивається, використання 

вірусного маркетингу дозволяє швидко реагувати на зміни уподобань 

практично будь якого споживача та звести до мінімуму витрати на проведення 

рекламних кампаній. 
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ОГЛЯД ВПЛИВУ ВІЙНИ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 
Дубовик О. І., Білик М. Ю. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Наразі національний ринок інтернет-торгівлі виріс до своїх історичних 

глобальних меж, особливо після пандемії Covid-19 – майже кожен третій 

інтернет-користувач України купує товари онлайн. Але війна внесла свої 

корективи. Після майже повного краху та припинення Інтернет-торгівлі в перші 

кілька тижнів війни продавці поступово відновили логістичні канали, 

переміщаючи склади та адаптуючись до змін попиту. Однак, незважаючи на 

сплеск попиту на особисте споживання та зростання середнього чека, повне 

відновлення галузі почалося лише влітку [1]. 

За даними анкетування Deloitte на теренах національного ринку, 

зростання сегменту онлайн-продажів було більш ніж удвічі швидшим, ніж 

офлайн. Почали частіше робити покупки в Інтернеті 22 % респондентів, тоді як 

лише 9% здійснювали покупки офлайн. І ця перспектива повинна була 

закріпитися та невпинно зростати. Не буде виключенням, що причиною стали 

наслідки пандемії, через які багато людей звикли купувати онлайн.  

Побутова електроніка, іграшки та вироби ручної роботи мали найкращі 

показники для збільшення продажів через Інтернет. До п’ятірки 

найрозвиненіших секторів електронної комерції в Україні також входять меблі 

та предмети побуту, а також парфумерія та косметика. Тим часом на ринок 

вийшли нові категорії – фармацевтика та продукти харчування, що також мали 
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хороший потенціал зростання. Однак повномасштабне вторгнення росії на 

територію України все змінила. 

 
Рис. 1 – Динаміка перспектив розвитку ринку Інтернет-продажів  

та їх частки у роздрібній торгівлі 
 

Таким чином, на початку березня e-commerce майже «досягнув дна». За 

період російської агресії всі онлайн-магазини втратили в середньому 82,7 % 

трафіку, а за перший тиждень українські інтернет-магазини втратили майже 

всю виручку. За середніми показниками він впав на 92 %. Але на середину 

березня дохід почав рости зі значним збільшенням кількості сеансів. 

Наприкінці травня деякі категорії навіть повернулися до довоєнних показників. 
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Рис. 2 – Склад ринку Інтернет-продажів в Україні 

 

Однак потреби аудиторії змінилися. Споживачі мають дуже низьку 

лояльність до брендів – вони купують те, що є. В одних регіонах попит впав, а в 
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інших – виріс. Імпульс зростання зберігався за категоріями, що покривають 

основні потреби: продукти харчування, товари для дому, ліки, сигарети, взуття 

та одяг, продукти тваринного походження. Тут виграє сторона, яка забезпечує 

постачання товарів першої необхідності і має досконало налагоджену логістику 

[3]. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що в цілому ринок Інтернет-комерції 

пережив падіння та період стагнації, з часом відбувся сплеск попиту на певні 

категорії і дійшов до рівня стабільності після масштабного руху людей і 

переміщення складів і виробничі потужності. Розміщення людей у нових 

місцях або їх повернення в Україну поступово підштовхує онлайн-продажі до 

зростання. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ 
 

Кущ А. О., Мороз Олена Василівна 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Логістика сьогодні є загальновживаним терміном, оскільки вона посідає 

важливе місце в ланцюгах постачання. 

Логістика – це планування, контроль, організація та координація потоку 

матеріалів, інформації, енергії, грошей та цінностей в логістичній системі. 

Логістика включає управління транспортуванням, складським господарством, 
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запасами, кадрами, організацією інформаційних систем та комерційної 

діяльності підприємства, тобто органічне поєднання вищенаведених сфер 

логістики в єдину систему [1]. 

Технології завжди були рушійною силою логістики. Ще нещодавно люди 

шукали способи перевозити товари швидше, у великих об’ємах та більш 

економно. Ці проблеми були вирішені зокрема за допомогою винаходу залізної 

дороги, автомобілів, сучасних кораблів та літаків. А от винахід комп’ютеру та 

мережі Інтернет стало справжньою революцією не тільки у світі загалом, а й у 

логістиці зокрема. Наразі логістична галузь переживає чергову революцію. 

Новітні технології здебільшого пов’язані зі швидкістю, точністю, 

безпекою та неперервним процесом доставки. Вони можуть охоплювати і 

використання 3D-друку, доставку вантажів дронами, залучення штучного 

інтелекту, тощо.  

Наразі, однією з актуальних тем, яка стосується новітніх технологій в 

галузі логістики, є  використання безпілотних апаратів, наприклад дронами. 

Використання безпілотних вантажних транспортних засобів здатне на 

47 % скоротити витрати у сфері логістики. Зменшити витрати дадуть змогу 

діджиталізація та автоматизація логістичних процесів, однак найбільша 

економія (80%) буде досягнута за рахунок скорочення персоналу [2]. 

 Дійсно, через декілька років можна буде здійснювати транспортування 

вантажів без участі водія, проте повна відмова від водіїв поки що є 

неможливою, оскільки людина необхідна для загального контролю за 

ситуацією на дорозі, прийняття товару, відвантаження його замовнику.  

Разом з тим, компанії, які почнуть впроваджувати дрони у процес 

логістики, безумовно, отримають вигоду з цієї інновації. 
Сам по собі дрон – це безпілотний літальний апарат, яким можна 

керувати дистанційно. Також є можливість автономного польоту, 

використовуючи програмні маршрути. Ці апарати є маленькими, легкими, 

доволі дешевими в експлуатації та мають змогу літати там, де інші види 

транспорту не можуть бути використані. Завдяки високій швидкості, можливо 
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буде скоротити ланцюг постачання та значно зменшити витрати на 

транспортування.  

Ще одними з переваг використання таких транспортних засобів є менший 

ризик аварій, можливість постачання товарів у місцевості зі слаборозвиненою 

транспортною інфраструктурою, а також зменшення впливу людського 

фактору. Попри описані вище переваги, на активне використання таких 

безпілотних апаратів впливають наступні негативні фактори (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Недоліки використання безпілотних апаратів 

 
Таким чином, дронами можна перевозити невеликі за вагою товари в 

обмеженій кількості. Через недостатній рівень автономності, техніка потребує 

регулярної підзарядки, що теж впливає на дальність перевезень, а тому 

доставка на великі відстані мало можлива. 

Отже, можна зробити висновок, що сфера логістики поступово зазнає 

серйозних змін. Однією з інновацій, яка зараз найбільш прогресивно 

розвивається, є використання безпілотних апаратів. Їх впровадження в процес 

логістики приводить до появи багатьох можливостей та може оптимізувати 

процес в цілому. Безумовно, якісне використання новітніх технологій здатне 

значно пришвидшити процес розвитку логістичної сфери. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Бєляк В. Є., Білик М. Ю. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

Інтернет-маркетинг є успіхом багатьох продажів товарів. На 

сьогоднішній день майже кожна людина має можливість купувати продукти, 

речі, одяг та багато чого іншого, онлайн, не виходячи з дому. На відміну від 

звичайних магазинів, інтернет-магазини працюють цілодобово. Тут також 

доступний великий вибір, багато різних виробників, тому людям важко вибрати 

кращий варіант. А у підприємців велика конкуренція і їм важко продавати свій 

товар. Тому підприємці застосовують інтернет-маркетинг. Інтернет-маркетинг 

– це просування товарів і послуг через онлайн-сервіси. Залежно від розміру 

бізнесу та займаної ніші, підприємці використовують різні канали, починаючи з 

РРС і закінчуючи блогами, де діляться корисним контентом. Наприклад, відео з 

інструкціями. Він надає ефективні інструменти для залучення потенційних 

клієнтів і налагодження комунікацій, взаємодії з аудиторією та вимірювання 

залучення та лояльності до бренду. Популярні канали інтернет-маркетингу 

включають маркетинг електронною поштою, PRS, SMM, месенджери, чат-боти, 

веб-повідомлення push і SEO. Переваги інтернет-маркетингу: 

– глобальне охоплення. Інтернет-маркетинг дозволяє знайти свою цільову 

аудиторію через різні канали в різних країнах і регулювати охоплення ваших 

оголошень відповідно до поставленого завдання; 
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– точність. Потужні методи інтернет-маркетингу допомагають 

рекламувати продукт правильній цільовій аудиторії в потрібному місці та в той 

час, коли його найімовірніше можна придбати; 

– прибутковість. Інтернет-маркетинг набагато дешевший, ніж 

традиційний маркетинг, оскільки не вимагає використання фізичних ресурсів; 

– позитивний досвід користувача. Інтернет-маркетинг допомагає надати 

вашій аудиторії персоналізований досвід покупок; 

– автоматизація. Автоматизація дає змогу надсилати клієнтам своєчасну 

інформацію, яка їм потрібна, щоб допомогти їм орієнтуватися на шляху 

покупця. 

Види та інструменти інтернет-маркетингу: 

– контент-маркетинг. Стратегія контент-маркетингу зосереджена на 

обміні цінними, відповідними знаннями з аудиторією. Завдяки високоякісному 

та сучасному контенту ви можете зосередитися на своєму бренді та всій 

компанії; 

– пошукова оптимізація. Пошукова оптимізація (SEO) – це процес 

оптимізації веб-сайту для вищого рейтингу в результатах пошуку. Ця стратегія 

допомагає ресурсам з’являтися на першій сторінці пошукових систем. Саме 

тоді ви можете отримати високоякісний трафік веб-сайту; 

– контекстна та медійна реклама. Реклама в Інтернеті зазвичай включає 

платну пошукову рекламу та медійну рекламу. У більшості випадків цей 

інструмент є платним за клік (компанія платить за рекламу лише тоді, коли 

користувач натискає на неї); 

– маркетинг у соціальних мережах. Інтернет-маркетинг – це в основному 

обмін інформацією з клієнтами. У цьому дуже допомагають соціальні мережі. 

Просування на цих платформах виходить далеко за рамки простого створення 

публікацій і відповідей на коментарі. Для ефективного впливу на аудиторію дії 

мають бути скоординованими. Маркетинг у соціальних мережах дозволяє 
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підприємствам справляти позитивне враження на користувачів і будувати з 

ними довірливі стосунки; 

– управління репутацією SERM. SERM – це рекламний інструмент, 

призначений для створення гарної репутації бренду, компанії чи особи в 

Інтернеті. Ваша репутація безпосередньо впливає на ваш онлайн-бізнес, 

потенційних клієнтів і продажі.  

Методи SERM включають:  

– управління зворотним зв’язком;  

– створення позитивних публікацій на авторитетних ресурсах (новинних 

порталах, галузевих форумах, тематичних сайтах); 

– e-mail маркетинг. Цей інструмент дозволяє спілкуватися віч-на-віч із 

потенційними клієнтами. Хоча поширена думка про те, що поштові розсилки 

вже не такі популярні, проте вони ще можуть послужити добру службу 

компанії.  

Використовувати email-маркетинг краще, коли: 

– на сайті опубліковано новий контент. Можна підштовхнути аудиторію 

до взаємодії з брендом; 

– користувачі з якихось причин відмовилися від кошиків із продуктами. 

Можна нагадати про вибрані товари. Імовірність того, що люди зроблять 

покупки, зростає; 

– наближається день народження. Знижки та купони, що розсилаються 

індивідуально, відмінно підходять, щоб аудиторія конвертувалася. 

Отже, інтернет-маркетинг є великою системою, яка допомагає 

підприємцям продавати товар та має багато переваг. Він допомагає покупцю 

бути впевненим у виборі товару.  
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ 

 
Токова В. Є., Хименко І. М., Білик М. Ю. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
 

Для ефективного управління підприємством, що передбачає забезпечення 

його необхідними обсягами виробництва відповідно до споживчої складової, 

отримання позитивного економічного результату, будь-якому підприємству 

необхідно розробити маркетингову стратегію розвитку. План розвитку може 

бути короткостроковим, середньостроковим або навіть довгостроковим, але для 

ведення бізнесу здійснення планування є необхідною умовою. 

Стратегічний маркетинг націлює компанію на економічні можливості, 

адаптовані до її ресурсів та забезпечує потенціал для зростання та підвищення 

рентабельності. Завданням стратегічного маркетингу є уточнення місії фірми, 

розробка цілей, формування стратегії розвитку та забезпечення збалансованої 

структури товарного портфеля фірми [1]. Також маркетингова стратегія 

націлена на використання доступних ресурсів підприємства, які завжди 

обмежені, для отримання максимального прибутку за певний період часу.  

Вибір менеджментом організації конкурентної маркетингової стратегії 

визначається взаємодією трьох факторів: 

1. Конкурентною позицією фірми, тобто її становищем на ринку (чи є 

фірма лідером, або претендує на лідерство, слідує за лідером); 

2. Стратегічними цілями та завданнями (чи прагне компанія домінувати, 
зайняти зручну, прибуткову ринкову нішу); 

3. Етап життєвого циклу підприємства (знаходиться вона на етапі 
зародження, зростання, зрілості чи спаду) [2]. 

Обов’язкова умова успіху у сучасних економічних умовах – це орієнтація 
на конкурентів. Це означає, що організація має чітко представляти сильні та 
слабкі сторони своїх конкурентів і використовувати цю інформацію у своїх 
інтересах. При цьому не потрібно прагнути до лідерства у всіх сферах 
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діяльності, набагато ефективніше сконцентрувати свої зусилля на основних 
сегментах [3]. 

Отже, якщо кожне комерційне підприємство націлене на отримання 
прибутку, то для успішного його існування на ринку, воно має бути 
конкурентоспроможним, щоб забезпечувати збут своєї продукції та успішно 
розвиватися надалі. Для конкурентоспроможності велике значення має 
розробка плану розвитку, створення та реалізація своєї маркетингової стратегії. 
Тільки завдяки маркетинговій стратегії будь-яка фірма розумітиме, які ресурси 
необхідно використовувати, які витрати слід зменшити або яку цінову політику 
вести. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ  
І ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
FINANCIAL GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT  

OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Daribekova A. S. 
Abylkas Saginov Karaganda Technical University, Republic of Kazakhstan 

 
Currently, the world is undergoing globalization – a comprehensive unification 

with the aim of turning the world into a single economic market. The global society is 

more open: free movement of capital, financial resources, labor resources, 

information flows. There are factors influencing globalization: 

– trade development – with an open economy, clear advantages are visible; In 

the last 20 years, world trade has grown significantly and amounted to about 60 % of 

world GDP; 

– free movement of capital; over the past 20 years, the inflow of foreign direct 

investment has increased hundreds of times. For example, Asian countries annually 

attract about 172 billion dollars a year; 

– the movement of labor resources; currently, migration processes have 

intensified all over the world., including in Kazakhstan, about 500 thousand migrants 

annually carry out labor activities; 

– growth of foreign exchange transactions in international currency markets; 

– free movement of information. 

Globalization places high demands on the competitiveness of the national 

economy. Currently, the competitiveness of a country is one of the most influential 

concepts in the global economy and politics, since it not only covers economic 

indicators, but also assesses the economic consequences of important non-economic 

phenomena. 

There is a lot at stake for the Eurasian countries («Eurasia» here means the 

countries participating in the OECD Program to Improve the Competitiveness of the 

Eurasian Countries: these are Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

108

Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine). 

These states have spent more than 25 years on deepening integration into 

international markets and organizations, gaining the necessary access not only to new 

markets, but also to foreign technologies and knowledge, to capital. 

Internationalization has contributed to other reforms. Joining organizations 

such as the World Trade Organization has led to many useful transformations, and 

foreign direct investment and foreign trade have contributed to strengthening the 

protection of property rights, increasing transparency and efficiency of government 

structures. 

The process of financial globalization is an integral part of the globalization 

process and leads to the creation of new relationships for the formation of obligations 

and the redistribution of assets in the international money, capital and currency 

markets at an unprecedented speed. This leads to the fact that national financial 

markets lose their national identity and turn into a single financial market. 

Financial globalization is capable of bringing many co-benefits that can 

contribute to an increase in economic growth and well-being in the long term. At the 

same time, if a country opens its capital account without having a number of basic 

support conditions, these benefits may manifest themselves with a delay, and the 

country may become more vulnerable to a sudden cessation of capital flows. This 

represents a fundamental contradiction between the costs and benefits of financial 

globalization, which may be difficult to avoid. It is impossible to completely avoid 

risks, but there are ways to improve the balance of benefits and risks associated with 

financial globalization. It is not necessary to say that a single approach to opening 

capital transactions can be found that would be equally effective for all countries [2, 

p. 13]. 

Kazakh researchers, analyzing the possibilities of modernization of the 

financial system of the Republic of Kazakhstan in the context of globalization, 

consider two approaches. The first approach is the formation of a financial model of 

the national economy of Kazakhstan on the recommendations of international 

monetary organizations based on the principles of the «Washington Consensus». 
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Some researchers, for example A. Yesengulov, criticize this direction, 

believing that in this case the state formulates only general laws, protects property 

rights as much as possible, and oversees financial sector enterprises. 

With the second approach, the state provides private business with full 

initiative in developing credit, choosing the place of financial services in the banking 

sector and stock markets, in developing new tools, applying common international 

standards to ensure the necessary level of financial indicators. This approach assumes 

maximum liberalization of currency control and capital movement, all operations of 

various sectors of the financial sector. It excludes the possibility of large-scale state 

intervention in the processes of savings, accumulation, intermediary functions of the 

financial sector [3]. 

 
References 

1. The modern world: trends and challenges of globalization //ENU.KZ | L.N. 
GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY (accessed: 10/24/2022). 

2. M. Eihan Kose, I. Prasad, K. Rogoff, Shang-Ching Wei Financial 
Globalization: Not limited to Censures / Finance & Development. 2007. pp. 9–13. 

3. Kuchukova N. K. Modernization of the financial system of Kazakhstan in 
the context of globalization (monograph) // International Journal of Experimental 
Education. 2015. № 3-2. pp. 239-241; URL: https://expeducation.ru/ru/article/view? 
id=6827 (accessed: 10/24/2022). 
 

 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL  

TAX SYSTEMS IN A GLOBALIZED WORLD 
 

Daribekova N. S. 
Abylkas Saginov Karaganda Technical University, Republic of Kazakhstan 
 

Taxes, as you know, appeared at the dawn of the history of the development of 

the state, and they number more than one hundred years. Taxes are an integral part of 

the state, the main source of state revenue. 

Consequently, the tax systems of all countries of the world, without exception, 

arose and developed along with the evolution of the institution of power in the 

conditions of national economies separated from each other long before the 
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emergence of the current system of world economic relations. This, of course, has left 

its mark on the modern nature of national tax policies in a globalizing world. 

The incomes of individuals and legal entities have always been formed from 

national sources, and foreign economic transactions between different states have not 

been sufficiently stable and stable. 

The first wave of globalization (late XIX – early XX century), brought the 

largest and most competitive national companies of the leading countries of Europe 

and North America to the world economy, contributed to the beginning of active 

foreign economic activity of individuals. This was reflected in the tax policy: 

– already in the middle of the XIX century, the first interstate agreements on 

taxation of income and property of individuals and legal entities were concluded; 

– national tax laws are continuously being improved, the subject of regulation 

of which is now also foreign economic transactions. 

At the turn of the XIX-XX centuries, prerequisites for improving the existing 

principles of taxation appeared. Thus, there was a gradual transition from taxation, 

which was based on national factors to taxation on a territorial basis. With the 

increase in the number and volume of foreign economic transactions, the tax 

authorities began to pay attention to the income of foreign individuals and companies 

formed on the territory assigned to them. Indeed, it was not difficult to tax all income 

received from sources in a given country, but taxation of foreign income of citizens 

and companies was difficult due to quite objective reasons of that time. It was 

impossible to do this until the middle of the XX century due to the lack of a proper 

degree of economic openness of states and interstate consistency in taxation issues. 

But the second half of the XX century made significant adjustments. The 

internationalization of the system of economic relations, which is constantly gaining 

momentum, has led to fundamental changes in both the external and internal 

environment of the formation of national tax systems. Following internationalization, 

globalization has expanded the boundaries within which the economic activities of 

individuals and legal entities were previously localized, and the emergence of modern 

means of telecommunications (including the Internet) has significantly simplified 
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financial transactions between countries and international trade in services. In modern 

conditions, a significant part of both companies and individuals become subjects of 

foreign economic activity, and every year an increasing share of the income of 

economic agents is generated abroad. 

Capital and labor resources, having become mobile in the modern economic 

system with vague borders between countries and developed telecommunications and 

transport infrastructure, rushed to the expanses of the world economy. At the same 

time, the possibility of financial fraud by taxpayers to mislead the relevant tax 

authorities has also increased significantly. 

However, in the modern global economy, national tax systems, in pursuit of the 

global incomes of their resident taxpayers, have to resist the mobility of taxpayers, 

taking into account all new forms of doing business (e-commerce, Internet banking) 

and new forms of income, to compete with tax administrations of other countries. 

In turn, taxpayers have much more knowledge about tax payment optimization 

mechanisms than before, and they have a staff of the most qualified tax consultants 

and lawyers at their service. 
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ON SOME ISSUES OF RECEIVABLE CONTROL 
 

Kuleshova A. V., Pimenov A. V. 
PI «Academy «Bolashaq», Republic of Kazakhstan 
 

In the process of economic activity, almost every business entity has 

receivables. This part of the working capital significantly worsens the financial 
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condition of the economic entity, as it diverts funds from the cycle of business 

operations, which leads to a decrease in the rate of its production efficiency and 

indicators of economic activity. In this regard, the management and control of 

receivables is the most important factor in increasing the level of use of financial 

resources, the efficiency of activities and the opportunities for innovative 

development of organizations in a market economy. 

Statistics show that over the past five years, the amount of receivables from 

Kazakh enterprises has increased significantly from 18 to 31 billion tenge, and the 

payment discipline of counterparties has also worsened. In the structure of 

receivables, more than 50% is debt for goods (works, services). It should be noted 

that the assignment of receivables to the most liquid assets does not guarantee the 

receipt of funds from debtors to the enterprise. 

A significant increase in receivables leads to a deterioration in the financial 

condition of organizations. In addition, this may not only cause a decrease in the 

profitability of assets and the loss of their liquidity, but also cause the insolvency of 

many economic entities in the country. 

Most Kazakhstani enterprises make decisions on the formation and collection 

of receivables in the absence of a reasonable and permanent policy for managing this 

part of assets, which leads to both direct financial losses and a shortfall in profits. 

The problem of the growth of accounts receivable is considered relevant by 

many economists. However, in the domestic practice of management, the solution of 

this issue with the help of existing models and methods is still ineffective. Financial 

and credit institutions have not yet received sufficient development, there are no 

provisions for the creation of a credit policy, and tools for controlling receivables are 

limited. 

The basic provisions for optimizing the planned volume of receivables and 

approaches to optimizing the parameters of credit policy are set out in the 

fundamental works of foreign researchers in financial management. So, J.K. Van 

Horn notes that the formation of the volume of receivables is associated with the 

search for a compromise solution between risk and profitability, and determining its 
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optimal volume is carried out by comparing the benefits that the organization expects 

to receive at a certain level of investment in receivables, with the costs that need to be 

incurred for this. The author describes the process of optimizing the volume of 

accounts receivable (funds invested in its volume) by modeling and multivariate 

calculations of additional profit that can be obtained with different parameters of the 

credit policy, and the option in which profit is maximized is recognized as the most 

appropriate and is taken as the basis for planning [1]. 

There are approaches to optimizing the parameters of the credit policy and the 

volume of receivables using the terms and tools of investment analysis. One of them 

involves assessing the effectiveness of credit policy based on the net present value of 

the total cash flows associated with the sale of goods on credit and the collection of 

receivables. To do this, structural coefficients are introduced, on which restrictions 

are set, namely: the share of sales on credit, the share of overdue receivables and the 

share of overdue receivables partially repaid by buyers. 

A different approach is taken by most American economists. They develop 

lending standards that allow, using the analysis of the solvency of potential debtors, 

to determine the terms of lending using two approaches [2]. Some organizations (the 

first approach), which are sources of information on credit histories, create special 

credit ratings. They prepare credit reports on enterprises-candidates for a loan, which 

indicate information about their credit history for a specific period (for example, for 

the last month): the amount of loans received, their terms, actual payment; it also 

provides information on the credit rating and financial strength of companies. Based 

on the analysis of these data, a conclusion is made about the possibility of providing a 

loan. 

Other US companies (the second approach) use classification schemes to 

identify categories of credit risk, the period of collection and default of loans in the 

past, on the basis of which they determine the limits of lending. 

However, it should be borne in mind that the foreign theory and practice of 

receivables management is focused on the sustainable state and development of 
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enterprises. This does not allow using the methods of controlling accounts receivable 

of Kazakh enterprises existing in the world theory and practice and requires the 

development of scientifically based methods of managing it. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF “ECOLOGICAL HUMAN” 
 
Biryukov V. 
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In recent years, humanity has simultaneously experienced several crises: the 

climate crisis, the biodiversity crisis, the fuel, food, water, and in recent years, the 

crisis of the financial system and the economy as a whole. And as critical analysis 

shows, almost all of these crises are man-made. 

In modern conditions, the specificity of human capital is increasingly given by 

the environmental factor, which objectively puts a person in a fundamentally new 

relationship with nature and society and gives the very concept of capital a new 

quality associated with the emergence of socio-humanitarian and environmental 

criteria for investment efficiency. 

It makes no sense to talk about investments in people if they are separated from 

investments in nature. It makes no sense to talk about investments in environmental 

activities if they are separated from humanitarian priorities and are dictated only by 

considerations of profitability in terms of specifying property rights to resources. 

One of the most important directions, developed in line with the theory of 

human capital, is the ecological factor and a new complex of problems arising in this 

connection. 
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The conceptual apparatus of economic science has expanded significantly by 

including such categories as “ecological man”, “ecological capital”, “ecological 

consciousness”, “biological human capital”. According to researchers, the category of 

“ecological man” owes its appearance not only to the sharply increased level of 

environmental threats [1, p. 127]. 

It can be argued that the concept of "economic man" is being transformed in 

modern conditions, the target setting of a modern economic man is objectively 

moving away from achieving only quantitative indicators towards achieving harmony 

with the natural environment. Therefore, in many economic studies, the thesis is 

increasingly heard that a new type of person is becoming the subject of today's 

economy. The “economic man” is being replaced by the “ecological man”. 

The concept of “ecological man” has a multidimensional content, which is 

determined by its inherent system of values. These values boil down to the following 

basic types of needs and interests: 

physical (significance for a person of a full-fledged healthy life, 

communication with nature, creative longevity, full-fledged offspring); 

spiritual (preservation of high moral principles and moral and ethical qualities 

in combination with advanced scientific and educational systems that produce human 

creative activity in harmony with nature); material (technological perfection of low-

waste and non-waste technologies, industrial and natural complexes, characterized by 

high technical and socio-economic efficiency); 

social and communicative (realization of the need for economic and 

environmental security, maintaining socio-political stability, general criteria for 

survival, working conditions, rest, timely awareness of environmental risks). 

The initial definition of an ecological person can be based on the category of 

“health”, which consists of physical, mental, moral, epistemological and intellectual 

health. In this case, the concept of “ecological man” implies a certain state of the 

body simultaneously as a physiological system, mind and psyche. 
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The presence of all types of health serves as a source of human social activity, 

which “manifests itself as a result of the combination of professional and civil (which 

include worldview, consciousness, morality, discipline, culture) personality traits ...”. 

Social activity also acts as a qualitative characteristic of an ecological person. 

Thus, human health is one of the qualitative characteristics of human capital in 

modern conditions. In this context, health can be viewed as the optimal physical and 

mental adaptation of the body to the active environment, as a multi-level complex 

that is in a state of constant change. Improving health means expanding activity in all 

areas of human life, while deteriorating health leads to a reduction in the amount of 

potential activity and reduces the cost of human capital. 

Unfortunately, we have to admit that modern human capital is under threat due 

to the deterioration of the general state of health and the shortening of the life of the 

able-bodied part of the country's population. In this regard, the concepts of “quality 

of life”, “healthy lifestyle”, which are inseparable from the “healthy” state of the 

surrounding nature, come to the fore in assessing the state of human capital. 

Accordingly, an ecological person should become an adequate subject of modern 

environmental and economic relations, and the theory of human capital should be 

expanded by introducing the concept of “environmental investment in a person”, the 

purpose of which will be to create conditions for a healthy lifestyle and increase the 

environmental component of human capital. 

One of the main tasks of greening production is environmental safety, i.e., 

achievement of the state of protection of the biosphere and human society (state) 

from destructive anthropogenic influences. Environmental security is achieved, first 

of all, on the basis of building an effective environmental and economic policy of the 

state. The dissertation shows that the country's environmental and economic policy 

should be formed, firstly, by creating administrative and economic mechanisms for 

environmental management, and secondly, by forming environmental consciousness 

and ecological culture of the population. 

The main instruments of environmental and economic policy at present are 

administrative control and economic methods. Their optimal ratio for society and 
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business entities should meet the following criteria: efficiency (rational ratio of costs 

and benefits), fairness (ratio of the distribution of the consequences of the 

introduction of specific tools between social groups), feasibility, flexibility, socio-

political acceptability (support and consent from various strata of society) [3, c. 44].  

Ecological and economic investments in human capital can be considered in 

two directions. Firstly, it is the improvement of the human environment, i.e., a wide 

range of environmental protection measures, the environmental and economic policy 

of the state and individual enterprises, implemented in the process of environmental 

management. Secondly, these are measures to protect human health at work and at 

home. 

The quality of life becomes an integral indicator and a way to measure the 

environmental and economic component of human capital. The concept of “quality of 

life” intersects with the concept of “standard of living”. However, the concept of 

“quality of life” is incomparably broader than the concept of “standard of living”. 

The quality of life has an objective and subjective side. The components of the 

quality of life are such categories as “lifestyle”, “standard of living”, “environment”. 

The structure of the quality of life consists of such basic areas of life as work life, 

development of abilities, family life, life, health, healthcare, social protection and 

social insurance, leisure, environment, extreme situations, concern for the future. 

Thus, the quality of life is a system of spiritual, material, socio-cultural, 

environmental and demographic components of life. 

The concept of an ecological person essentially formulates a rejection of 

assessments from the point of view of theories of purely economic growth based on 

economic indicators and not taking into account aspects of the quality of life. It is the 

improvement of the quality of human life that in modern conditions becomes the end 

result of the development of the state economy. 

Thus, an ecological person is a comprehensively developed personality, 

internally aware of the value of the surrounding natural world, his dependence on it 

and doing everything possible to restore the harmony of man and nature, prevent the 
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death of nature and preserve it for future generations. However, the realization of 

these qualities is possible only if the society chooses a socially oriented development 

path, focused on maintaining harmony in the “man-nature” system. The value of life 

in any of its forms becomes a force that directs human activity. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ  
ЗДОРОВ’Я В БЮДЖЕТІ МІСТА КРЕМЕНЧУКА 

 
Глухова В. І., Шамрай А.В., Мар’янченко С. Г. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України та 

інтеграція її до Європейського співтовариства неможливі без якісного 

вдосконалення людського капіталу, основою якого є здоров’я людини. В 

умовах реформування системи охорони здоров’я, бюджетної децентралізації  

питання фінансового забезпечення охорони здоров’я необхідними ресурсами та  

їх використання є надзвичайно актуальними. Аналіз забезпеченості 

бюджетними ресурсами охорони здоров’я у місті Кременчуці розпочнемо з 

порівняльного аналізу видатків на охорону здоров’я у складі видатків місцевих 

бюджетів України, Полтавської області і міста Кременчука (табл. 1).  

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз видатків на охорону здоров’я у складі 

видатків місцевих бюджетів України, Полтавської області  

і м. Кременчука, млн грн 
№ Показники 2018 2019 2020 Відхилення, % 

1 Видатки місцевих бюджетів 
України 570583,7 566 255,6 478 109,6 -17,3 

2 Видатки  місцевих бюджетів 
України  на охорону здоров’я 93 233,9 89 818,0 50 866,0 -45,5 
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3 Питома вага, % (2:1)х100 16,3 15,7 10,6 -5,7 

4 Видатки місцевих бюджетів 
Полтавської обл. 23055,3 21824,4 19197,8 -16,8 

5 
Видатки  місцевих бюджетів 
Полтавської обл. на охорону 
здоров’я 

3704,1 3872,6 1078,8 -70,1 

6 Питома вага, %  (4:5)х100 16,1 17,7 5,6 -10,5 

7 Видатки бюджету м. 
Кременчука 2696,7 2255,5 1950,1 -27,7 

8 Видатки місцевого бюджету 
Кременчука на охорону здоров’я 367,1 220,3 176,9 -51,9 

9 Питома вага, %  (8:7)х100 13,6 9,8 9,1 -4,5 
Джерело: сформовано за даними [1–3] 

Як бачимо з табл. 1, всі видатки на медичну галузь в Україні, Полтавській 

області і по місту Кременчуку за 2018–2020 рр. зменшилися суттєво, 

причинами чого є скорочення взагалі всіх видатків місцевих бюджетів на 

аналізованих рівнях, а також законодавчі зміни, пов’язані з медичною 

реформою, відміною медичної субвенції і поступовим переходом у 2019 і 

2020 рр. до реалізації фінансового забезпечення медичних заходів і закладів на 

місцях (первинна, вторинна ланка, спеціалізована медична допомога, програми 

медичних гарантій) за рахунок коштів Державного бюджету, які виділяються 

через Національну службу здоров’я України (НСЗУ). 

Однак попри об’єктивні чинники, варто зазначити, що питома вага цих 

видатків у всіх видатках місцевого бюджету м. Кременчука з міжбюджетними 

трансфертами за даний період  скоротилася з 13,6 % до 9,1 %. Якщо порівняти 

місце і роль видатків на  охорону здоров’я у всіх видатках місцевих бюджетів 

по Україні та по Полтавській області, то спостерігаємо, що у видатковій частині 

останніх визначено більше фінансування на охорону здоров’я. Для міста 

Кременчука,  який є протягом багатьох років донором, який перераховує і зараз 

реверсну дотацію до державного бюджету, неприпустимим є факт такого 

фінансового обмеження даної галузі. 
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Тому у м. Кременчуці при бюджетному плануванні й фінансуванні варто 

більше уваги звертати на потреби медичної галузі, які в умовах проведення 

реформування значно зростають.  

У м. Кременчук, які в інших регіонах, характерним є невиконання 

впродовж останніх років планових показників видатків з місцевого бюджету 

(виконання близько 96–98 %) через недовиконання доходів. Напрями 

спрямування бюджетних коштів на охорону здоров’я в Кременчуці 

відображено в табл. 2. 

Таблиця – 2 Динаміка видатків бюджету  на охорону здоров’я у м. Кременчуці 

за напрямами використання коштів, тис. грн 

Найменування 2018 2019 2020 Відх. абс. 

Поліклініки та амбулаторії, швидка та 
невідкладна допомога 67328,7 25485,7 21896,2 -45432,5 

Лікарні та санаторно-курортні заклади 290688,1 178996,7 140294,0 -150394,1 
Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 9070,0 15842,1 14747,8 5677,8 
Всього 367066,8 220324,5 176938,0 -190128,8 

Джерело: сформовано за даними [3] 

Найбільший спад в обсягах фінансування спостерігаємо на лікарні та 

санаторно-курортні заклади, що відображає зміни в законодавстві.  

Через зменшення фінансування лікарень загального профілю з міського 

бюджету (передача їх фінансування на НСЗУ) пояснюється і скорочення 

видатків в цілому на лікарні та санаторно-курортні заклади. 

Аналіз фінансування  видатків за економічною класифікацією показав, що 

близько 98 % видатків спрямовуються на поточні потреби. Видатки  капітальні 

у закладах охорони здоров'я є дуже мізерними.  

Отже, галузь охорони здоров’я в місті Кременчук, як і в більшості 

територіальних громад України, для виконання важливих задач в умовах  

реформування потребує все більше й більше фінансових ресурсів. Державне 

фінансове забезпечення її в регіонах буде продовжено за рахунок коштів 

державного бюджету (по моделях фінансування первинної і вторинної ланки), а 

також коштів місцевих бюджетів. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В АСПЕКТІ  
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Хоменко Л. М., Макаренко В. Д 
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Цілі економічного розвитку промислового району охоплюють соціальну і 

екологічну складові, остання із яких потребує найбільшої уваги. 

Конкурентоспроможність продукції підприємств визначається її 

ресурсоємністю, що свідчить про продаж в кінцевому рахунку природних 

ресурсів, права на володіння якими належать майбутнім поколінням. 

Результати такої господарської діяльності характерні для Кременчуцького 

промислового району, де діють: транснаціональна промислово-фінансова 

компанія «Укртатнафта», «Кременчуцький завод технічного вуглецю», 

«Кременчуцький сталеливарний завод», ливарні цехи машинобудівних заводів 

«АвтоКрАЗ», «Кредмаш» – здійснюють викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти; гранітні 

кар’єри «Кварц», «Малокохнівський», «Крюковський» – здійснюють 

розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях. Відповідно до 

Податкового Кодексу України платники екологічного податку промислового 

району: складають податкові декларації за формою, що передбачена кодексом; 

сплачують екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за 

останнім днем граничного строку подання податкової декларації; за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
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забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення 

відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах[1,2].  

Розрахунок екологічного податку:  

– за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (Пвс) здійснюється за формулою (1): 

Пвс = Сума (Мі х Нпі),                                             (1) 

де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тонах; 

Нпі – ставка податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у 

гривнях;  

– за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс) здійснюється за 

формулою (2): 

Пс = Сума (Млі х Нпі х Кос),                                      (2) 

де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах; Нпі – ставка 

податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях; 

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання 

забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 

1);  

– за розміщення відходів (Прв) здійснюється за формулою (3): 

Прв = Сума (Нпі х Млі х Кт х Ко),                                (3) 

де Нпі – ставка податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої 

речовини у гривнях; Млі – обсяг відходів і-того виду в тоннах; Кт – коригуючий 

коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів.  

Відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій для 

обліку екологічного податку застосовують рахунок 64 «Розрахунки за 

податками і платежами» субрахунок 641 – екологічний податок. За кредитом 

субрахунку відображають нарахування екологічного податку, а за дебетом – 

його перерахування до бюджету. Аналітичний облік податку на промислових 

підприємствах ведуть за видами екологічний платежів: основний платіж, 

штрафи, пені. Одночасно здійснюється виділення аналітичних рахунків згідно 
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із переліком екологічних платежів: податок за викиди в атмосферу 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; податок за 

розміщення відходів у навколишньому природному середовищі; податок за 

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. 

Так, акціонерне товариство «Кременчуцький сталеливарний завод» 

обладнане восьми електродуговими печами у першому кварталі поточного року 

здійснило викиди в атмосферне повітря: марганцю та його сполуки у обсязі 5,5 

тони і окислю вуглецю у обсязі 52 тони (окремі печі працюють за графіком у 

відповідності з виконанням замовлень на литво). Виготовленні на заводі 

відливки – це великогабаритні (розміром 2500х500х650мм) заготовки з 

переважаючими тонкими стінками (від 12 до 15 мм), які виробляються на 

автоматичних формувальних лініях фірми «Кюнкель – Вагнер» за незначних 

викидів забруднювальних речовин.  

Одним із напрямків кращого використання основних фондів 

автоматичних формувальних ліній з метою зменшення питомої величини 

викидів в атмосферне повітря забруднювальних речовин є обґрунтування 

планово-економічних розрахунків на основі застосування математичних 

методів. Такі методи використовуються для дослідження роботи транспортного 

устаткування і планування завантаження автоматичних ліній формовки на базі 

пресових автоматів із заливкою форм на конвеєрі. При роботі формувальних 

машин на конвеєрі виготовляється в 3–5 раз більше форм, ніж при роботі їх з 

установкою форм на плацу цеху, що зумовлює зниження питомих величин 

викидів. Завдяки застосуванню одного із найбільш прогресивних методів 

ущільнення сирих піщано-глинистих форм на лініях, на заводі одержують 

відливки з мінімальними допусками основних розмірів та якісною литою 

поверхнею, що задовольняє найвищим вимогам, в тому числі екологічним. 

Впровадження екологічного оподаткування зумовлює досягнення 

подвійного виграшу: з однієї сторони економічно стимулюється охорона 

довкілля, а з іншої – одночасно з цим суб’єкти господарювання змушені 
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постійно здійснювати ресурсозбереження шляхом стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності, в тому числі у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 
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Намагаючись скоротити не тільки довго тривалість виробничого циклу 

виготовлення виробів, але і обороту і, тим самим, пришвидшити обіг коштів, 

акціонерні товариства (АТ) проникають в сферу обороту і виконують функції 

збуту та перевезення. В міру зростання комбінування і диверсифікації, а отже 

збільшення товарообороту усередині самих товариств, виникає необхідність 

удосконалення обліку витрат виробництва і підвищення ефективності 

регулювання внутрішньо фірмових угод. Бухгалтерський облік в умовах 

автоматизованої обробки інформації стає складовою управлінської системи 

підприємства [1]. 

На етапі розбудови ринкових відносин мета бухгалтерського обліку 

полягає в забезпеченні життєдіяльності й удосконалення загального циклу 

управління АТ на основі його органічного зв’язку і взаємодії з 

загальновизнаними функціями управління. Функціональна надійність 

характеризує властивість автоматизованої системи виконувати свої функції з 

обробки даних. Цільова орієнтація передбачає вирішення двох основних задач 

обліку: створення інформаційних умов для здійснення функцій планування, 

організації, мотивації, контролю з елементами економічного аналізу та 
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регулювання; визначення організаційних умов для комплексного виконання 

взаємопов’язаних функцій керівниками інституціонального, управлінського, 

технічного рівнів і усіх рангів. 

Вирішення першої задачі зумовлює необхідність подальшого розвитку 

методології обліку та удосконалення інформаційних моделей у напрямку 

розширення їх аналітичних та оперативних можливостей. Вирішення другої 

задачі зумовлює необхідність вибору раціонального підходу до організації 

обліку стосовно створення інформаційних умов для здійснення управлінських 

функцій як на рівні адміністрації, так і безпосередньо в підрозділах-центрах 

відповідальності з прийняття управлінських рішень.  

Раціональне поєднання централізованої і децентралізованої форм 

організації обліку дозволяє наближати прийняття управлінських рішень 

безпосередньо до місць протікання господарських процесів. На такій основі 

посилюється взаємодія обліку з іншими функціями управління в інтересах 

досягнення поставленої мети та завдань. Виконання завдання щодо отримання 

інформації для прийняття управлінських рішень буде найбільш дієвим за умови 

використання персональних комп’ютерів як найбільш сучасних засобів 

обчислювальної техніки. Наприклад, раціональне розміщення персональних 

комп’ютерів на робочих місцях керівників підрозділів, бухгалтерів та інших 

працівників АТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (Кредмаш) дозволяє 

отримувати своєчасно достовірні дані стосовно затрат з виготовлення 

асфальтозмішувачів, що необхідні для оперативного впливу на обґрунтований 

пошук резервів зниження собівартості виробів (рис. 1).  

На основі подетальних витрат визначаються зведені норми затрат 

матеріалів на складальні агрегати і вузли (живлення, змішування, готової 

суміші, мінерального порошку тощо) та асфальтозмішувальну установку в 

цілому. Зведені норми затрат матеріалів на асфальтозмішувач 

використовуються для планування собівартості, матеріально-технічного 

забезпечення, уникнення необґрунтованої заміни матеріалів в процесі 
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виготовлення шляхом оперативного від слідкування затрат працівниками 

облікової служби. 

  Керівник виробничо-диспетчерського відділу 
(ВДВ) 
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Отримання інформації з витрат для прийняття управлінських рішень  

 

Рис. 1 – Удосконалена структура виробничо-диспетчерського відділу 
 

На стадії розробки асфальтозмішувальної установки використання 

функціонально-вартісного аналізу дозволило уникнути надлишкових витрат. В 

компетенцію функціональних служб товариства входять календарне 

планування, контроль і регулювання товарно-матеріальних цінностей у 

виробництві, облік витрат виробництва, організація функціонування 

операційних систем, обслуговування устаткування, технологічне 

обслуговування виробництва тощо.  

У наказі про облікову політику в переформованих складових товариства 

акцентується увага на дотриманні принципів бухгалтерського обліку, 

затверджено графік документообігу, передбачено чітке дотримання принципу 

нарахування та відповідності доходів і витрат звітного періоду в центрах 

відповідальності. Витратами звітного періоду визнається або зменшення 

активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного 

капіталу підприємства.  

Таким чином, підрозділам в складі АТ надається можливість обрати 

раціональні методи і процедури ведення бухгалтерського обліку, які є для них 
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найбільш вигідними. Це дає змогу найбільш повно розкривати інформацію про 

господарську діяльність, що дозволить за раціонального управління отримувати 

максимальний розмір прибутку. Згідно затвердженого наказу відбувається 

накопичення та обробка отриманої інформації бухгалтерською службою 

підприємства, що надійшла з центрів відповідальності.  

Більшу частину часу працівники бухгалтерії повинні поступово 

витрачати на підготовку перспективних розрахунків і кошторисів як основи для 

прийняття обґрунтованих рішень. Витрати виробництва розподіляються за 

організаційними ланками та відповідальними виконавцями цехів та служб. Таке 

розмежування підвищує відповідальність оперативного персоналу за рівень 

витрат виробництва і спрощує систему звітності. Опрацьовані масиви даних 

бухгалтерського обліку оперативно передаються апарату управління 

підприємства для вирішення нагальних питань. На підставі отриманих даних 

приймаються та затверджуються відповідні рішення, сукупність яких формує 

стратегію і реалізує тактику діяльності та розвитку підприємства.  
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Проблеми функціонування екологічних фінансів на сьогодні залишаються 

актуальними, особливо в промислових містах, екологічний стан у яких 

потребує особливої уваги. Розглянемо нагальні екологічні проблеми на 

території Полтавської області, а саме, забруднення атмосферного повітря в 

містах обласного значення (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення у Полтавській області по містах  

обласного значення, тис. т 

Назва міста 2016 2017 2018 2019 2020 Абс. 
відхилення 

Полтава 1,205 1,166 1,112 0,993 0,855 -0,35 
Гадяч 0,198 0,200 0,329 0,373 0,342 0,14 
Горішні Плавні  12,170 9,944 10,851 11,736 11,924 -0,25 
Кременчук 16,068 18,714 15,475 13,754 12,565 -3,50 
Лубни 0,137 0,157 0,189 0,134 0,127 -0,01 
Миргород 0,123 0,123 0,116 0,091 0,092 -0,03 

Джерело: складено на основі [1] 
 

Як видно (табл. 1), найбільший негативний вплив діяльності підприємств 

спостерігається у Кременчуці, де викинуто 27 % від усіх викидів стаціонарних 

джерел області, та у м. Горішні Плавні, де об’єми викидів забруднюючих 

речовин становлять 23 % від усіх викидів стаціонарних джерел області. Таким 

чином, проблема забруднення атмосферного повітря перетворюється у вагомий 

небезпечний чинник, що впливає на якість життя населення й стає однією з 

реальних загроз екологічній безпеці всього регіону. Розв’язання існуючих 

проблем у сфері охорони природи можливе лише через розробку і 

впровадження комплексних природоохоронних заходів у регіоні, місті, для 

реалізації яких акумулюються відповідні фінансові ресурси. Отже, 

проаналізуємо фінансування охорони природи в Полтавській області (рис. 1).  
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Рис. 1 – Динаміка всіх фактичних видатків обласного бюджету Полтавської 

області на охорону природи за 2018–2020 рр., тис. грн 
Джерело: розраховано та побудовано за даними [2] 

 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

129 
 
 

У цілому, як видно з рис. 1, протягом останніх трьох років фінансування 

видатків з обласного бюджету Полтавщини на охорону довкілля сильно 

зменшилось як в абсолютному вимірі (на 41 869 тис. грн), так і відносному 

(-0,23 %). Проаналізуємо також стан екологічних фінансів на прикладі 

територіальних громад міст Полтавської області (рис. 2, табл. 2). 

Таблиця 2 – Динаміка видатків на охорону природи в містах обласного 

значення Полтавської області за планом і за фактом, тис. грн 

 Назва міста 2018 2019 2020 
план факт план факт план факт 

Полтава 882,9 511,6 732,0 582,3 955,0 835,3 
Гадяч 102,7 91,8 147,7 145,0 * * 
Горішні Плавні  46350,9 30596,3 52869,6 40486,0 * * 
Кременчук 22649,0 9391,7 7140,8 5055,9 13948,1 10698,5 
Лубни 335,2 251,6 905,0 131,2 1 664,1 724,8 
Миргород 356,8 356,7 41,0 41,0 227,8 216,8 

*дані не оприлюднені 

Джерело: сформовано за даними [2]  

Не зважаючи на збільшення фінансування природоохоронних заходів в 

таких найбільших містах області, як Полтава та Кременчук (на 323,7 тис. грн 

або 63,27 % та 1306,8 тис. грн (на 13,91 %) відповідно), з табл. 2 видно, що 

фактичні видатки відстають від запланованих щороку. Рівень фінансування 

видатків на охорону навколишнього середовища в цих містах представлений на 

рис. 2.  
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Рис. 2 – Рівень фінансування видатків на охорону довкілля в містах обласного 

значення Полтавської області протягом 2018–2020 рр., % 
Джерело: розраховано та складено за даними [2] 

 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
 

130

Аналіз свідчить (рис. 2), що у 2019 році у м. Лубни спостерігався 
найнижчий відсоток виконання бюджетних програм на охорону навколишнього 
середовища – 14,50 %. Крім того, в цьому місті за досліджуваний період він 
знизився на 31,51 %. Позитивним моментом є збільшення рівня фінансування 
протягом 2018–2020 рр. у Полтаві та Кременчуці на 29,53 % та 35,24 % 
відповідно. Таким чином, серед особливостей стану бюджетного фінансування 
охорони природи в найбільших містах Полтавщини необхідно виділити те, що 
загалом видатки на цю сферу в області мають тенденцію до зменшення та 
характеризуються недофінансуванням, що є негативною тенденцією та не 
сприяє покращенню сфери охорони довкілля в регіоні і територіальних 
громадах зокрема. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
1Онищенко О.В., 2Ковальов В.В. 
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Кондратюка» 
 

Після 24 лютого 2022 року через повномасштабний напад росії на 

Україну ділова активність в Україні різко знизилася. Бойові дії призвели до 

значних руйнувань інфраструктури, порушення логістичних шляхів та 

виробничих процесів. Так, у березні активними бойовими діями було охоплено 

десять областей та м. Київ, які раніше виробляли близько 55 % ВВП. Різке 

зниження економічної активності спостерігалося й у відносно спокійних 

регіонах. Це стало наслідком розривів ланцюгів постачання і виробництва між 

регіонами та рештою світу, міграції населення, зруйнованої інфраструктури та 
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промислових потужностей. У результаті реальний ВВП у І кварталі 2022 року 

скоротився на 15,1 % порівняно із відповідним кварталом минулого року [1]. 

Різке скорочення економічної активності призвело до зменшення 

надходжень до Державного бюджету України. Водночас, у свою чергу, суттєво 

зросли бюджетні видатки на забезпечення військових потреб та соціальну 

підтримку. Додатково було запроваджено низку податкових змін для 

пом’якшення шоку в економіці. У підсумку в І кварталі 2022 року зведений 

бюджет виконано з дефіцитом (31,3 мільярда гривень), який був сформований 

значним від’ємним сальдо Державного бюджету (56,1 мільярда гривень) [1]. 

Дефіцит останнього профінансовано за рахунок залучень на внутрішньому 

ринку (зокрема в березні запроваджено новий інструмент – військові облігації 

внутрішньої державної позики (ОВДП)) і міжнародного фінансування.  

Відповідно до змін у законодавстві Національний банк на період дії 

воєнного стану отримав можливість здійснювати купівлю державних облігацій 

з метою фінансування Державного бюджету. У березні Національний банк 

викупив військових ОВДП на суму 20 мільярдів гривень. 

Також Національний банк тісно співпрацює з Урядом України, сприяючи 

залученню фінансування від міжнародних партнерів, яке у березні становило 

3,2 мільярда доларів США. Державний та гарантований державою борг станом 

на кінець березня збільшився – до 2 832 мільярдів гривень [2]. 

Із перших годин війни НБУ оперативно активував заздалегідь 

розроблений антикризовий план. Зокрема, з метою недопущення дестабілізації 

ситуації на валютному ринку Національний банк зафіксував офіційний курс 

гривні до долара США на рівні, на якому він діяв 24 лютого 2022 року, та ввів 

низку тимчасових адміністративних обмежень щодо валютних операцій та 

транскордонного руху капіталу.  

Також було проведено адаптацію операційного дизайну монетарної 

політики та вжито необхідних антикризових заходів для мінімізації ризиків для 

фінансової стабільності, зокрема прийняті такі рішення: 
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– запроваджено проведення тендерів з надання рефінансування банкам (у 

тому числі частково через бланкові механізми); 

– припинено проведення тендерів із розміщення депозитних сертифікатів, 

емітованих Національним банком, строком на 14 днів; 

– скасовано рішення щодо збільшення нормативів обов’язкового 

резервування, ухвалене на початку лютого. 

Це дало змогу компенсувати початковий негативний вплив бойових дій 

на показники діяльності банків, захистити інтереси клієнтів банків, насамперед 

вкладників, а також підтримати безперебійність розрахунків у країні. 

Банківська система залишилася ліквідною. Стабільне функціонування 

платіжної та банківської систем, а також заходи державної підтримки 

допомогли бізнесу почати поступово відновлювати свою діяльність уже з кінця 

березня. 
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ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ  
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Онищенко О. В., Перепелиця Л. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) – це засіб праці, термін 

використання якого становить 12 місяців або менше. До МШП також включає 

інструменти, які, як очікується, будуть використовуватися менше ніж рік з 

операційним оборотом, що понад рік.  

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних активів МШП 

класифікуються відповідно до стандартних вимог з урахуванням однієї з 

наступних ситуацій:  
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– якщо МШП є на складі та відповідає вимогам НП(С)БО 9 «Запаси», 

воно буде включено до інвентаризації [1]; 

– якщо МШП переведено на поточний звітний період, вони 

визначатимуться вартістю звітного періоду. 

Облік МШП ведеться на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети», який використовується для узагальнення з урахуванням інформації 

щодо наявності та руху МШП, що належать компанії [2]. За дебетом рахунку 22 

відображають придбаний за первісною вартістю. Балансову вартість переданого 

для використання, зараховується на рахунок 22 одночасно із застосуванням до 

рахунку витрат.  

Для більшої деталізації та відповідності аналітичного та синтетичного 

обліку ми вважаємо за доцільне розширити робочий план рахунків у залежності 

від наявності матеріально відповідальних осіб (МВО). Така деталізація дасть 

змогу своєчасно та найточніше отримувати відомості про рух та наявність 

МШП на виробництві.  

Первісну документацію з обліку МШП корисно буде доповнити 

додатковим реєстром кількісного обліку руху МШП які використовуються. Цей 

реєстр має містити за кожним типом МШП таку інформацію: назву МШП; дані 

про надходження МШП; дані про передачу у використання МШП; дані про 

припинення експлуатації МШП; дані про вибуття МШП з виробництва; дані 

про наявність МШП на підприємстві (табл. 1). 

До реєстру повинні вноситися записи на підставі первісної документації, 

що відображує господарські операції з МШП з неодмінним відображенням 

даних документів в реєстрі. Вирішуючи поставлені завдання щодо 

удосконалення обліку МШП на виробництвах, не можливо не приділити увагу 

покращенню аналітичного обліку. Тому з метою отримання більш оперативних 

даних про наявність та рух актуальним було б запровадження «Картки 

складського обліку МШП», в якій буде відображатись надходження, вилучення 
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та залишок МШП. Така інформація дуже полегшить аналітичний облік. При 

цьому обов’язковою складовою цієї інформації має бути інвентаризація МШП. 

Таблиця 1 – Реєстр оперативного (кількісного) обліку руху 

малоцінних і швидкозношуваних предметів 
 

Найменування МШП 1.  

Надходження 

2. Дата 
3. Джерело надходження 
4. Кількість 
5. Первинна вартість 
6. Первинний документ 

Передача в експлуатацію 

7. Дата 
8. Місце експлуатації 
9. МВО 
10. Первинний документ 

Припинення експлуатації 
11. Дата 
12. Причина 
13. Первинний документ 

Інвентаризація 14. Дата 
15. Причина 

Вибуття з підприємства 

16. Дата 
17. Кількість 
18. Причина 
19. Первинний документ 

Наявність на підприємстві  
(у т.ч. в експлуатації) 

20.  

 

Інвентаризація – перевірка і документальне підтвердження наявності та 

стану, оцінка активів та зобов'язань (майно, вкладення підприємства в статутні 

фонди інших підприємств, розрахунки з дебіторами та кредиторами) 

підприємства. Інвентаризація матеріальних цінностей є одним з радикальних 

засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально 

відповідальних осіб. Завдяки цьому зможемо запобігти виникненню 

неправдивих та недостовірних облікових даних та спотворення інформації про 

фінансовий стан підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ  У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ  

ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
 

Онищенко О. В., Сич В. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Фінансовий результат діяльності будь-якого підприємства з формуванням 

прибутку є однією з основних економічних категорій. Організація 

бухгалтерського обліку на підприємствах регулюється Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1]. Відповідно до 

даного Закону фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен 

визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 

згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат. 

Відображення у фінансовій звітності інформації про фінансові 

результати підприємства – це складний процес, що потребує відповідних 

професійних знань, вмінь та навичок, розуміння вимог національних і 

міжнародних стандартів. Проте необхідність застосування МСФЗ – це 

надійна основа для оцінки та однозначного трактування фінансового стану та 

результатів діяльності вітчизняних підприємств, що забезпечить пошук нових 

інвесторів і задовольнить їх потребу у достовірній та зрозумілій інформації.  

При цьому основні відмінності між національними та міжнародними 

стандартами щодо розкриття інформації про фінансові результати у 

фінансовій звітності стосуються складу фінансової звітності, концептуальних 

положень та принципів фінансової звітності, понять суттєвості у фінансовій 

звітності, звітної дати та грошового вимірника, ступеня деталізації статей, 

порядку відображення доходів і витрат (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Основні відмінності у розкритті інформації про фінансові 

результати                                  у фінансовій звітності за національними  

та міжнародними стандартами 

Критерії Національні стандарти Міжнародні стандарти 

Вимога суворого  
дотримання стандартів 

НП(С)БО – це затверджені 
Міністерством фінансів України 
нормативні документи, які є 
обов’язковими до виконання 

МСФЗ носять рекомендаційний 
характер і дають можливість 
керівництву підприємства 
відступати від їх вимог, якщо 
застосування окремих позицій 
МСФЗ є недоречним 

Концептуальна      
основа 

Законом України «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» 
та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» 
визначені базові принципи 
бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності у складі: 
повного висвітлення, 
автономності, послідовності, 
безперервності, нарахування, 
превалювання сутності над 
формою, єдиного грошового  
вимірника 

У Концептуальній основі 
МСФЗ наведено два 
основоположні припущення – 
безперервності та нарахування і 
відповідності доходів і витрат 

Склад фінансової 
звітності 

Застосовуються типові форми 
фінансової звітності, затверджені 
Міністерством фінансів України 

Форми фінансової звітності не 
регламентовані, розкрито лише 
мінімальний перелік статей, що 
підлягають розкриттю 

Поняття суттєвості 
у  фінансовій звітності 

У НП(С)БО поняття суттєвості 
не розкривається. Проте 
відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо облікової 
політики підприємства для 
кожної із форм фінансової 
звітності обирається окрема база 
визначення кількісних критеріїв і 
якісних ознак суттєвості статей 
фінансової звітності і діапазон 
кількісних критеріїв. 
Стаття, яка може бути визнана не 
суттєвою для окремого подання 
її у фінансовому звіті, може бути 
достатньо суттєвою для окремого 
розкриття її в примітках до 
фінансової 
звітності 

МСФЗ не поширюються на 
несуттєві статті 

Поняття суттєвості 
у  фінансовій звітності 

У НП(С)БО поняття суттєвості 
не розкривається. Проте 
відповідно до Методичних 

МСФЗ не поширюються на 
несуттєві статті 
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Критерії Національні стандарти Міжнародні стандарти 
рекомендацій щодо облікової 
політики підприємства для 
кожної із форм фінансової 
звітності обирається окрема база 
визначення кількісних критеріїв і 
якісних ознак суттєвості статей 
фінансової звітності і діапазон 
кількісних критеріїв. 
Стаття, яка може бути визнана не 
суттєвою для окремого подання 
її у фінансовому звіті, може бути 
достатньо суттєвою для окремого 
розкриття її в примітках до 
фінансової 
звітності 

Звітна дата Є фіксованою Не є фіксованою 
Грошовий вимірник У грошовій одиниці України У будь-якій грошовій одиниці 
Ступінь деталізації 
статей Значна Незначна 

Розкриття інформації 
про витрати 

У Звіті про фінансові результати 
(Звіті про сукупний дохід) 
інформація про витрати 
наводиться і за функціональним 
призначенням (І розділ) і за                           
економічними елементами (ІІІ 
розділ) 

МСФЗ дозволяють розкриття 
інформації про витрати або за 
функціями або за елементами 
(на вибір) 

Розкриття інформації 
про сукупний дохід 

Розкриття інформації про 
сукупний дохід передбачається у 
ІІ розділі Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний 
дохід) 

Розкриття інформації про 
сукупний дохід передбачається 
в окремому звіті 

 

На нашу думку, для того, щоб вирішити проблеми достовірного 

розкриття у фінансовій звітності інформації про фінансові результати 

необхідно здійснити ряд заходів на державному рівні, забезпечивши: 

– максимальне зближення вимог НП(С)БО та МСФЗ; 

– законодавче закріплення можливості ведення бухгалтерського обліку 

паралельно за НП(С)БО та МСФЗ; 

– розробку методичних рекомендацій щодо трансформації фінансової  

звітності за МСФЗ; 

– підвищення кваліфікації бухгалтерів шляхом проведення навчання із 

поступовим запровадженням обов’язкової сертифікації; 
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– розвиток міжнародного співробітництва з міжнародними  професійними                                   

організаціями. 

На рівні підприємства доцільно впровадити складання внутрішніх 

регламентів з трансформації фінансової звітності; розробку адекватної 

облікової політики; проведення консультацій та узгодження з незалежними 

аудиторами методик та підходів, які використовуватимуться при оцінці статей 

фінансової звітності; повну автоматизацію процесу трансформації фінансової 

звітності. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Іщенко С. В., Дяченко В. В., Клюс Ю. М. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Досвід функціонування як окремих господарських суб’єктів так і 

успішних національних економік держав світу свідчить, що в умовах 

економічної глобалізації та загострення конкуренції на міжнародних ринках 

саме інновації та креативні рішення формують довгострокову прибутковість, 

забезпечують конкурентні переваги та високі темпи економічного розвитку. 

Однак середовище функціонування економічних систем різного рівня є 

нестабільним, кризові явища, що стали спочатку наслідком пандемії COVID-19, 

а потім – військової агресії російської федерації проти України породжують 

високу зовнішню нестабільність, знижують внутрішній потенціал економічних 

систем, що при відсутності високоефективного менеджменту спричиняє 

сповільнення або взагалі замороження інноваційних процесів. 

За таких умов розвиток інноваційного потенціалу суб’єктів 

господарювання набуває особливого значення, бо протистояти зовнішнім 

руйнівним впливам здатні лише ті економічні системи, які мають потужний 

потенціал внутрішнього опору негативним змінам. 

В сучасних умовах, які характеризуються високою динамічністю, 

непередбачуваністю та великою кількістю змін, що тим чи іншим чином 

впливають на інноваційну діяльність, виникає необхідність ідентифікації 

чинників, які слід ураховувати при управлінні розвитком інноваційного 

потенціалу підприємства.  

До питання розвитку інноваційного потенціалу підприємства, на наш 

погляд, необхідно підходити, враховуючи три ключових моменти (рис 1): 

1. Розвиток інноваційного потенціалу передбачає розвиток внутрішніх 
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можливостей підприємства для здійснення інноваційної діяльності. Ці 

можливості зумовлюються кількістю і якістю залучених ресурсів для реалізації 

інноваційного процесу, досконалістю внутрішньої системи розробки та 

реалізації інноваційних проєктів, ступенем креативних здібностей інноваційних 

кадрів, якістю проведення та результативністю науково-дослідних робіт, 

розвитком системи управління знаннями в організації, якістю інформаційного 

та правового забезпечення інноваційного процесу тощо. 

2. Розвиток інноваційного потенціалу передбачає набуття організацією 

навичок прогнозування, ідентифікації та використання умов зовнішнього 

середовища, тобто своєчасного і адекватного реагування на зміну його 

параметрів, запитів та потреб для виявлення сфер реалізації інноваційних ідей. 

3. Розвиток інноваційного потенціалу передбачає формування 

сприятливих зовнішніх умов для створення та комерціалізації інновацій, 

активізації інноваційної діяльності (формування сприятливого інноваційного 

клімату). 

Інноваційний потенціал підприємства містить внутрішню складову, яка 

характеризує наявні внутрішні ресурси, а також способи та механізми їх 

використання для ідентифікації попиту на інновації з боку зовнішнього 

середовища та його безпосереднього задоволення, і зовнішню складову, яка 

визначає сприятливість зовнішнього середовища здійсненню інноваційної 

діяльності. 

Як зазначалося вище, розвиток передбачає покращення, набуття нових 

якостей, відповідно розвиток інноваційного потенціалу полягає у зміцненні 

внутрішніх можливостей підприємства здійснювати інноваційну діяльність та в 

покращенні зовнішніх умов реалізації інноваційних процесів.  

Основною метою розвитку зовнішньої складової інноваційного 

потенціалу підприємства є формування та підтримання сприятливих умов для 

ефективного здійснення інноваційних процесів, і її розвиток не залежить від 

окремого суб’єкта господарювання, а потребує участі з боку держави, 

міжнародних інституцій та інших учасників макроекономічних процесів. 
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Рис. 1 – Ключові складові розвитку інноваційного потенціалу підприємства 

 

При розробці стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємства  

необхідно враховувати, що розвиток інноваційного потенціалу виступає і як 

результат реалізації стратегії і, одночасно, як спосіб досягнення цілей 

стратегічного інноваційного розвитку підприємства, тобто розвиток і 

використання, реалізація інноваційного потенціалу за призначенням повинні 

відбуватися одночасно, а це вимагає гнучкості всієї системи управління 

підприємством, її здатності трансформуватися відповідно до змін внутрішніх 

елементів інноваційного потенціалу та зовнішніх умов функціонування 

суб’єкта господарювання. 

 

 

ВНУТРІШНЯ СКЛАДОВА ЗОВНІШНЯ СКЛАДОВА 

Розвиток внутрішніх 
можливостей підприємства 
для здійснення інноваційної 

діяльності, що 
зумовлюються: 

- кількістю і якістю 
залучених ресурсів для 
реалізації інноваційного 
процесу; 

-  досконалістю 
внутрішньої системи 
розробки та реалізації 
інноваційних проєктів; 

-  ступенем креативних 
здібностей інноваційних 
кадрів; 

- якістю проведення та 
результативністю науково-
дослідних робіт; 

-  розвитком системи 
управління знаннями в 
організації; 

- якістю інформаційного 
та правового забезпечення 
інноваційного процесу 
тощо. 
 

 
 
 
 
 
 

Набуття організацією 
навичок прогнозування, 

ідентифікації та 
використання умов 

зовнішнього середовища, 
тобто своєчасного і 

адекватного реагування на 
зміну його параметрів, 
запитів та потреб для 

виявлення сфер реалізації 
інноваційних ідей. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Формування сприятливих 
зовнішніх умов для 

створення та комерціалізації 
інновацій, активізації 

інноваційної діяльності 
(формування сприятливого 

інноваційного клімату) 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ 
МІГРАЦІЇ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС 

 
Маслак О. І., Глазунова О. О., Таловер В. А. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Інтенсифікація міграційних процесів внаслідок впливу економічних, 

соціальних чинників, а також зміни факторів безпеки в різних регіонах світу 

обумовлює необхідність розвитку та вдосконалення механізмів регулювання 

трудової міграції. У 2020 році країнами ЄС було видано близько 2,25 мільйона 

документів на проживання в порівнянні з майже 3,0 мільйонами в 2019 році. 

Серед країн-донорів, емігранти з яких мають найбільшу кількість документів на 

проживання: Україна, Марокко, Індія, Сирія, Бразилія, Білорусь, Венесуела, 

Китай, Туреччина (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1 – Країни, емігранти з яких отримали найбільшу кількість документів  

на проживання в ЄС, осіб [3] 

 

Середземномор’я є важливою територією у транснаціональній циркуляції 

людей. У недавньому минулому цей регіон вже був у центрі європейського 

політичного порядку денного через Арабську весну. Міграційна криза, 

пов’язана з прибуттям понад двох мільйонів несанкціонованих мігрантів, 

викликала негативну реакцію громадськості та руйнацію європейської системи 

надання притулку [4]. Відповіддю на цю кризу було закриття кордонів, 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

143 
 
 

спочатку між Туреччиною та Грецією, а невдовзі – між Сербією та Угорщиною, 

між Туреччиною та Болгарією. У серпні 2015 року уряд Німеччини оголосив, 

що вітатиме мігрантів із Сирії, Іраку та Афганістану, що стало сильним 

стимулом для подальшого прибуття. І вже сьогодні перед Європою виник 

новий соціальний і гуманітарний виклик. Російська агресія проти України 

спричинила найбільшу екстрену мобільність мирного населення з часів 

закінчення Другої світової війни. За оцінками агентства ООН у справах 

біженців уже п’ять мільйонів українців перетнули кордони з України. Станом 

на середину березня біженцями в Україні щоденно ставали 70 тисяч дітей [5]. 

Як видно з рис. 2 кількість громадян України, що прибули до країн ЄС в 

пошуках притулку станом на березень 2022 р., є безпрецедентною за останні 

десять років, та значно перевищує міграційні потоки попередньої кризи 2015–

2016 рр. 

 

 
Рис. 2 – Кількість осіб, що приїхали до країн ЄС у пошуках притулку,  

2010–2022 рр. (тис. осіб) [1] 

 

Підхід ЄС до надання притулку вже давно є предметом гострих дискусій 

серед його держав-членів. Але війна Росії проти України призвела до 

неперевершеної солідарності з Україною з боку європейських урядів і 

громадян. Відповідно до реалій сьогодення європейські методи регулювання 
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міграційних процесів повинні бути спрямовані на оптимізацію руху мігрантів 

та забезпечення збалансованого розподілу людського капіталу між різних 

сферами діяльності суспільства. У рамках сучасної європейської стратегії 

співробітництво між державою та населенням, регулювання міграційних 

потоків здійснюється за основними напрямками, що представлені на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Основні напрямки регулювання трудової міграції в державах-

членах ЄС (на основі [2]) 

 

Більш гармонізовані правила, які сприяють мобільності всередині ЄС для 

громадян третіх країн, будуть стимулом для роботодавців і можуть допомогти 

державам-членам заповнити прогалини на своїх ринках праці Збільшення 

кількості каналів легальної міграції може допомогти зменшити нелегальну 

міграцію. Створення більш сприятливого середовища для інтеграції та захисту 

прав трудових мігрантів, незалежно від їх кваліфікації чи рівня заробітної 

плати, імміграційного статусу чи національності, повинно в кінцевому 

Ключові напрямки регулювання міграційних процесів у країнах ЄС 

Спрощення та адаптація адміністративно-правових міграційних правил у 
контексті задоволення потреб ринку праці, зокрема у кваліфікованих працівниках 
або в затребуваних спеціалістах 

Розширення використання статистичних та аналітичних інструментів для оцінки 
потреб ринку праці на національному та регіональному рівнях 

Залучення інвестиційних ресурсів та стимулювання розвитку підприємництва, 
зокрема стартапів, шляхом використання багатовекторних схем підтримки та 
мінімізації адміністративних обмежень для мігрантів 

Посилення регулювання та контролю у сфері інспекції праці шляхом 
встановлення формалізованих вимог до оплати праці в окремих галузях 

Використання переваг циркулярної (тимчасової) міграції шляхом підписання з 
третіми країнами нормативних документів щодо використання трудового 
потенціалу та залучення трудових мігрантів до господарської діяльності 

Реалізація політики, яка допоможе країнам-членам ЄС залучити перспективних 
іноземних студентів або дослідників, використання спрощеного порядку прийому 
та перебування мігрантів, підвищення рівня цифровізації співпраці зі студентами-
мігрантами за рахунок використання електронних заяв чи засобів реєстрації. 
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результаті забезпечити підвищення ефективності механізму регулювання 

трудової міграції в Європейському Союзі. 

Оскільки сучасна парадигма європейського економічного середовища 

базується на ідеї стимулювання соціального розвитку та реалізації політики 

згуртованості, подальше використання методів управління міграцією має бути 

спрямоване на збалансування інтересів окремих європейських країн та 

забезпечення їх активної співпраці в контексті перерозподілу трудового 

потенціалу. 
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КОНКУРЕНЦІЯ НА IT-РИНКУ УКРАЇНИ:  
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Маслак О. І., Пономаренко С. О., Титаренко І. О.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Дослідження конкурентоспроможності українських IT-компаній в епоху 

розвинених технологій є досить перспективним напрямом, адже ця галузь з 

кожним роком розвивається і приносить значну частку ВВП України. IT- cфера 

є однією з перспективних галузей української економіки, тому вона потребує 
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постійного дослідження та аналіз стану конкурентоспроможності та перспектив 

розвитку ІТ-ринку України та з урахуванням глобальних змін, що відбуваються 

сьогодні. Основними завданнями дослідження є розгляд 

конкурентоспроможності ІТ-сектору України, його викликів та виявлення 

можливостей перспективи розвитку ІТ-ринку України у сучасних умовах. 

Ринок IT-послуг за останні роки набув популярності в Україні та в світі 

загалом, а зараз стає все більш конкурентним для нових компаній, які тільки 

з’являються і починають свій розвиток в цій сфері. Українську IT-сферу 

вважають самим перспективним сектором розвитку вітчизняної економіки. По 

даним Кабінету Міністрів, у 2019 році на долю інформаційних технологій 

припадало 3,9 % ВВП – 138 млрд грн [2]. Державне казначейство поповнилася 

на 32 мільярди гривень податків (ілюстративним порівнянням є обсяги 

податкових відрахувань зі сфери інфраструктури та транспорту, які становили 

29,4 млрд). Тобто кожен із працюючих ІТ-фахівців у середньому забезпечує 

зайнятість 11 осіб в інших галузях. За підсумками 2021 року, українська IT-

галузь зросла на 36 % з $5 млрд експорту до $6,8 млрд (рис. 1), кількість 

спеціалістів у той же час збільшилась з 244 тис. до 285 тис. Таким чином, за 

останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі по експорту та більш ніж на 

50% по кількості спеціалістів [4]. 

 
Рис. 1 – Експорт комп’ютерних послуг з України, млн дол. США [3] 
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Україна має переваги на ІТ-ринку порівняно з найближчими країнами-

конкурентами. Перш за все, це найбільший ринок праці та найбільша кількість 

випускників з ІТ-спеціалізацією. Проте відсутність ефективної стратегії 

розвитку та нестабільність загальної економічної ситуації в країні суттєво 

впливають на розвиток ІТ-галузі та актуалізують подальші дослідження у цій 

сфері [6]. З початком повномасштабної війни в Україні про втрати роботи в ІТ-

сфері через війну повідомили 6 % опитаних згідно (з опитуванням DOU). Хоча 

незважаючи на це, індустрія забезпечила близько $2 млрд експортних 

надходжень [1]. 

Попри потенційні можливості українського IT- ринку, цей сектор чекає 

низка викликів одними із головних – сплеск і дефіцит ресурсів. Сплеск попиту 

на IT-фахівців привів до явного недотримання пропорцій – українські IT-

компанії хочуть наймати на роботу своїх розробників, але багато хто з них 

працює в закордонних аутсортингових компаніях (де їх зарплата постійно 

зростає),а також відсутність підтримки з боку держави. Наявність спрощеного 

оподаткування на законодавчому рівні суттєво допомогло б розвитку IT-галузі 

в країні [5]. 

Узагальнюючи усе вище наведене, маємо констатувати, що Україна має 

хороший рівень конкурентоспроможності в IT-сфері, адже вона має переваги 

порівняно з найближчими країнами-конкурентами: найбільший ринок праці та 

найбільша кількість випускників з ІТ-спеціалізацією. Проте відсутність 

ефективної стратегії розвитку та нестабільність загальної економічної ситуації 

в країні суттєво впливають на розвиток ІТ-галузі та актуалізують подальші 

дослідження у цій сфері. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОСЕКТОРА УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ВІЙНИ 

 
Яворський В. В., Марченко В. В., Колісник А. О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Аграрний сектор є однією з важливих складових національної економіки 

України. До початку повномасштабної війни ця галузь стабільно розвивалася, 

щорічний приріст становив 5–6 %, частка сільськогосподарського виробництва 

у ВВП становила 10%, а разом з переробкою сільськогосподарської продукції –  

16 %. Україна тривалий час була одним із лідерів світового виробництва деяких 

видів продуктів харчування, забезпечуючи великий обсяг торгівлі та 

споживання, зокрема це справедливо для соняшникової олії (перше місце у 

світі), ріпака і ячменя (третє і четверте місця відповідно) тощо. Торгівля 

сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування приносила 

Україні близько 22 мільярдів доларів США щорічно і становила 41 % усього 

експорту. 

Залучення до сільськогосподарського обігу максимальної кількості 

сільськогосподарських угідь стало наслідком завершення екстенсивного 

зростання (зокрема, за рахунок розширення земельного банку) та зумовило 

поступовий перехід до інтенсивного зростання за рахунок удосконалення 

виробництва та технологій виробництва товарів з підвищеною доданою 

вартістю, оновлення парку обладнання та будівництва складських приміщень, 

розвиток переробки. Прийняття пакету земельної реформи не лише запустило 
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ринок землі, а й значно покращило земельні відносини та зменшило корупцію 

та рейдерство – завдяки реформі аграрний сектор став інвестиційно 

привабливішим. Крім того, земельна реформа стала основою для 

довгострокового розвитку, наприклад, для висадки садів і виноградників. 

Макроекономічна стабільність, розуміння та вміння прогнозувати 

загальні тенденції змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах є одними 

з головних чинників успішного ведення бізнесу та сталого економічного 

розвитку суб’єктів господарювання будь-якої країни. Проте повномасштабне 

вторгнення Росії у лютому 2022 року на територію суверенної України не лише 

порушило встановлений порядок та принципи функціонування вітчизняних 

підприємств, а й спричинило безлад у поточних та стратегічних планах, 

посилило фінансово-економічний ризики до максимуму та зведені нанівець 

позитивні очікування змін після пандемії кризи, викликаної коронавірусної 

інфекції COVID-19 у 2020–2021 роках. 

Наслідками військових дій для українського бізнесу стали ускладнення 

логістики, руйнування ланцюгів постачання та збуту, зниження попиту на 

продукцію, нестача сировини та працівників, часткова або повна зупинка 

деяких підприємств, а також фізична знищення ряду товаровиробників, у тому 

числі сільськогосподарських. 

У 2021 році частка сільськогосподарської продукції в загальному обсязі 

реалізованих вітчизняних товарів і послуг на зовнішньому ринку становила 

41 %, а продукція сільського, лісового та рибного господарства – 10,6 % 

валового внутрішнього продукту [1]. 

Агробізнес вважається перспективним для економіки України. Історично 

Україна є житницею Європи, адже тут близько 25 % чорноземів світу. 

Український агропромисловий комплекс формує 10 % ВВП країни та експортує 

40 % (у грошовому виразі) від загального обсягу товарів [2]. Водночас у 2022 

році в Україні посіяли майже на 30% менше сільськогосподарських культур, 

аніж торік. Найсуттєвіше зменшилися обсяги посіву ярої кукурудзи, а через 
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проблеми з логістикою, паливом та технікою аграрії переходять на 

вирощування дешевших культур [3].  

Після вторгнення Росії в Україну під загрозою опинився майже весь 

аграрний сектор, найгостріше – посівна [4]. Під урожай 2022 року озимими 

зерновими засіяно 7,6 млн га, що на 7 % менше показника роком раніше 

(8,2 млн га) і практично збігається з площею 2020 року. Площа озимої пшениці 

під урожай 2022 року становила 6,5 млн га, що на 5 % менше, ніж у 2021 році, 

під озимий ячмінь – 969,0 тис. га, що на 15 % менше, під жито – 108,5 тис. га, 

що на 39 % менше, ніж у 2021 році.  

Військові дії в Україні, швидше за все, призвели до значного скорочення 

площ, які будуть доступні для збирання. Значна частина землі була за межами 

фізичної можливості її обробітку. Насамперед, це території Херсонської, 

Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Сумської, 

Чернігівської та Київської областей. За оцінками аналітиків, втрати посівів 

озимих зернових культур можуть сягати 41 %, що в натуральному вираженні 

відповідає 3,1 млн га [4]. Проте вітчизняний бізнес, у тому числі аграрний, 

намагається виживати і розвиватися в цих надзвичайно складних умовах.  

Для зміцнення експортного потенціалу українських виробників 

сільськогосподарської продукції необхідно зосередити увагу на його 

диверсифікації відповідно до тенденцій формування структури світової торгівлі 

продовольчими товарами та забезпечити збільшення його частки, яка має 

стабільно зростаючий попит на світовому ринку [5]. Крім того, пріоритетом для 

вітчизняного агровиробництва має бути продукція з високою доданою 

вартістю, а також продукція, яка потребує глибокої переробки.  

Отже, основними факторами, які вплинули на зменшення посівних площ 

в Україні цього року, стали: окупація частини території України, близькість до 

бойових дій, мінування полів та пошкодження матеріально-технічної бази. В 

умовах війни, як свідчать реалії сьогодення, найбільшими за площами збирання 

врожаю стають Одеська, Дніпропетровська та Кіровоградська області, тоді як 
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до війни лідерами за площею земель були Запорізька, Харківська та Одеська 

області. 
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РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Яковенко Я. Ю., Доманецький І. В., Титаренко І. О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Проблема оцінки рівня інноваційного розвитку є вкрай актуальною для 

будь-якої країни, адже її економічне зростання забезпечується провідною 

роллю науково-технічного прогресу. Інноваційний тип економічного розвитку 

визначає економічну потужність країни і її можливі перспективи на світовому 

ринку. Саме інновації, інноваційна діяльність та інноваційна сфера – ключові 

фактори майбутнього національної економіки. Проте, останнім часом 

інноваційна діяльність в Україні переживає не найкращі часи, причинами чого є 

війна, недостатній рівень фінансування, відтік кваліфікованих кадрів в інші 

країни тощо. 

Міжнародне співставлення інноваційного розвитку різних країн 

забезпечують численні рейтинги та індекси. Україна представлена у більшості 
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міжнародних рейтингів, які оцінюють інноваційний потенціал та інноваційну 

спроможність. Одним з найбільш поширеніших індексів, що відображає 

потенціал інноваційної діяльності та її основні результати вважають 

Глобальний індекс інновацій – GІІ (Global Innovation Index), що, по суті, 

виступає середнім значенням двох субіндексів (Субіндекс інноваційних витрат 

(Іnnovatіon Іnput) та Субіндекс інноваційних результатів (Іnnovatіon Output)). 

Також використовують Індекс інновацій Агентства Блумберг – ІАБ (Bloomberg 

Innovation Index), Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів – ГІКТ 

(Global Talent Competitiveness Index), Європейське інноваційне табло – ЄІТ 

(European Innovation Scoreboard) [4]. 

У 2021 році лідер Глобального індексу інновацій залишився незмінним – 

найбільш інноваційною країною у 2021 році визнано Швейцарію. Далі у 

рейтингу слідують Швеція, США, Велика Британія та Республіка Корея. 

Україна у 2021 році дещо втратила позиції, порівняно з минулими роками, й 

посідає 49 місце. Поруч з Україною у рейтингу розмістилися Греція (47 місце), 

Румунія (48), Чорногорія (50), Філіппіни (51). Із територіально прилеглих до 

України країн найкраще положення займає Угорщина, яка посіла 34 місце. 

Рейтинг України в Global Innovation Index У 2021 році Україна посіла 49 місце , 

що є найгіршим результатом за останні чотири роки (рис.1). 

 
Рис. 1 – Місце України у міжнародних рейтингах,  

що відображають інноваційний розвиток 
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Найкращим роком за цим індексом є 2018 рік, в якому Україна посідала 

43 місце. До війни 2022 року Україна не змогла кардинально покращити свою 

інноваційну активність і зберегла позицію в діапазоні 40–60 місць у Global 

Innovation Index [3]. Згідно з індексом інновацій Bloomberg за 2021 рік, Україна 

посідає 58 місце серед 60 найбільш інноваційних економік світу, випереджаючи 

Алжир та Іран і поступаючись Тунісу. У 2020 році Україна була на 56-му місці, 

у 2019-му – на 53-му, у 2018-му – на 46-му [1]. 

Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло покликаний 

аналізувати результати реалізації інноваційної політики на основі 27 

індикаторів, розподілених на 10 блоків: людські ресурси, привабливі 

дослідницькі системи, діджиталізація, фінанси і підтримка інновацій, витрати 

на інновації, інноватори, зв’язки, інтелектуальна власність, вплив на зайнятість 

та вплив на експорт. За цим індексом найкращий результат був у 2020 році – 33 

місце, найгірший у 2018 та 2019 роках – 36 місце [2]. 

Досвід найбільш розвинених країн світу свідчить про те, що в сучасних 

умовах стабільне економічне зростання може бути досягнуто тільки на базі 

інноваційного розвитку [5]. Тому необхідно приділяти особливу увагу стану і 

розвитку інноваційної діяльності в Україні. 

Таким чином, наведений аналіз рейтингових оцінок свідчить, що Україні 

необхідно вирішити низку проблем, що приводять до гальмування 

інноваційного розвитку і низьких позицій у міжнародних рейтингах. А для 

цього Україні потрібно визначити державні пріоритети інноваційної діяльності 

в Україні та розробити комплекс заходів щодо фінансових стимулів, підготовки 

фахівців, проведення модернізації виробництва, значне поліпшення загального 

інвестиційного клімату в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Титаренко І. О., Глазунова О. О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Проблема поводження з відходами є однією з глобальних екологічних 

проблем, що здійснює катастрофічний вплив на навколишнє середовище, 

здоров’я та якість життя людства. Щорічно утворюється величезна кількість 

відходів, приблизно 2 млрд т викидаються по всій планеті та потрапляють на 

сміттєзвалища або розкидаються в океані, згідно зі звітом Світового банку 

середнє глобальне утворення твердих побутових відходів на людину становить 

близько 1,2 кг щодня. Крім того, експерти очікують, що до 2025 року ця цифра 

зросте приблизно до 1,5 кг. Тому пошук шляхів мінімізації кількості утворених 

відходів, переробки та утилізації відходів є надважливими завданнями 

сьогодення. 

Вирішенню проблем утилізації відходів висвітлювали в своїх працях такі 

науковці: В. Доскіч, Т. Харченко, Ю. Сагайдак, М. Романів, Ю. Кутовая та ін. 

Щороку в Україні утворюється до 500 млн тонн відходів: відходи  

первинного виробництва (76 %), відходи вторинного виробництва (близько 

18 %), відходи сільського господарства (3 %) та тверді побутові відходи 

(3 %) [4]. Протягом останніх років кількість відходів тільки збільшується, це ми 

можемо побачити на рис. 1, що, звичайно, свідчить про загострення проблеми. 
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Рис. 1 – Утворені відходи, млн т [2] 

 

При цьому лише невелика частина всіх відходів утилізується, хоча 

останніми роками намічається позитивна тенденція в цьому напрямку (рис. 2). 

Велика частка відходів (94 %) в Україні вивозиться на сміттєвий полігон, 

спеціально відведене місце, призначене для накопичення відходів, деяка 

частина відходів перероблюється (3 %), деяка спалюється (3 %). 

 

 

Рис. 2 – Утилізовані відходи, млн т 

 

Рівень переробки відходів в Україні коливається від 3 % до 8 %, тоді як 

для країн Європейського Союзу він складає практично 60 %. У Японії 80,2 % 
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відходів компостується, це вважається одним із найбільш ефективних та 

екологічних способів утилізації відходів, 4,9 % – переробка сміття; 0,4 % – 

спалювання; всього 1,1 % – сміттєвий полігон; 13,4 % – інше. В Індії: 77 % – 

звичайне звалище, 5 % – переробка, 18 % – компостування [1]. Швеція не лише 

переробляє 99 % своїх відходів, а навіть купує їх в інших країнах. Ця країна 

вважається одним із лідерів по утилізації та переробці відходів в Європі. 

За статистичними даними в Україні налічується 6,5 тис. полігонів та 35 

тис. сміттєзвалищ, разом вони складають 42 тис. м2, це практично площа Данії. 

Проте, більшість з них не відповідають вимогам щодо забезпечення екологічної 

безпеки та не дозволяють повністю переробляти промислові та побутові 

відходи [3]. 

Щодо перспектив вирішення проблем поводження з відходами в Україні: 

– доцільно замінювати сміттєві полігони на санітарно-сміттєві, де 

передбачена система збору звалищного газу; 

– необхідно збільшити відсоток переробки та компостування відходів; 

– орієнтуватися на вдосконалення технологій виробництва для мінімізації 

накопичення великих обсягів відходів; 

– підвищувати екологічну свідомість населення щодо поводження з 

відходами [5]. 

Отже, вирішення проблеми поводження з відходами є надзвичайно 

важливим пунктом порядку денного та ключовим фактором досягнення 

глобальних цілей сталого розвитку. Розробка та реалізація системи заходів для 

вдосконалення збору та управління відходами, підвищення індивідуальної 

екологічної відповідальності громадян та виробників є важливими завданнями 

сьогодення, що потребують підвищеної уваги на регіональному, національному 

та світовому рівнях. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 
Маслак О. І., Марченко Є. Г., Коробка В. С. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Сучасний стан ринку України характеризується зниженням дієвості 

ринкових інструментів та високою невизначеністю в умовах повномасштабних 

бойових дій. На початку війни більшість підприємств скоротила або зовсім 

припинила свою діяльність. Через війну більшість керівників зіткнулися з 

низкою проблемних питань:  

– високий рівень невизначеності; 

– збільшенням витрат бізнесу; 

– безробіття; 

– вимушеною міграцією мешканців окупованих територій; 

– фізичні руйнуванння споруд; 

– низьким попитом на товари; 

– зростанням глобальної інфляції. 

Більшість підприємств пристосувалася до цих змін та працює на 

підтримку економіки України. Таким чином, одним із рушійних важелів для 

досягнення успіху на сучасному ринку виступає підвищення ефективності 

маркетингу. Адже саме маркетингова діяльність повинна відповідати за 
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відповідність наявних товарів й запитам споживачів, задоволення їх потреб 

попри труднощі з якими ми стикаємося сьогодні.   

Управління маркетингом – процес планування і реалізації політики 

ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг, що має за мету 

також розв’язання завдань впливу суб’єкта господарювання на рівень і 

структуру попиту у певний проміжок часу, визначення оптимального 

співвідношення попиту і пропозиції, щоб підприємство досягло поставленої 

мети [1]. 

Так, основоположник маркетингу Ф. Котлер описує маркетингове 

управління як аналіз, реалізацію та контроль за виконанням програм, 

спрямованих на створення, підтримку й розширення вигідних відносин із 

цільовим покупцем [2]. Ассель розглядає управління маркетинговою 

діяльністю як механізм процесу управління, за допомогою якого маркетингова 

організація взаємодіє зі споживачами [3].  

Проаналізувавши наведені визначення, доцільно розширити поняття 

«управління маркетингом» як синхронізовану систему управління на 

підприємстві, що містить в собі контроль виробничих процесів, який зображає 

повну картину роботи підприємства включно з аналізом прибутковості, затрат 

та всю інформацію про вплив управлінських рішень для одержання 

максимального прибутку.  

Для кожного підприємства важливо провезти алгоритм проведення 

аналізу управління маркетингом. Можна запропонувати організаційний підхід, 

який заснований на принципах соціально-етичного маркетингу і спрямований 

на своєчасну та гнучку адаптацію до умов маркетингового середовища, на 

задоволення потреб споживачів [5]. Це підтримає реалізацію поставлених 

цілей. Потрібно приділяти увагу роботі з існуючими клієнтами, фактичним 

клієнтам потрібно допомогти у вирішенні їх проблем, якщо це можливо, 

інвестуючи тим самим у зміцненні відносин між ними. Така база клієнтів в 

умовах спаду ринкового попиту стає головним активом, а головним прибутком 
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можуть стати допродажі, партнерські акції тощо. Можливо, саме криза може 

стати приводом до створення коаліції з клієнтами, партнерами. 

На даний час управління маркетингом набуває неабиякого значення, адже 

для підприємців виникає необхідність підвищувати конкурентоспроможність 

продукції. Для допомоги підприємству важливо дотримуватись основних 

принципів управлінню маркетингом, зокрема Л. В. Балабанова виділяє такі: 

адаптивність, системність, задоволення базових потреб, орієнтація на 

споживача, спрямованість на перспективу, інновації, захист споживача, 

інформування споживача [4]. Підприємство, що ставить на меті дотримуватись 

принципів управління маркетинговою діяльністю, а саме створення відділів 

маркетингу з кваліфікованим персоналом, розробкою та реалізацією нових ідей 

залучання покупців, пристосування якісних характеристик товарів до вимог 

споживачів, формування каналів зворотного зв’язку, зуміє стати більш 

конкурентоспроможним на ринку [6]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, управління маркетингом можна 

розглянути як важливу складову планування та аналізу на підприємстві, яке 

задовольняє потреби не лише фірми, а й споживачів. Враховуючи сучасні 

реалії, запропоновано організаційний підхід для адаптації на ринку, який 

орієнтується на задоволення потреб споживачів. Приведено принцип 

управління маркетингом для удосконалення зв’язків між продавцем та 

споживачем для збільшення клієнтської бази підприємства. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 
ПИТНОЇ ВОДИ В ПРОМИСЛОВИХ МІСТАХ УКРАЇНИ 

 
Гришко Н. Є., Савєлова А. Д., Сорока А. О. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
Водні ресурси являються невід’ємною частиною не лише життєдіяльності 

людства, а й його розвитку, тому знаходження розв’язків проблем 

використання і управління водними ресурсами є немаловажливим етапом у 

процесах покращення всіх соціально-економічних структур і зв’язків. Через 

неефективне водокористування низка проблем, таких як глобальне потепління, 

парниковий ефект, сильні посухи в одних районах і масштабні повені в інших, 

зміна біорізноманіття планети і стану питної води, стали першочерговими серед 

інших стратегічних небезпек і загроз [1, 2, 4, 5].  

Найбільший негативний вплив спостерігається у вітчизняних 

промисловоорієнтованих містах, об’єкти яких, через брак сучасноадаптованих 

«зелених» технологій, мають високий рівень водоємності і роблять скиди у 

водні ресурси, тим самим поступово руйнуючи їх біоструктуру. Останні 

дослідження, технології та методики спрямовані на визначення комплексного 

стану питної води і його показників зокрема. Проте існує потреба у визначенні 

взаємозв’язків між факторами впливу і їх впливу зокрема на якість водних 

об’єктів. 

В основі пропонованого підходу покладено гіпотезу про наявність 

взаємозв’язку між темпами зростання безпечності та якості питної води за 

органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними 

показниками у містах та процесами підтримки ефективності системи 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

161 
 
 

управління водокористуванням. На нашу думку, найбільш коректним для 

реалізації даного завдання є застосування статистичних методів, а саме, 

кореляційно-регресійного аналізу при побудові множинної залежності між 

темповими показниками. Узагальнено формалізований опис даної залежності 

(модель зв’язку) матиме такий вигляд (1): 

Tзрост. якості в. = f (Х1; Х2; Х3; Х4; Х5; Х6; Х7),                        (1) 

де Tзрост. якості в. – темпи зростання безпечності та якості питної води за 

органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними 

показниками у містах (по % нестандартних проб), долі од. (Y); 

Х1 – темпи зростання водоємності ВВП, долі од.; 

Х2 – темпи зростання обсягів скидів забруднених стічних вод у водні 

об’єкти, долі од.; 

Х3 – темпи зростання капітальних інвестицій на очищення зворотних вод; 

Х4 – темпи зростання капітальних інвестицій на захист і реабілітацію 

ґрунту, підземних і поверхневих вод, долі од.; 

Х5 – темпи зростання капітальних інвестицій за видом економічної 

діяльності промисловості: водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами, долі од.; 

Х6 – темп зростання обсягів реалізованих послуг на будівництво водних 

споруд, долі од.; 

Х7- темп зростання кількості найманих працівників у суб’єктів 

господарювання з водопостачання; каналізація, поводження з відходами [3]. 

Розрахована регресійна модель залежності рівня безпечності та якості 

питної води за органолептичними, фізико-хімічними та санітарно- 

токсикологічними показниками у містах України представлена у таблиці 1. 

Отримана регресійна залежність Y= 5,64 - 3,56X 1 - 2,507X 2 +1,720X 3 

+0,944X 4 +0,515X 5 +1,718X 6 +0,100X 7 є основою для формування сценаріїв 

у рамках оптимізації параметрів впливу на безпечність та якість питної води в 

промислових містах України. 
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Таблиця 1 – Багатофакторна регресійна модель залежності рівня безпечності  

та якості питної води за органолептичними, фізико-хімічними  

та санітарно- токсикологічними показниками [3] 
 

Показник Значення 

Оцінка параметрів 
множинної лінійної 

регресії 
а7 = 0,100 а6 = 

1,718 
а5 

=0,515 
а4 = 

0,944 
а3 = 

1,720 
а2 = -
2,507 

а1 = -
3,56 

а0 = 
5,64 

Середні квадратичні 
відхилення оцінок 

параметрів 
4,146 2,629 0,866 0,889 1,890 2,594 3,782 8,296 

Коефіцієнт детермінації 
R2=0,993 

Середнє 
квадратичне 
відхилення 
показника 
S = 0,180 Y= 5,64 - 3,56X1 - 2,507X2 +1,720X3 +0,944 X4 + 

+0,515X5 +1,718X6 +0,100X7 

 

 

 

 

 
 
 

Розрахункове значення F – 
статистики 

F розр=70,141 

Число 
ступенів 
вільності 
k=4,000 

Сума квадратів відхилень 
розрахункових значень від 
його середнього значення= 

18,254 

Залишкова 
сума 

квадратів= 
0,130 
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ЛОГІСТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Клімов О. Е., Дружиніна В. В. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

Сучасні підприємства працюють у конкурентному середовищі, тому їх 

діяльність спрямована на розвиток навичок, на яких базується конкурентна 

перевага. Одним із важливих джерел отримання підприємством конкурентних 

переваг є його інноваційна діяльність, яка пов’язана з пошуком інноваційних 

рішень, що забезпечують його конкурентоспроможність та успіх на ринку. 

Подолання нових викликів стане можливим шляхом створення бізнес-моделей, 

які вдосконалюють продукти та технології або створюють нові продукти чи 

процеси, а також нові концепції ведення бізнесу. Динаміка змін у 

навколишньому середовищі, а також прогресуюча інтернаціоналізація та 

глобалізація економічної діяльності призвели до того, що багато підприємств 

зараз визнають важливість логістичної орієнтації в інноваційному управлінні 

підприємством. У сфері логістики існує багато можливостей для формування 

конкурентної переваги компанії шляхом розробки та впровадження стратегії, 

заснованої на використанні інноваційних логістичних рішень. Питання 

взаємозв’язку логістики та інноваційного менеджменту буде во власних 

дослідженнях розглядатися на рівні конкурентної стратегії компанії, де 

логістика часто є важливим елементом підтримки базової стратегії або може 

бути базовою стратегією. 

Аналізуючи авторські підходи до управління підприємством, можна 

підкреслити, що управління – це конструювання реальності з наявних у 

менеджера ресурсів для продовження його існування та розвитку та досягнення 

вже сформульованих цілей. Такий підхід до управління вимагає від керівництва 

впровадження інноваційних рішень, які дадуть їм конкурентну перевагу. 

Основна типологія інновацій розрізняє технічні та управлінські інновації. 

Перший — це в основному інновації, спрямовані на поліпшення продуктів або 

послуг, параметрів продуктивності або параметрів виробничих процесів. З 
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іншого боку, управлінські інновації розуміються як інновації в процесах 

управління способом розробки, створення та надання продуктів і послуг 

клієнтам. Їхня мета – вдосконалити способи організації та управління 

дослідницькою, сервісною та виробничою діяльністю таким чином, щоб 

замінити випадковість систематичним пошуком і постійним впровадженням 

інноваційних можливостей, а також перебудувати організаційну структуру 

компанії таким чином, щоб вона ефективно стимулювала розвиток інновацій. 

Кожна з інновацій має різний, окремий вплив на підприємство, водночас 

виявляючи дуже сильну взаємозалежність. 

Цікавий погляд на вплив інновацій на зростання 

конкурентоспроможності представив Хамель Г. у своїй інноваційній концепції 

бізнесу [1]. Суть концепції полягає в інноваційному підході до управління 

бізнесом. Хамел Г. пропонує розрізняти такі чотири рівні інновацій, щоб 

запровадити зміни, які гарантують успіх: операційні інновації, засновані на 

зниженні витрат і збільшенні швидкості роботи при збереженні поточного 

характеру завдань, інновація продукту (послуги), що полягає у створенні 

інноваційних рішень, інноваційна стратегія, заснована на новому підході до 

ринкових відносин, головним чином продажів, розподілу, просування, а також 

закупівель тощо, управлінські інновації, що полягають у зовсім іншому підході 

до організації праці на підприємстві: контроль, мотивація, прийняття рішень 

тощо. Застосовуючи ці міркування до управління інноваційним підприємством, 

можна стверджувати, що інновації є важливим чинником розвитку та 

досягнення хорошої позиції на ринку кожного підприємства. 

Варто додати, що інновації вважалися необхідною умовою зростання 

конкурентоспроможності, зокрема: гарантійні рамки, інституційні умови для 

впровадження інновацій, враховуючи діяльність у сфері навчання інновацій у 

кожній сфері діяльності компанії, корпоративна мережа, включаючи 

інформаційні технології. 

Такий підхід до інновацій ставить питання «що логістика може відіграти 

в інноваційному управлінні підприємством», відповідаючи на це питання, 
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можна послатися на результати дослідження, проведеного Радою з управління 

логістикою в США. Вони дозволили ідентифікувати чотири умови, необхідні 

для досягнення комплексних логістичних процесів світового рівня, тобто 

логістичної системи. Ці чотири умови включали: інтеграція та розвиток 

партнерства в логістичних ланцюгах, здатність інтегруватися з клієнтами, 

створення внутрішнього та зовнішнього моніторингу попиту з метою його 

актуальності вимірювання його розміру та структури, позиціонування як 

орієнтир у стратегічному та структурному підході до організації логістичних 

процесів. 

Зазначені умови є основою для пошуку логістичних рішень, що 

дозволяють задовольнити потреби ринку діючих підприємств. Одним із 

основних викликів у сфері логістики є зростаючі потреби та вимоги клієнтів, 

що є причиною появи нових рішень у сфері: новий спосіб управління 

логістичним ланцюгом на основі логістичних мереж, розвивати вміння швидко 

реагувати, оптимальне використання ресурсів, висока гнучкість діяльності, 

максимальне використання всієї наявної інформації. 

Враховуючи вищезазначені рішення, питання інновацій у сфері логістики 

можна розглядати з точки зору: управління логістичним ланцюгом (управління 

фізичними та інформаційними потоками), технології та знання. 

Розглядаючи питання інновацій з точки зору логістики, можна виділити 

два підходи: виконання традиційних логістичних завдань, підпорядкованих 

вимогам і потребам клієнтів. У цьому випадку можна помітити елемент 

інновацій, пов'язаний із пропозицією нетрадиційного, оригінального рішення, 

адаптованого до динамічних умов середовища; проектування 

клієнтоорієнтованої логістичної системи на основі рішень креативного типу, які 

характеризуються високим ступенем інноваційності. 
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An integrated approach to urban management is one of the characteristics 

of a sustainable city. As such, it is understood as a city that develops and implements 

its activities taking into account its impact on society, the economy and the 

environment, as well as being resilient to changes in the living conditions of its 

current inhabitants, without compromising the ability of future generations to 

experience the same [1]. Areas where both integrated management and smart 

solutions are most commonly applied include communication and mobility.  

As extremely important links in any country's transport system, urban transport 

systems play an important role in the smooth functioning of both the urban economy 

and the economy. The shape of such a system has a direct impact on many aspects 

of city dwellers' lives, such as quality of life – which is highly dependent on the 

transport policy adopted and the resulting transport solutions, such as traffic 

management. Each resident travels regularly, whether for work or subsistence 

activities or other individual needs, from the source (usually the place of residence) to 

the destination associated with the activity. There is a direct relationship between the 

assessment of living conditions in a given urban centre and the way, time and 

convenience of movement [2]. For a city and its residents, public mass transport will 

be a key means of movement, especially during the work/study week, in the morning 

and afternoon hours. These are also the «rush hours» – for this reason, it is important 

to use smart solutions to reduce congestion on arterial roads and increase the quality 

of travel for people. 

An example of the implementation of intelligent solutions for public transport 

is the Intelligent Transportation System (ITS). It combines information and 
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communication technologies with transport infrastructure and vehicles to improve 

safety, increase the efficiency of transport processes and protect the environment. ITS 

systems represent the most promising innovation in the field of public transport. 

Intelligent transport systems include, among other things, solutions for public 

transport traffic control, the introduction of toll zones in city centres and compliance 

with traffic regulations. They also allow existing transport infrastructure to be used in 

an optimal way. Due to the favourable relationship between the number of 

possibilities offered and the price, ITS systems are extremely beneficial for cities 

which are only just starting to implement the concept of the modern city, as they 

positively influence the improvement of multimodal travel conditions, as well as 

being a more cost-effective and easier method of improving transport conditions than 

the expansion of the transport infrastructure in its current form, and their use has a 

neutral impact on the environment. In addition, ITS solutions can be shaped 

according to current needs: focus on improving the traffic flow of public transport, or 

on improving access to information about the traffic situation and protecting the road 

infrastructure from heavy traffic (including overloaded vehicles) and electronic speed 

measurement, combined with so-called behavioural enforcement on roads and 

intersections [3]. 

Despite the efforts made, years of backwardness are very difficult to jump 

over. Lviv is a case in point. The shape of public transport in this city is a derivative 

of many decisions made during its long history. For example, the 1,000mm-wide 

tracks running alongside pavements, which originally made it easier to get off the 

vehicle (Viennese stops), but now hinders the organisation of vehicle traffic on the 

carriageway, the possibility of modernising the tracks (and thus replacing the rolling 

stock with new ones) and the construction of car parks. The age of the rolling stock, 

which, like the trolleybus fleet, was mostly manufactured in the 1970s and has not 

been significantly modernised since then (e.g. facilities for the disabled are missing), 

also remains a problem. Bus transport is also plagued by problems – in addition to the 

age of the rolling stock, it is effectively competing with marshrutkas and taxis/shared 
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modes of transport, which compete on both accessibility and price. It therefore falls 

into a vicious circle of having to pay high costs to increase the quality of use, which 

will only lead to greater interest in this mode of transport. In terms of accessibility, 

the lack of a centralised ticketing system is a problem – paper tickets are bought at 

kiosks or from the vehicle driver and an electronic ticketing service does not exist. 

Urban transport plays a significant role in the development of a modern city. 

In addition to increasing the accessibility of individual areas of the city, it is a test for 

city authorities – its development and modernisation requires long-term and 

professional planning. Individual measures such as the modernisation of the tram 

fleet in Lviv are insufficient if they are not part of an overall plan to increase the level 

of accessibility and quality of the transport system. 
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The modern city is an area of increasing, continuous changes and constant 

adaptation processes to rapidly changing needs and trends. Today, many urban 

innovations are the result of an increase in environmental awareness. One of the 

fundamental needs in the face of progressive climate change is to make cities more 

resistant to changing climatic conditions (temperature rise, increased energy demand, 

etc.) by the so-called adaptation and implementation of mechanisms, thanks to which 

cities will be able to respond to these changes.   

In the case of climate change, it is essential to note that it affects cities in 

varied forms and scales – depending on the geographical location. Cities and their 
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societies located on river floodplains and coastal areas are most at risk, including 

those whose economies are closely correlated with climate-sensitive resources and 

those located in areas prone to extreme weather phenomena, especially where there is 

rapid urbanization [1]. Another factor hindering adaptation to climate change is the 

low economic development of the community [2]. Moreover, there is a discrepancy 

between the regions with the most significant negative impact on climate change and 

the regions most affected by the economic effects of this impact (the economic 

inequality of climate change)[3]. 

Programs and institutions supporting cities in achieving climate goals are 

organized at the international level, thanks to which it tries to achieve synergy. Cities 

Alliance partnership can be pointed out as an example, which manages the Global 

Program Climate Change, Resilience and Informality in Cities [4]. Another 

partnership, signed by cities from 53 countries, is the Covenant of Mayors. Each 

signatory is required to send a progress report every second year [5]. Another 

example at the regional level is the Climate Change Adaptation Strategy by European 

Union, intending to create “neutral” [6] cities (that do not have a negative impact on 

the climate). European cities undertake the greatest number of regional cooperative 

activities.  

Other continents’ urban centres are similarly implementing plans to adapt to 

and combat climate change. In the United States, over 600 cities have implemented 

plans that consider the specificity of a given urban unit [7]. In the African continent, 

solutions aimed primarily at adapting to climate change are likewise implemented, 

while they are holistic, i.e. without focusing on urban centres. African states' level of 

adaptability is described as very low [8]. On the Asian continent, cities from India, 

Bangladesh, Philippines, Indonesia, Thailand and Vietnam cooperate within the 

ACCCRN (Asian Cities Climate Change Resilience Network)1[9]. In turn, the Asian 

Development Bank created a trust fund Cities Development Initiative for Asia, which 

supports Asian cities in implementing sustainable projects aimed at adapting to 
                                                
1 It should be noted that the use of the platform has decreased significantly after 2018 and currently there is no 
publicized new information on the undertaken climate actions. 
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climate change and preventing it [10]. The cities of South America, thanks to the 

United Nations Office for South-South Cooperation partnership and the 

intergovernmental organization, the Inter-American Institute for Research on Global 

Change, started cooperation on the climate project in mid-2020 [11]. 

The Carbon Disclosure Project, a non-profit charity organization, publishes the 

so-called A-List – a list of cities from around the world most involved in activities 

that fit into the climate agenda. For a city centre to be included in the list, it must 

meet the conditions that include a citywide public inventory of emissions, an agreed 

emission reduction target, a renewable energy target for the future, and, among 

others, a published climate action plan. In the comparison for 2021, 95 cities (out of 

965 diagnosed) from 6 continents met the criteria. The total population of all cities in 

the ranking is 108 million. Considering the number of people living in urban areas 

(4.2 billion), this is only a small part of the urban population [12]. 

In planning and undertaking joint actions related to climate change (on a local, 

regional and global scale), it is necessary to act broader than cooperation, namely - 

coordination2. On a local scale, coordination between all municipal stakeholders is 

required, the creation and adaptation of the municipal climate program by one actor 

(e.g. a city department) may not achieve the assumed results. The changes related to 

the implementation of such projects are multidimensional and concern the economic 

and social spheres. In some countries, having urban climate change adaptation 

programs is obligatory [13]. Barriers faced by local governments in coping with 

climate change have been identified. Firstly, climate change mitigation policies are 

public goods (non-exclusive and non-competitive goods that may be consumed by 

one person and consumed by others [14]) that generate positive spillover effects, 

meaning that they focus costs on the local community. At the same time, benefits are 

dispersed across all cities, regions, etc. Second, the degree of adaptation is difficult to 

measure and is expected to increase over time. Thus, from the point of view of a 

political interest group, urban adaptive climate policy is not highly attractive, as the 

political game is rather focused on the immediate effect. Thirdly, the impact of all 
                                                
2 Compared to cooperation, coordination contains the notion of harmonization. 
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interest groups should be considered – industries (including mining) are opposed to 

implementing climate policies, not all members of the society are also climate-

conscious, and low visibility of the adverse effects of climate change is essential [15]. 
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Each city in its development encounters numerous barriers, the overcoming of 

which is associated with incurring large expenditures. This is because while 

developing continuously, cities constantly face various constraints, e.g. as [1]: 

 physical limitations – with a source of the differentiation of the physiographic 

features of the terrain (e.g. topography), 

 functional limitations – their source is the existing land use system, 

 environmental restrictions – result from inappropriate environmental 

conditions (pollution, climate, etc.), 

 infrastructural limitations – are caused by the capacity of the existing 

infrastructural system and the necessity to incur additional expenditures to 

overcome them. 

The general feature of these limitations is that they are not absolute and are 

usually overcome, which is generally associated with significant financial outlays. 

Pointing to these limitations, as early as 1961, B. Malisz created the theory of 

thresholds and, presented an outline of the threshold analysis based on the 

distinguished theory [2]. Despite the failures in applying this method, indicated by J. 

Kozłowski (1973), the threshold analysis is undoubtedly a vital element in explaining 

the development processes of the contemporary city [3]. This is because this analysis 

“is to examine the possibilities of the spatial development of the city, and in 

particular by detecting threshold limitations, determining the most favourable 

development variants, i.e. those with the lowest unit costs” [4]. The assumption of the 

Malisz model indicates that city development does not take place linearly by 

overcoming successive development thresholds. As can be seen from these 

observations, each breach of a threshold results in the “freezing” of certain funds 

necessary to exceed it and fully used only when the next threshold is reached. 
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Another critical issue is the observation that for each city, there is a maximum 

level of development, exceeding which is too costly (even irrational) from the point 

of view of the functioning of a given settlement system, and at the same time, the 

effect obtained may not be development but regression. One should also agree with 

B. Malisz that “the threshold situation in the spatial development of the city occurs 

either as a result of an increase in the number of inhabitants or as a result of an 

increase in the standard of service” [4] – possibly due to the combined occurrence of 

these circumstances. According to him, the existing thresholds can be divided into the 

following categories: physical thresholds (physical and geographical features limiting 

the further development of the city), environmental thresholds that result from 

adverse environmental conditions, functional thresholds (and thus the problem 

becomes the use of city areas that do not meet the current functional needs). On the 

other hand, infrastructure thresholds occur when the city's needs exceed the actual 

state of the technical infrastructure [5]. Development thresholds can also be broken 

down in other respects. Thus, a distinction was made between terrain thresholds, 

structural thresholds, and quantitative thresholds. The first group includes such 

obstacles that may result from terrain obstacles or existing ground features. Structural 

thresholds are those existences which make it necessary to change the structures of 

the existing land development. Quantitative thresholds are those that limit the city in 

terms of the lack of some resources. It is also known that overcoming each step is 

associated with incurring certain expenses. These outlays related to cities' functioning 

and development are different and incurred by various entities and in different 

periods. Thus, a distinction is made between costs: investment, functional, social, 

environmental, and alternative costs of choice [6]. The investment costs are, in turn, 

divided into three groups. The first of them, the group of land costs, includes those 

costs incurred for the purchase of land for investment. The second group of 

construction costs includes expenditure on construction and assembly works and 

other costs related to the preparation and completion of the investment. The last 

group of investment costs is purchased expenses for fixed assets such as machines, 
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devices, and means of transport, tools, and other items. The city’s operating costs 

have been divided into two types: mainly in maintaining the technical condition of 

municipal facilities and operating costs of municipal enterprises, e.g. transport 

companies. The first type of expenditure is entirely borne by the municipal authority, 

while the users do not bear any costs, at least directly, and their use is anonymous. 

The operating costs of municipal enterprises are reimbursed, at least in part, in the 

form of, for example, tolls, water consumption or garbage collection. Social costs are 

defined as all undesirable costs and losses incurred by society or individuals. These 

costs result from the production process or other activities and cannot be charged 

directly to the perpetrators. This group should also include a cost that results from the 

increased presence of social pathology in cities. The cost of the natural environment 

is the last type of expense related to the city's functioning. They represent 

expenditures and losses associated with protecting or destroying the natural 

environment [6]. Contemporary cities struggle with many economic and social 

problems, but they are also ecological, cultural and other problems. Effective 

management of an urban area and urban development is related to solving existing 

problems and finding a compromise between development and the environment [7]. 

It should be emphasised that modern cities, especially in underdeveloped 

countries, are becoming the scene of growing social conflicts, the most frequent 

cause of which may be poverty. The spread of poverty and the emergence of 

differences between poverty and wealth in the city cause such a negative 

phenomenon as the spatial polarisation of society. Poverty is an element of social 

exclusion as well as an obstacle to social inclusion, which in turn leads to spatial 

segregation. Special forms of society living in poverty are the homeless, concentrated 

mainly in large cities. The spatial and social polarisation occurs when the rich 

population begins to concentrate in spatially isolated enclaves of high housing 

standards while the poor population remains in the areas of old, decapitalised 

housing. An indirect indicator that classifies the city space into poor and rich areas is 

the education and professional qualifications of the inhabitants of individual parts of 

the city. The population with higher education is concentrated in the richer parts of 
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the city, with better housing conditions. The population with secondary education 

occupies similar areas of the city as the population with higher education. On the 

other hand, the population with low education most often lives in areas with poorer 

housing conditions and rural areas [8]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 
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У наш час подорожі в інші держави з метою поліпшення здоров’я є 

звичайним явищем. Вже починаючи із вісімнадцятого сторіччя, багаті пацієнти 

з держав, що розвивалися, здійснювали поїздки до медичних курортів США та 

Європи для лікування. Завдяки глобалізаційним процесам транспортних та 

комунікаційних технологій вже наприкінці двадцятого сторіччя, тенденції 

почали значною мірою змінюватися і вже менш заможні люди почали з 

розвинених держав їздити до країн, які розвивалися за відповідним лікуванням. 

У XXI сторіччі найбільш популярними напрямками медичного туризму є: 

урологія, гастроентерологія, неврологія, нейрохірургія, гінекологія, 

стоматологія й імплантологія, пластична хірургія, офтальмологія, кардіологія та 
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онкологія. Медичний туризм є феноменом сучасності, темпи приросту котрого 

є найвищими у порівнянні з другими туристичними сегментами на даний 

момент. Загальний об’єм інвестицій, що безпосередньо вкладаються в 

аналізовану галузь, та загальна кількість міжнародних пацієнтів з кожним 

роком зростає.  

Міжнародний ринок медичного туризму, ще до пандемії COVID-19, було 

оцінено в 40 мільярдів доларів та в майбутньому матиме тенденції до  

зростання з кожним роком, після закінчення пандемічної кризи. З економічної 

точки зору розвиток медичного туризму, дає можливість країнам виходити на 

нові ринки надання туристичних послуг та залучати інвестиції не лише в дану 

сферу, а й в інші суміжні інфраструктурні сектори. Саме тому розвивається не 

лише економіка певних держав, а й  має тенденцію до стрімкого зростання 

світова економіка [1].  

Популярність медичного туризму в країні визначається двома основними 

факторами: туристичною привабливістю та рівнем ефективності медичних 

послуг, що надає та чи інша країна. Лідерами ж у сфері медичного туризму у 

наш час являються: США, Великобританія, Бельгія, Бразилія, Коста-Ріка, ОАЕ, 

Німеччина, Індія, Мексика, Філіппіни, Сінгапур, Туреччина. В Україні  

центрами оздоровчого та санаторно-курортного туризму являються передгірні 

та гірські райони Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей, 

Чорноморське узбережжя Херсонської, Миколаївської й Одеської областей, 

що мають інфраструктуру для розташування туристів, що приїжджають для 

оздоровлення та лікування [2].  

Однак український ринок медичного туризму досі знаходиться на стадії 

становлення та формування, саме тому доволі актуальним являється 

встановлення особливостей роботи санаторно-курортної бази в нинішніх 

умовах, а також розробка шляхів, направлених на покращення відповідної  

організації надання оздоровчих та санаторно-курортних послуг (табл. 1).  
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Таблиця 1 – SWOT-аналіз ринку медичного туризму в Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 існування клінік та професійних 
лікарів; 

 досить вигідне географічне 
розміщення держави; 

 цінова доступність медичних 
послуг; 

 відносно вільний ринок для нових 
сучасних підприємств. 

 відсутність законодавчого та 
правового підґрунтя для існування 
медичного туризму; 

 погано розвинена інфраструктура 
туризму; 

 недосконала політика інвестування; 
 значна конкуренція зі сторони 

іноземців; 
 військовий стан в країні. 

 Можливості Загрози 
 зростання привабливості інвестицій 

в медичну галузь; 
 сертифікація та акредитація 

переважної більшої кількості всіх 
закладів; 

 розвиток новітніх медичних 
галузей. 

 погіршення політичної та економічної 
ситуації; 

 збільшення конкуренції на рівні 
клінік та країн; 

 неспроможність створити якісний, 
конкурентоспроможний продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 – Пропозиції, щодо розвитку медичного туризму в Україні 
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На думку авторів, медичний туризм в Україні має велике майбутнє. І 

основними передумовами для цього є епідемія коронавірусу, після якої 

багатьом людям необхідно буде відновлювати своє здоров’я та, звичайно ж, 

війна, яка залишить свій слід на фізичному та ментальному здоров’ї кожного 

українця. Але, для того, щоб медичний туризм в нашій країні став більш 

якісним та популярним необхідно все ж дотримуватися певних шляхів його 

удосконалення (рис. 1). 
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Туристична галузь нашої держави, хоч і повільно, але  починає 

відповідати очікуванням та потребам людей з особливими потребами, тому 

розглянемо питання закордонного досвіду цієї проблеми. Корисним для України 

є досвід сусідньої Польщі, яка за короткий проміжок часу зробила все для 

покращення доступності, а Варшава отримала статус кращого міста по 

доступності за версією щорічної премії Access City Award – 2020. Одним з 

пріоритетних напрямків діяльності відділу туризму Республіки Польща на 2019 

рік стали «Дії щодо підвищення доступності туризму для людей з обмеженими 

можливостями».  

У готелях та ресторанах є відповідні проїзди, ліфти, ванні кімнати мають 

ручки та більше місця. На польських пляжах можна знайти дерев’яні 

майданчики або загартовану землю, завдяки якій людина в інвалідному візку 

зможе під’їхати до пляжу. Тут також доступні спеціальні підйомники для 
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купання в морі. Велику роль відводять гірськолижному спорту, створюючи 

спеціальні проекти, один з яких «Niepełnosprawni w górach – Razem na szczyt». 

Мета проекту допомогти людям з інвалідністю під час гірських експедицій та 

дати їм усвідомлення того, що вони можуть здійснити різні мрії та підкорити 

гірські вершини так само, як здорові люди. Для порівняння візьмемо Столові 

гори біля міста Кудова-Здруй – один з найпопулярніших національних парків 

Польщі. Площа парку становить 64 квадратних кілометра, з них 89 % займають 

смерекові ліси, є кілька торф’яних боліт, долини і луки.  

Це єдині в Польщі платообразні гори з залишками піщанику, які не 

піддалися ерозії протягом мільйонів років. Столові гори знаходяться недалеко 

від кордону з Чехією, і шлях до них не найближчий. У парку прокладено багато 

туристичних маршрутів, загальна довжина яких становить понад 100 

кілометрів. Для людей з інвалідністю в парку доступна стежка, яка проходить 

через торф’яні болота. Маршрут являє собою широкий дерев’яний місток з 

поручнями і рівною поверхнею, щоб людям на інвалідних кріслах було легко 

пересуватися. На початку і наприкінці шляху встановлені стенди з інформацією 

про тутешніх рослинах. Для незрячих і слабозорих весь текст продубльований 

шрифтом Брайля, а самі стенди встановлені на зручній висоті 1 метр під кутом 

45°. Але важливо відзначити, що дістатися до самої стежки не дуже просто. 

Найближча парковка з рівною поверхнею знаходиться на відстані 2,5 км від 

маршруту. Є парковка ближче, але вона не підходить для осіб з інвалідністю, 

що може ускладнювати самостійне пересування.  

Досвід м. Кудова-Здруй можна порівняти з досвідом м. Кременчука. У 

Кременчуці з початку 2019 навчального року розпочала роботу нова установа – 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 1», який створений шляхом реорганізації 

міської психолого-медико-педагогічної консультації. Основне призначення 

центру – надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 

і кваліфікованого супроводу дітей з обмеженими можливостями. У всіх 

закладах освіти навчання для учнів перших класів здійснюється в рамках 
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реформи «Нова українська школа». Інклюзивно-ресурсний центр – це нова 

установа у системі освіти. Центр є установою, що утворилася з метою 

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 

років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у 

професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-

педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого 

супроводження (крім вихованців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, учнів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів).  

США зайняла перше місце за доходами від туризму, 22 % дорослого 

населення складають люди з особливими потребами. З них більше половини – 

активні туристи, які витратили на подорожі 17 мільярдів доларів. Причому в 

США є специфіка: інклюзивні турпродукти здебільшого пов’язані з круїзним 

відпочинком. У американців дуже високі вимоги до обладнання прогулянкових 

лайнерів і до сервісів, які надаються під час подорожей. Якщо врахувати, що 

люди з вадами здоров’я подорожують з одним або кількома супровідними, то  

У США всі автобуси оснащені викидними платформами, які дозволяють з 

легкістю переміщуватися неповносправним, за одну поїздку в автобусі може 

вміщуватися в середньому чотири таких людини. Реабілітаційний туризм добре 

розвинений в США. Такі тури передбачають поїздки в оздоровчі центри, 

спеціалізація яких передбачає лікування захворювань, що стали причиною 

інвалідності. Основними напрямками є ортопедична, неврологічна та 

серцевосудинна реабілітація, в особливу категорію входить оздоровлення дітей- 

інвалідів.  

Іспанія також стрімко розвивається у сфері врахування потреб 

інклюзивних туристів. Рада з туризму Іспанії велику увагу приділяє доступному 

туризму, влада також докладає чимало зусиль для залучення таких людей в 

повноцінне активне життя. Для осіб з інвалідністю спеціально адаптують 

туристичну інфраструктуру, видаються спеціалізовані каталоги, проводяться 
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заходи, в тому числі спортивні Параолімпійські ігри. Центральні вулиці міст 

обладнані рампами, всі автобуси пристосовані для такої категорії населення, в 

готелях є спеціальні номери, зручні для них. Завдяки спеціальним умовам, 

створеним для інвалідів і літніх людей на пляжах Лос Крістіанос і Лас 

Амерікас, ці місця стали першим напрямком в Європі і другим у світі для літніх 

людей і людей з обмеженими можливостями.  

Таким чином, в Європі стабільно і чітко налагоджена система 

безбар’єрного середовища, організації послуг і сервісу, надана інформація про 

діяльність туристичних організацій. Закордонний досвід показує, що туристи з 

особливими потребами не просто існують, а займають важливий сегмент 

туристичного ринку. Інклюзивний туризм – один із видів туризму, що швидко 

розвиваються. Наочно бачимо, що закордоном створюють безбар’єрні 

середовища, адаптують екскурсійні маршрути, туристичні та історичні 

пам’ятки до потреб осіб з обмеженими можливостями.  
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