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    УДК 657   Економічні науки  

 

РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ  

 

Бабчук А. М. 

студентка 5 курсу економічного факультету 

 Кутаренко Н. Я. 

к.е.н., асистент кафедри економіки  

підприємства та управління персоналом 

Чернівецького національного університету 

 імені Ю. Федьковича 

м.Чернівці,Україна 

Оптова торгівля є посередницькою ланкою та важливим елементом 

функціонування механізму продажів товарів  виробників  роздрібним 

посередникам. Основним завданням підприємств оптової торгівлі є своєчасне 

налагодження зв’язків з суб’єктами господарювання та роздрібними 

посередниками з метою продажу товарів, та задоволення потреб обох сторін 

процесу купівлі-продажу товарів. Підприємства оптової торгівлі є важливими 

елементами ринкової інфраструктури. 

З розвитком ринкових відносин почала виникати необхідність у створенні 

спеціалізованих організацій, які змогли б здійснювати продаж великих партій 

товарів у середині країни і за кордоном. Великі підприємства інколи створюють 

власні організації, але дуже часто користуються послугами підприємств оптової 

мережі [1, с. 57]. 

На  українському  ринку  оптової торгівлі  діє  велика кількість  оптових 

структур усіх форм власності. Вагоме місце у структурі займають  дрібнооптові 

організації, де той  самий товар є об'єктом кількаразової купівлі-продажу. Це 

впливає на  збільшення  його роздрібної  ціни, приводить до зменшення  

купівельного попиту і спричиняє зниження соціального захисту населення. 

Стримується процес формування єдиної товаропровідної мережі.  

За структурою оптову торгівлю можна поділити на два напрями: оптова 

торгівля готовою продукцією (товарами), та оптова торгівля сировиною та 

напівфабрикатами. 



6 
 

Оптова торгівля є складовою частиною сфери обігу. Через неї здійснюєть-

ся керування нагромадженням і переміщенням товарів у просторі і в часі, через 

неї проходять велика частина товарних ресурсів. Вона є необхідним важелем ке-

рування товарними ресурсами як по регіонах, так і по товарних  ринках [2, с. 71]. 

До особливостей оптової торгівлі можна віднести:  

1. торгівля здійснюється великими партіями;  

2. діє значна кількість посередників;   

3. переважно однорідні товари масового виробництва. 

Таким чином, оптова торгівля – це торгівлля великими партіями товарів 

споживчого та виробничого призначення з метою задоволення потреб 

споживачів та отриманням прибутку. 

Роль оптової торгівлі полягає у тому, що вона є невід’ємним елементом 

торгівлі, функції якої полягають у безпосередньому переміщенні товарів від 

виробника до споживача та місць їх реалізації, діяльність підприємств оптової 

торгівлі зменшує рівень безробіття, оскільки народжуються нові робочі місця. 

Законодавством повинні бути передбачені заходи, які б стимулювали 

розвиток, у першу чергу, великих оптових підприємств, сприяли реалізації їх 

конкурентних переваг. Тоді й дрібнооптові підприємства будуть прагнути 

перейти в цю категорію, забезпечуючи позитивну динаміку розвитку всієї сфе-

ри оптової торгівлі. Дрібнооптова торгівля при цьому повинна здійснюватися 

тільки у відношенні тих товарів чи ринків, де вона не буде утворювати багато 

ланцюгові канали товароруху [3]. 

Важливість оптової торгівлі полягає у тому, що вона є складовою одного 

цілого, а її  відсутність призведе до незбалансованості ринкової економіки.  

Діяльність оптових підприємств зменшує рівень безробіття та покращує 

добробут населення. 

Література: 

1.  Апопій В.В. Організація торгівлі: підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, 

В.М. Ребицький. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Центр навч. л-ри. – 2005. – 

616 с. 
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2. Курова Т. Г. Математична модель оптового товарообороту підприємств 

торгівлі України / Т. Г. Курова, К. О. Заболотня // Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – С. 70–73. 

3. Лазебна І.В. Основні напрями вдосконалення державного регулювання 

оптової та роздрібної торгівлі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.sworld.com.ua/konfer31/799.pdf. 

____________________________________________________________________ 

УДК 332.122:613                                                                           Економічні науки 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

 

Балдинюк Діана Олександрівна 

студентка Навчально-наукового інституту  

економіки та бізнес-освіти 

Уманський державний педагогічний 

 університет імені Павла Тичини 

Розвиток бізнесу потребує підвищення рентабельності виробництва і 

розширення асортименту. Обидві мети можна досягти, розробляючи нові 

продукти. Посилення конкуренції вимагає від учасників ринку постійної 

напруги в боротьбі за становище на цьому самому ринку. Не рухаючись ж, 

тобто нічого не роблячи і не міняючи, можна опинитися далеко позаду своїх 

конкурентів. Ринкові новинки - це один з елементів такого руху. Як результат 

успішного виведення на ринок нового продукту компанія або розширює свою 

продуктову лінію, або закріплює за собою нову товарну категорію. В основу 

досягнення таких результатів на підприємстві покладена робота служби 

маркетингу і, зокрема, одного з напрямків його діяльності - інноваційного 

маркетингу. 

Фармація – наукомістка галузь, і тому інноваційна діяльність підприємств 

цієї сфери є каталізатором їх подальшого розвитку і «економічного життя» на 

ринку. На початку нового тисячоліття індустрія переживає глибокі зміни, 
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обумовлені не тільки внутрішніми факторами розвитку, але провоковані 

стрімкою еволюцією суспільної свідомості, експоненціальним зростанням 

інформаційних потоків, кардинальними змінами навколишнього середовища, 

серйозними геополітичними змінами і зростаючою роллю інноваційних 

процесів. Саме тому актуальність проблеми формування інноваційного 

потенціалу з використанням принципів маркетингу зростає і привертає увагу 

спеціалістів та вчених-економістів. 

Особливості стадії економічного розвитку, у якій знаходиться національна 

економіка, характеризується тим фактом, життєвий цикл товарів скорочується. 

Підприємства, які конкурують у високотехнологічних секторах (до яких 

належить і фармацевтичний), змушені щорічно запускати у виробництво нові 

продукти. Інноваційний товар може також сприяти певним корпоративним 

стратегіям, наприклад, посиленню ринкової позиції підприємства або 

забезпеченню майбутнього постачання необхідними ресурсами. 

Масштаби такої діяльності виконують через складні, стратегічно 

заплановані маркетингові механізми, до яких вдаються компанії. Нікола 

Магріні, директор Ceveas, Центру оцінки ефективності медичної допомоги 

Італії, засвідчує, що монополізовано всю медицину, від клінічних досліджень 

препаратів до наукових журналів, медичних конгресів, просвітницьких 

кампаній і прямої та прихованої реклами. Маркетингові стратегії 

фармацевтичної промисловості ефективні, а методи «створення» нових 

захворювань відпрацьовані. Про це докладно розповідає Мойніхен і присвячує 

кожному окремому випадку розділ у своїй праці [1]. 

Специфічною особливістю системи охорони здоров’я, з точки зору 

маркетингу, є сутність і характеристика медичних послуг, спрямованих на 

збереження і підтримку здоров’я як індивідума, так і населення в цілому. 

При побудові маркетингової системи охорони здоров’я необхідно 

врахувати, що повне задоволення споживачів у галузі охорони здоров’я, у 

більшій мірі залежить не від лікарської медичної діяльності, а визначається 

іншими індивідуальними, природними і соціально-економічними факторами. 



9 
 

Крім того, збагачення маркетингового середовища охорони здоров’я в 

остаточному підсумку скорочує потреби і попит на медичні послуги, тобто 

звужує пропозиції з продажу визначених специфічних видів медичних послуг в 

інших секторах ринку здоров’я. 

До найбільш суттєвих характеристик національного фармацевтичного 

бізнесу слід віднести: велику кількість виробників препаратів-дженериків; 

значну частку імпортних лікарських засобів (особливо у грошовому еквівален-

ті); часті коливання місткості ринку; наявність кваліфікованого та досвідченого 

персоналу в фармацевтичній галузі України; часткову фрагментованість ринку, 

особливо у роздрібному сегменті; відсутність стабільних міжнародних зв’язків; 

пасивність і нестратегічний характер процесів злиття та поглинання компаній у 

регіональному та міжнародному масштабі; використання представництв, а не 

дочірніх підприємств, іноземними компаніями для роботи на фармацевтичному 

ринку України; відсутність в Україні розвинутих фармацевтичних центрів 

науково-дослідних робіт; складну систему імпорту в Україну складних сумішей 

та хімічних речовин; сувору систему валютного регулювання; недостатній 

рівень підготовленості медичних співробітників для використання нових 

технологій та нових препаратів у своїй діяльності [2]. 

Можна підвести підсумки, що виявлення проблем маркетингу у сфері 

охорони здоров’я дало нам змогу сформувати окремі висновки, які зводяться до 

наступного: 

1. Стан здоров’я громадян є наочним відбитком рівня економічного 

розвитку країни, спрямованості її національної політики. Тому ми вважаємо, 

що формування в системі охорони здоров’я маркетингових відносин із 

пріоритетом економічних критеріїв в оцінці якості життя населення є одним із 

найважливіших завдань сучасного етапу розвитку нашої держави. 

2. Незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів, залишається багато питань, які є дискусійними і вимагають 

подальших досліджень, глибокого вивчення та формування нових підходів і 

напрямів їх вдосконалення. Особливої уваги набувають питання організації 
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економічних механізмів розвитку системи управління в галузі охорони здоров’я, 

ефективного використання фінансових ресурсів, управління розвитком 

медичного ринку й окремих його сегментів, а також методики ціноутворення. 

3. В Україні ще й досі не створені ринкові відносини в галузі охорони 

здоров’я. Конституція і уряд все ще декларують радянську безкоштовну 

медицину, основним недоліком якої є обмеженість і неефективність інвестицій 

у розвиток даної галузі, нераціональне використання наявних ресурсів, які 

обумовлюють низьку якість медичної допомоги. Кардинальні зміни в 

економічній системі такої охорони здоров’я можуть бути обумовлені 

переходом до ринкових відносин з урахуванням рівня економічного розвитку 

регіонів. 

4. Для покращення управління якістю надання медичних послуг необхідно 

здійснити комплекс заходів: 

- підвищувати кваліфікацію працівників; 

- запровадити систематичний контроль керівництва щодо підтримання 

високої якості діагностики, лікування і профілактики захворювань; 

- постійно оновлювати матеріально-технічну базу та впроваджувати нові 

технології в лікувально-діагностичний процес; 

- розвивати й удосконалювати стандарти медичних технологій 

стаціонарної допомоги дорослому і дитячому населенню України; 

- застосувати передові інформаційні технології в сфері охорони здоров’я 

тощо. 

Література: 

1. Вигадані хвороби – Український медичний портал [Електронний ресурс] 

// Інформаційний онлайн вісник. – Режим доступу: <www.ukrmed.net.ua/ 

?category=fundamentalnaya_medicina&altname=Vydumannye_bolezni>. 

2. Фармацевтичний ринок 2013. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 

www.bakertilly.ua/media/Pharma_2013_BT 
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к.е.н, Транспортна академія України,  

член-кореспондент, почесний працівник  

авіаційного транспорту України    

Відомо, що лишень деякі із практикуючих економістів та менеджерів 

ставлять перед собою дилему щодо охорони здоров’я працівників (ОЗП), бо ж 

на переконання автора, охороняти потрібно не працю (?!), як це є зараз, а саме 

здоров’я людини. І тому неоковирним є запозичення в національному праві 

поняття «охорона праці» (ОПр) [1]. Такий підхід нам, яко професійному 

менеджерові з економіки та організації авіатранспортного виробництва 

імпонує. Саме тому він може бути виражений таким чином: «Для кого і для 

чого потрібна економічна ефективність (ЕЕ)…, якщо в результаті її досягнення 

люди вимиратимуть від хворіб, що спричинені цією ж самою ефективністю». 

Так подекуди казали інші автори, які займалися дослідженнями цієї тематики, 

проте до авіаційної галузі вираз не мав відношення  [2]. Відмінності ж 

авторського бачення цих проблем не тільки і не стільки в тому, що воно мало б 

відноситися і  до цивільної авіації (ЦА), а й полягає ще і у тому, що напевне 

потрібно розширити невирішену іншими авторами наукову проблему ОЗП на 

авіаційну галузьй уточнити визначення та поняття у цій галузі знань. Тобто 

потрібно вважати при цьому правильним термін «економічна ефективність» [3]. 

І треба такивводити її замість не зовсім логічних: «ефективна економіка» або 

просто якась ефемерна «ефективність» [2].   

 Можна констатувати факти, за якими суспільна цивілізація людства, 

безумовно що продовжила середню тривалість людського життя. У той же час 

вона спричинила багато нових небезпек, які у межах будь якої господарської 
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діяльності потрібно, як і належить, підтримувати хоча б на економічно-

обґрунтованому не дуже високому рівні.  Можемо, і це є правильним, 

домагатися якнайнижчих показників і травматизму, і профзахворюваності того 

чи іншого матеріального виробництва [1]. Тим більше такий підхід має 

стосуватися транспорту взагалі, як об’єкта підвищених ризиків і, особливо, на 

повітряному транспорту (ПТ), що є складовою єдиної транспортної системи 

(ЄТС) країни [4]. Зрозуміло, що на ПТ ризики небезпечних факторів є 

більшими, а окрім того вони стосуються і авіапрацівників, і користувачів або 

споживачів авіатранспортних послуг (АТП). Також констатувати, що якщо для 

авіапрацівників нормативно-правові засади убезпечення робочих місць (РМ) ще 

якось менш більш та визначено, то для споживачів цього практично немає ні у 

чинному законодавстві, ні у Повітряному кодексі України (ПКУ) [5]. 

 За прогнозами Міжнародної Асоціації ПТ (ІАТА) відбувається 

подальший розвиток і ЦА, і національних ринків авіатранспортних послуг 

(РАП) [6]. У результаті цього авіаперевезення у ХХІ ст. продовжують 

розвиватися певними темпами в умовах жорсткої конкуренції. Вони 

потребують інноваційних підходів до організації перевезень (ОП) й 

підвищення, при цьому, їх  ЕЕ, безпеки польотів (БП), а також безпеки 

авіаперевезень (БА). Тобто і безпека, і ЕЕ в ЦА мають бути на першому місці у 

менеджменті та повинні відноситися, як до літакобудування, так і до 

комерційної діяльності експлуатантів повітряних суден (ПС) та ОП. У зв’язку з 

цим, автор задався метою звернути увагу на малодосліджену тему, що 

знаходиться поміж екологією,  ОПр та убезпечення користувачів ЦА від 

негативного впливу природних шкідливих факторів [7]. Згодом до цієї теми 

виникла необхідність повернутися знову, щоб не повторюватися  продовжимо 

розширення рамок дослідження [8]. Зокрема, метою цієї статті є та, щоб серед 

низки екологічних проблем і БА можна було виявити моменти необхідності 

наявності захисту від впливу природного радіаційного фонового опромінення 

(ПРФО) авіапасажирів та членів екіпажів ПС, пов’язавши його не тільки з АПр, 

а також із ЕЕ функціонування ПТ. Експериментальною базою дослідження 
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обрано ЦА та її підсистему, якою є  ПТ держави, що як жоден інший вид 

сполучень, пов'язаний з необхідністю вирішення проблем як БП, так і БА в 

комплексі.  

Загальновідомо, що подекуди бажання домогтися БП будь якою ціною та 

ще й за рахунок БА призводить не тільки до зменшення одного із критеріїв ЕЕ, 

а й навіть, при певних умовах, може сприяти настанню сумарної небезпеки і 

збитковості. І це, не кажучи вже  про охорону здоров’я, маючи на увазі як 

авіапрацівників, так і авіапасажирів. Внаслідок аналізу останніх досліджень і 

публікацій встановлено, що проблемам безпеки авіації і зокрема, її сектору, що 

називається ЦА присвячено ряд наукових та дослідницьких робіт. Виконуються 

вони в основному у Національному авіаційному університеті (НАУ) та 

спорадничо у конструкторських бюро «Антонов» і «Мотор Січ». Проте всі вони 

побудовані виключно на техніко-технологічних аспектах цього поняття. 

Подекуди не стосуються ці роботи проблем інноваційного та, особливо, 

комерційної ефективної експлуатації ПС вже на повітряних лініях (ПЛ) РАП. 

Наприклад, автори  В. О. Максимов, Ю. І. Кордянін, М. С. Кулик та інші 

спрямували свої публікації виключно і стосовно актуальних проблем через 

поняття «безпеки авіації». Робили вони це включно з огляду на БП, як таку. 

Проте, окрім подання ієрархічності складових цього поняття, жодним чином 

дані автори не розглядали в контексті екології та хоча б ОЗП, а тим більше 

заходів з визначення і нейтралізації ПРФО авіапасажирів та членів екіпажів ПС. 

Тим більше, не прив’язуючи свої науково-теоретичні підходи до правового 

регулювання цих процедур та підвищення ЕЕ діяльності ПТ і його 

конкурентоздатності на РАП [9]. Немає розгляду  цієї теми та науково-

практичної проблеми із недавно відійшовшої від нас у засвіти й незабутньої для 

автора Н. Є. Полянської [10]. Саме тому автор спробував поєднати всі ці не 

розглянуті проблеми. У статті здійснено постановочні дослідження й 

проаналізовано експериментальні дані в частині захисту користувачів ЦА від 

ПРФО за умов дотримання ЕЕ. Зроблено це у співвідношенні постановочних 

проблем ЕЕ ПТ України у випадку застосування ПС національних 



14 
 

літакобудівників та підвищення їх конкурентоздатності на ПЛ РАП.  Тобто на 

внутріщнії і зовнішніх ринкових сегментах АТП.  

Постановка цілей дослідження з відображенням теоретичних основ та 

визначенням прикладних проблем і упровадженням практичних підходів до 

ефективної комерційної експлуатації (КЕ) ПС українського виробництва, серед 

іншого, мають базуватися і на інноваційних підходах щодо БА  для 

авіапасажирів, а також БП в частині захисту «робочих місць» для членів 

екіпажів ПС разом  із дотриманням законності та підвищенням їх ЕЕ. Цей  

підхід  і зумовлює постановку  проблеми і мети цієї статті.   

Текст доповіді. 

Будучи переконаним, що розуміння читачами викладених результатів 

авторського дослідження залежить від подання визначень, понять і  залежить 

від методичних підходів. Задаючись питаннями щодо того, чи може ринковий 

механізм впоратися з вирішеннями проблем оптимізації БА, якщо розглядати 

його у відірваності від БП і навпаки, а тим більше від ЕЕ, нам довелося для 

новизни авторських підходів визначити  постановкою проблеми їх оптимізації і 

комплексності. Тобто дослідження ЕЕ на РАП, на наше глибоке переконання, 

не носитиме науковості, а значить і практичності, інноваційної виваженості, 

розумної достатності та господарсько-правової і соціальної складової саме без 

співвідношень станів розвитку і авіаційної промисловості, і КЕ [10].    

У такий спосіб будемо розуміти, що ЕЕ на РАП складатиметься і з 

економічного ефекту (ЕЕф) на ринках пропозиції літако-гелікоптерного парку 

(ЛГП), який пропонується експлуатантам та ЕЕ КЕ. Новизною такого 

авторського підходу до розуміння авіації, як на сьогодні вже демонополізованої 

у певному сенсі  структури та її складової ПТ, можна означити деякі поняття та 

визначення у порівнянні з тим, що існували на час написання іншої проблемної 

статті про монополізм і недобросовісну конкуренцію  ЦА в ЄТС [11].  

Згідно останніх повідомлень авіаперевізники змушені підвищити 

прогнози планованих рівнів своїх фінансових надходжень, міжнародні 

авіаперевізники (МА) оптимістично очікуючи покращення показників 
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прибутковості вивчають пропозиції авіабудівних фірм стосовно ЛГП [6]. 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), яка займається науково-

технологічним обслуговуванням ЦА на глобалізаційному рівні, вивчає 

статистичне забезпечення світової авіатранспортної системи (САС). Нею ц 

були відзначені зусилля Північно-Американських експлуатантів ПС на 

скорочення надлишкової пропозиції ЛГП на цих сегментах повітряних авіаліній 

(ПА). Ось ці покинуті на «цвинтарях ПС» літаки тепер, чи не повсюдно стають 

застарілою авіатехнікою наших експлуатантів й гравців на РАП. БА від того, не 

кажучи вже про ЕЕ їх КЕ  зрозуміло, що не збільшується у своїх рівнях. При 

цьому  авіаперевізники намагаються забезпечувати стимулювання споживачів 

своїх авіатранспортних трансокеанських авіаційно-транспортних послуг на 

РАП шляхом покращення і споживчої якості, і ЕЕ, і без пекових даних. З 

інноваційного погляду безпека в ЦА має полягати виробленні проектів, 

упровадженні стандартів та організації  КЕ ПС з дотриманням БА, БП, як і 

авіаційної безпеки (АБ), тобто вироблення заходів  від несанкціонованого 

втручання в діяльність ЦА третіх осіб [5].  

Зазначимо тут, що визначення КЕ – це галузь авіатранспортної економіки 

та організації авіатранспортної діяльності (АТД) на РАП, яка на відміну від 

чисто ОП на експлуатації повітряних авіаліній (ПА), полягає у здійсненні 

зовнішньої роботи менеджментом авіаперевізників, що складають систему ПТ 

держави [5].  В рамках інноваційності організації АТП КЕ пропозиції структури 

ЛГП, що здійснюється СКЕ  складається із заходів: маркетингу (реклама, 

довідково-інформаційна діяльність, формування попиту на ПА тощо), 

юридично-правового (укладення угод, контрактів, претензійно-позовна робота і 

т.і.), техніко-технологічного (формування  ЛГП, інженерно-технічного 

обслуговування, ремонту, сертифікації ПС тощо) і цінового економічного 

механізмівзабезпечення споживчої якості, ЕЕ, БП, БА, АБ, ОЗП й екології. З 

метою збереження та констатації досягнутих рівнів освоєння азійсько-

європейського сегменту ПА, як складової САС, стабілізації тут розвитку 

авіаперевезень, які можуть зацікавити і українських авіаперевізників  на 
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пропозицію ІАТА утримання основних співвідношень попиту та пропозицій на 

певних сегментах  АТП й забезпечення рівнів збільшеної прибутковості КЕ та 

БП ПС багатьма авіакомпаніями запроваджується оптимізація літаково-

моторного парку (ЛМП). Наприклад, у соціальному плані за даними ІАТА у 

2012 році чистий прибуток САС перевищив 50 % отриманих в попередньому 

році   і склав трошки більше аніж $ 4 млрд. Незначне, примноження прибутків  

частково спостерігалося і серед авіаперевізників Європи [6]. Отож, як відомо в 

сучасному глобалізованому суспільстві та значній навколо ринковій РАП 

турбулентності стану економік країн, що їхні національні  сегменти АТП 

складають САС, мають певні проблеми. Рівні пропозиції ЛГП щодо 

відповідності реальним фактичним обставинам РАП не співпадають. Хоча 

тепер і відбувається певне зростання обсягів АТП,  ще 50ть років назад вперше 

ставали збиткові. Зміни фінансів для європейських авіакомпаній. Стосувалася 

ця обставина особливо  експлуатантів ПС, цього сегмента світової ніші РАП. 

Проте це не стосується наших авіаперевізників, які працюють в САС, бо вони 

заради ЕЕ і БА жертвують і якістю АТП для споживачів і ОЗП для 

авіаперевізників.  Отож на прикладі гравців в галузі ЦА із Північної Америки 

цей період вважається дуже сприятливим, оскільки за оптимістичним сценарієм 

на початках величини прибутків із  $ 1.4 млрд. зростали до $ 1.9 млрд., що 

становило на $ 0.5 млрд. більше аніж в 2011 році, коли їм практично вдалося 

переламати негативні тенденції після терактів у вересні 2001 року та було 

подолано падіння обсягів авіатранспортної продукції і збитковості КЕ. Темпи 

авіадоставлянь у САС мають тенденцію до інтенсифікації. І це є наслідком 

оптимізації структури ЛГП з тим, щоб максимально прирівняти величини 

пропозицію провізної місткості і попит споживачів АТП. Зрозуміло, що 

експлуатанти ПС віддають перевагу більш сучасним і біль безпечним з огляду 

на БА ПС. Увага звертається і на захищеність ПС від  ПРФО і на те, як це 

впливає на ЕЕ їх технічної та КЕ.  

У зв’язку з цим у цій статті звернуто увагу на малодосліджену тему 

екології та убезпечення користувачів АТП від природних шкідливих факторів. 
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Зокрема, серед низки екологічних проблем в ЦА обрали саме захист від впливу 

природного радіаційного фонового опромінення авіапасажирів та членів 

екіпажів ПС. Експериментальною базою дослідження обрано вітчизняний 

сектор авіатранспортної пропозиції ЛМП на ПА САС. 

ПТ, як жоден інший вид сполучень в єдиній транспортній системі 

України, пов'язаний з необхідністю вирішення проблем як БП, так і БА [5]. 

Значну роль тут відіграє і дотримання експлуатантами ПС  екологічної безпеки 

користувачів ЦА, що відноситься до БА. Це спричинене тим, що серед галузей 

матеріального виробництва і послуг, діяльність яких пов’язана своєю 

господарсько-технологічною та техніко-економічною природою  з потенційно 

негативним впливом на людину і на оточуюче середовище, знаходиться і ЦА 

[8]. У своїй цій попередній статті нам вдалося довести, що авіація складається 

із ЦА і державної авіації (ДА), як це визначено нормативно [5]. Поняття авіації 

в розумінні підходів до організації ЄТС має розглядатися в якості 

господарської діяльності, пов’язаної як із авіаційною промисловістю (АвП) з 

одного боку та ПТ – з іншого [12]. До АвП відноситимемо науково-дослідні, 

проектно-конструкторські та авіабудівні господарські структури, які на РАП 

поставляють в якості пропозиції  щодо типології, структури та видів ЛГП. 

Одночасно ПТ – це підсистема ЦА, яка структурно є в галузі авіаційної 

експлуатації ЛГП та у свою чергу складається із власних складових: початково-

кінцевих (ПК) і рухових операцій (РО). Отже, кожній із них притаманні свої 

власні й індивідуальні підходи до організації господарської практики (ГП) КЕ 

та мають бути означені форми і методи визначення ЕЕ їх діяльності та 

безпечності. Як вже було сказано, автором частково до цих проблем вже 

висловлене своє бачення як науковця [13].  У цій статті варто продовжити 

розшифрування понять і визначень КЕ. І так: ПК – це господарська діяльність  

авіаційного профілю, яка структурно за означеннями являє собою виробничі 

авіаційно-траспортні комплекси  під назвою аеропорти (Ап), як підприємства 

регіонального призначення. Розвиток та історія аеропортів в Україні бере свій 

початок з першої третини ХХ ст. [14]. Як господарська структура Ап є 
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фактично початково-кінцевими пристроями ПА, що складаються з летовищ чи 

як їх називають аеродромів (Ад), службово-технічної території (СТТ), 

комерційної інфраструктури (Кі), яка також поділяється у відповідності до 

спеціалізації Ап, а також  прилетовищної території. Отож, зовсім не правими є 

ті автори, які вважають, що Ап – це ті ж самі  Ад і вони у них чомусь є 

земельними ділянками [15]. Ад – це якраз і є ті початково-кінцеві пристрої ПА 

й інфраструктура Ап, яка об’єднує засоби з наземного обслуговування ЛГП, 

серед яких найголовнішим елементом є злітно-посадкова смуга (ЗПС), з’їзді 

доріжки (ЗД), які поділяються на кінцеві, середні, магістральні, перони з 

місцями стоянок (МС), аванперони тощо.  

Наступною складовою Ап є СТТ із розташованими на ній спорудами й 

інфраструктурою щодо технічної експлуатації ЛГП (інженерно-технічна, 

техніко-технологічна та охоронно-безпекова зони з обслуговування ПС тощо). 

До комерційної інфраструктури Ап відносяться і аеровокзальні 

комплекси (АВ) вантажно-поштового або як це є тепер в більшості випадків 

авіа пасажирського призначення. Якщо АВ пасажирського типу розташований 

поза Ап у міській зоні та призначений для обслуговування  пасажирсько-

багажних потоків, які в них формуються на рейси, що виконуються із декількох 

Ап, наприклад, так є у Москві, то на кожному з цих Ап функціонують 

пасажирські авіа термінальні пристрої. Саме тому принагідно також зауважимо, 

що тут необхідно відзначити не фаховість, коли останнім часом ототожнюють 

поняття аеровокзалу та авіатерміналу [15]. Це вказує на те, що станнім часом у 

нас, в Україні, політика призначення на непрозорій та хабарницькій основі 

призначаються керівники Ап. Фактично такі «мєнєджери» по відношенню до 

ЦА потрапили «зі сторони», проте вони «свої люди» для тих, хто їх призначає. 

Всі ці протиправні, якщо мати на увазі чинний ПКУ і нормативну практику 

Міжнародної Організації по ЦА (ІКАО) призначення спричиняють небезпеку 

на ПТ шляхом пониження БП і БА через збільшення ваги так званого 

«людського фактора» авіакатастроф. Частково про це автором вже ця проблема 

піднімалася [16]. Натомість тоді вона якимсь дивним чином була через 
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спотворення тексту, скажемо так, вимарана. Особливо наше таке бажання 

виникло після того, як довелося приймати участь у «конкурсі» на заміщення 

посади гендиректора аеропорту міста Львова у 2015 році у Мінінфраструктури. 

Ото довелося надивитися на «фаховість» та «прозорість», проте це вже окрема 

тема і дуже можливо вона зацікавить вже аж сьогоднішню українську владу, 

якщо вона забажає побороти корупцію в царині ПТ, оскільки тут це негативне 

суспільне явище призводить до авіакатастроф. Думаю, що без виправлення 

ситуації недалеко до таких і у львівському авіатранспортному вузлі… І на 

завершення скажемо, що з цих причин функціонування Ап стає просто 

небезпечним фактором БА. А починається все дуже просто із «сленгів» їх 

керівників таких об’єктів ПТ, які навіть не розумію про що мовлять, як не Ап з 

Ад, то АВ з АТ чи й інші визначення. З цих саме причин автором вирішено 

приділити увагу «лікбезові»  щодо складових підсистем інфраструктури авіації, 

як галузі макроекономіки країни й будь якої розвиненої держави світу. Зокрема 

увагу звернено на ПТ, де чи не найбільш важливими елементами експлуатації 

ЛГП є ПК і РО. Тим більше, що в Україні склалася парадоксальна ситуація, 

коли летовищні служби управління повітряним рухом (УПР) були виділені 

«знавцями» із складу Ап й перетворені згодом на таку собі консалтингову 

монопольну структуру, якою у цей час є Украерорух із його поза 

управлінською функцією рухом ПС у повітря та на Ад [17]. Та ж чи читають, а 

тим більше чи реагували на ці публікації чиновники – запитання риторичне! 

Можливо чи не через те таким болючим ударом для нашої країни були події із 

війною на сході, коли були збиті ПС у нашому повітряному просторі та чи є 

відповідальні за це, швидше за все  не дізнаємося…      

Продовжуючи тему, скажемо стосовно віку померлих пілотів. 

Однозначно, він за останні десятиліття «помолодів». Можемо констатувати про 

переважання фактів їхньої смерті «по старості» у віці, далекому до 60-ти років. 

Отож багато кого з таких померлих за ознаками громадянами похилого віку 

назвати не можемо [18].  Перебуваючи у 1981 році з будівельним загоном 

«Славутич-81» Київського інституту інженерів ЦА у летовищі «Магадан» на 
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11-му км., спостерігав і навіть був вражений молодістю померлих тамтешніх 

членів екіпажів ПС. За літо з Магаданського ОАЗ померли до 5-ти осіб його 

летунського складу віком від 40-ка до 46-ти років. У той час задумався над 

проблемою, чому це сталося? Напевне, що причинами цього феномену були, з 

одної сторони, польоти на висотах інтенсивного природного опромінення, а з 

іншої – киснева розрідженість тамтешнього повітряного басейну. Ці негативні 

екологічні фактори того часу ретельно довший час тогочасною владою 

приховувалися. Проте на практиці діяльності авіапідприємств пов’язані з цим 

негаразди  проглядалися, як кажуть «неозброєним оком». Тому з часом й 

визначили тему першої спроби цього дослідження ще на початку 1990-х років 

[7]. Пошук інших публікацій за  темою ні тоді, ні зараз результатів не дав. Тому 

вирішено повернутися до піднятих, проте не помічених проблем наукового 

осмислення радіаційної безпеки та екології ЦА в цій частині з тим, щоб по 

можливості розглянути їх у нових соціально-економічних умовах  та  

організаційно та практичному аспектах, інновацій в галузі літакобудування та 

ПТ. Тим більше, що вже відтоді, коли на запит Міністерства ЦА СРСР від 

05.06.1990р. № 54 ДержНДІ ЦА був змушений розробити для упровадження в 

ЦА характеристики умов праці членів екіпажів ПС [19]. Відтоді на основі 

результатів багатолітніх досліджень комплексних фізіолого-гігієнічних, 

соціологічних, біохімічних та інших факторів БП в галузі ЦА на ПТ було 

запроваджено пільги для виходу на пенсію членів екіпажів ПС.  

Праці членів екіпажів ПС  притаманні фізіолого-гігієнічні особливості. 

Тому важливим є те, щоб вже на стадіях проведення державних експертиз, 

експлуатаційних та контрольно-серійних  та інших випробувань авіаційної 

техніки. Зрозуміло, що для цього потрібно розробляти спеціальні програми в 

залежності від мети досліджень. Варто напевне відзначити, що раніше дещо 

проводилися такі дослідження екіпажів і в процесі експлуатації авіаційної 

техніки, і у конкретних виробничих умовах. Наприклад, відомі випадки їх 

виконання в рейсових умовах і навіть з пасажирами і т.і. Якби ці дані не 

утаємничувалися та були використані в роботі, то відразу ж можна було б 
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казати про охорону здоров’я користувачів ПТ. Якщо казати про промислову 

гігієну, то вивчення впливів рівнів шумів включали в себе і саме їх 

вимірювання, вібрації, показників хімзасмічненості повітря в зонах праці і на 

робочих місцях екіпажів ПС, параметрів мікроклімату, різних супутніх 

факторів внутрішньо камінного і позакабінного оточуючого середовища тощо. 

Все це не що інше як гігієнічні дослідження. Були ще тоді і психофізичні та 

інші небезпечні й шкідливі причини впливу на людину у ПС. 

То ж до небезпечних факторів відносили: працю, яка пов’язана із рухом 

ПС на Ад і в повітрі; потенційні можливості зіштовнення із перешкодами через 

помилки самих екіпажів або через помилки інших служб Ап, наприклад, 

авіадиспетчерів. Ось для прикладу, можемо навести прикрий випадок 

авіакатастрофи ПС типу Як-42 Державного авіапідприємства «Львівські 

авіалінії» під Солониками (Греція) у 1997 році. Чого тільки не писали і не 

пишуть «знавці» про загиблих пілотів [20]. Проте автор має власну думку про 

це, яка не дозволяє нам в негожий спосіб відгукуватися про членів екіпажу, 

оскільки совєцько-комуністичною системою їх привчили до того, щоб 

слухатися авіадиспетчерів. Отож вони, пам’ятаючи про «вектріння», відчули і 

побачили, що «летять в гору» не зуміли зкумекати як таке можливе, бо ж 

вважали, що авіадиспетчери їх ведуть по радіолокатору (виявилося, що його 

просто тоді там не було), а коли таки про це зрозуміли, наприклад, той же 

пілот-інструктор знаний майстер й пілот-інструктор Леонід Стародубцев,  то 

вже було пізно. Проблема ця, тобто невинуватості пілотів була таки доведена в 

грецькому суді, який на відміну від вітчизняних, бо писати, про них, що вони 

6ули національні якось не виходить.  

До тих же небезпечних факторів належать і відмови авіатехніки, і 

повітряне піратство, і навіть ризик бути збитим військовиками, і інші технічні 

неполадки з ПС. Варто тут також навести факт збиття військовими літака Ан-

24Б Львівського об’єднаного авіазагону, що сталася у недільний день серпня 

1969 року в Криничанському районі на Січеславщині. У результаті загинули  55 

осіб  Знаю про цей факт з перших вуст, коли про це розповідав авіаційний 
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інженер Іван Тимофійович Чечет (1932-2016), якого як тогочасного інженера 

зміни авіаційно-технічної бази летовища «Скнилів» намагалися звинувачувати 

в тому, що він ніби то не правильно закріпив повітряного  гвинта під час 

технічного обслуговування ПС б.н. 42248 і під назвою «Піонерський». 

Вважалося, що цього літака було виготовлено із металобрухту, зібраного 

піонерами…  

Наступними є шкідливі фактори, що негативно впливають як на здоров’я 

працівників ЦА так і споживачів АТП. До них відносять високі рівні шуму, 

вібрацію, зміни атмосферного тиску на етапах злетів і посадках ПС та у їх 

польотах при змінах ешелонів, знижені показники парційного кисневого тиску 

(кисневе голодування) або гіпоксія. Визначають ще й температурний 

дискомфорт, сухість повітря, наявність шкідливих хімічних та інших речовин, 

тобто тут підходить поняття засміченості повітря в робочих зонах членів 

екіпажів ПС. До так званих супутніх шкідливих факторів віднесемо і природнє і 

не тільки радіаційне та  надвисоко частотне опромінення. Навіть в часи 

комуністичного «одобрямса» вимушено таки  в кінці 1980-их років було 

визнано, що «питання забезпечення радіаційної безпеки на ПТ мало вивчене та 

не вирішене.» [19. – С. 10].  Існуючі з цього шкідливого фактора дані, як і тоді, 

так і дотепер носять фрагментарний характер і з багатьох причин дискусійні.  

Навіть нормативні акти щодо розробки нових поколінь і типів складу ЛГП  не 

мали чітких вироблених вимог до засобів захисту від  ПРФО і екіпажів, і 

авіапасажирів [21].   

 Предметом розгляду цієї статті обрано саме  природні фактори 

негативного впливу на користувачів послуг ПТ, а в їх числі також і на 

експлуатантів ПС, тобто членів їх екіпажів. Склалася парадоксальна ситуація, 

коли практично ніхто ні тоді у ХХ ст., ні тим більше зараз, в Україні всерйоз не 

займається вивченням дією негативного впливу природного опромінення (ПО) 

не тільки на авіапасажирів, а й намагаються забути про необхідність вирішення 

цієї проблеми щодо екіпажів ПС. Так, зараз на урядовому рівні намагаються 

змінити підходи щодо охорони здоров’я таких членів екіпажів ПС, якими 
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завжди були стюардеси. Тепер повсюдно цю категорію авіапрацівників 

називають бортпровідники і під цей шумок спробували прирівняти їх працю до 

провідників вагонів на залізничному транспорті. Збільшено безпідставно стаж 

для роботи в особливо шкідливих умовах не тільки для виходу на пенсію, а й її 

нарахування. Дивною тепер є позиція профспілок авіапрацівників, оскільки 

тоді, в кінці 1980-их їхня позиція була куди більш чіткою, оскільки було 

встановлено, що середня річна доза опромінення, яке отримується в ЦА в 

середньому дорівнює 120 мікрорентгенів на годину, тобто це приблизно у 12 

разів перевищує природній радіаційний фон для людини на землі [21. – С. 12]. І 

тут мова йде виключно про польоти на ПС, що перебували на ешелоні 

крейсерського польоту до 9 км. Фізик Едвард Бремліт встановив також, що при 

збільшенні крейсерської висоти польоту з 11 до 12 км над землею може 

призвести до значного збільшення доз опромінення екіпажів  та й пасажирів, з 

рештою, у 2 рази. Дослідження показали, що на 12 км висоті сонячні спалахи 

можуть збільшувати дози опромінення на протязі декількох годин від 0.7 до 200 

мбер/год. Встановлено також, що інколи буває, що цей показник стає ще 

вищим. Наприклад, американський журнал ―Screnal news‖ (т. 128, №23, 1985, 

стор. 357) повідомляв про 2000 мбер/год, що зафіксовані ним у польоті. Отож 

можемо стверджувати, що той же  Е. Бремліт констатував факт отримання 

опромінення членів екіпажів ПС, що прирівнюються до тих, які отримують 

працівники атомних електростанцій. То, як у таких умовах і на яких підставах 

український Уряд прибрав працівників і членів екіпажів стюардес, яких 

попередньо  навіть вивели із списків членів екіпажів із списку № 1 робочих 

професій в шкідливих умовах?! Дивно, що люди з цим погоджуються… Тим 

більше, що при вивченні цього шкідливого фактора в рейсових умовах при 

проведення у 1980-их роках атестації робочих місць, було встановлено, що на 

бортах ПС саме у стюардес робочі місця на бортових кухнях виявилися 

найменш захищеними від надвисоко-частотного та ПО.   

Авторові стало відомо, коли цілеспрямовано вдалося ознайомитися з 

закордонними публікаціями, що американські дослідники дійшли висновку 
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щодо негативного впливу  на здоров’я членів екіпажів ПС ЦА, який є ще 

вищим аніж вважалося це раніше  [22]. Тому потрібно відстоювати свої права 

на охорону не праці, як це є тепер, а здоров’я, оскільки вже раніше доведено, 

що багато із перерахованих нами шкідливих та небезпечних, з рештою, 

факторів, які є присутні при виконанні авіаперевезень, а точніше і КЕ ПС і в 

особливості ПО навіть у мікродозах, вчиняє канцерогенні і навіть мутантні дії 

на людину, а тим більше жінку… Шкода, проте можна констатувати, що не 

тільки ПРФО, а й і склад забруднення при авіатранспортних процесах, що є 

дуже і дуже специфічними факторами, на достатньому рівні національними ні 

медиками, ні екологами не вивчається. Тому вивчення дії ПО на людину та її 

організм в якості предмета авіаційної науки ми продовжуємо відставати. На 

цьому фоні можемо з упевненістю констатувати, що проблеми радіаційної 

безпеки авіаперевезень пасажирів та екіпажів ПС залишаються практично поза 

увагою вчених-екологів, конструкторів, авіаційної промислової інженерії, а тим 

більше експлуатантів ПС. В Україні останні в умовах реформування повітряно-

транспортної системи та ПТ, як складової ЄТС, що фактично приватизований і 

це вплинуло на розрив зв’язків в середині самої ЦА, коли авіапромисловість 

практично залишилася у державній, а експлуатація у приватній власностях. 

Нові власники практично повсюдно жодним чином не намагаються будувати 

підходи до підвищення ЕЕ АТП для споживачів на оптимальних 

співвідношеннях вартості, якості безпеки та охорони здоров’я. Про підходи в 

попередній плановій економіці нами вже було опубліковано раніше, де 

наведено фактичні і навіть анекдотичні обставини вирішення цієї дилеми [8].    

Отож, з різних причин вирішення дилеми поміж вартістю послуг та 

споживчою їх якістю і безпекою не сталося ні тоді, ні зараз, коли розпочалися 

роботи з удосконалення «авіаційної конституції» (ПКУ), маючи на меті 

«авіаційний вектор» розвитку базових промислових галузей України, як 

держави вже самостійної і не залежної від колишнього «центру», яким було 

тогочасне Міністерство ЦА СРСР [23]. Важливе місце в реалізації реальних 

заходів  вирішення екологічно-безпекових проблем в системі «користувач-
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авіатехніка-природа» має бути відведене питанням організації проектування, 

розроблення промислових зразків, побудови і, особливо комерційної та 

летунсько-технічної експлуатації  типів інноваційних ПС національного 

виробництва. Тому, на наш погляд, та на переконання більшості екологів, 

акценти мали б бути зміщені у новоприйнятій редакції ПКУ в частині 

соціально-економічного та правового регулювання АТП, ЕЕ та їх екологічно-

чистого та безпечного техніко-технологічного забезпечення і стандартів 

авіаперевезень  з огляду на охорону здоров’я, як авіапрацівників, так і 

користувачів ПТ. Шкода, та новоприйнятий в поспішності минулої, як тепер 

виявилося злочинної по відношенню до українців організації влади ПКУ так і 

не врахував ці моменти  [1, 4, 5, 24]. Тобто радіаційна безпека ново 

проектованих ПС на відміну від її відсутності у застарілих літаках радянського 

та країн колишньої Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) виробництва  має 

носити комплексний характер її вирішення, як для споживачів, так і для членів 

екіпажів ПА, а також і стосовно «третіх осіб» і також у співвідношенні до ЕЕ 

АТП. Тоді це було не актуально, як і вся екологічна політика «гігантоманії», а 

тому навіть таких вимог щодо БА навіть не ставилося [21]. Як це не прикро 

усвідомлювати, та мусимо зауважити, що нормативів радіаційної безпеки в ЦА 

не розроблено навіть бодай на підзаконному рівні, що у попередні періоди, а  й 

тепер, а звернень до опублікованої проблемно-постановочної статті виявлено 

звернення із-за кордону, а нашими представниками істеблішменту від 

авіаційної науки та практики, а тим більше владної «еліти» - проігнорована 

можна сказати поки що сповна   [8].  

 Авторові, як працівникові у той час найбільшої у світі «авіакомпанії» 

Аерофлот відомо, що як тільки у 1980-их роках істеблішмент від ЦА відчув 

негативні впливи ПРФО на здоров’я авіапрацівників, то спочатку ж вони 

намагалися спочатку притупити інтерес до цих проблем. Натомість, коли 

почали з’являтися спеціально присвяченій цій проблемі публікації в умовах 

демократизації заходів комуністичної влади, то заходами МЦА СРСР було 

запропоновано змінити організацію атестації робочих місць, режими праці та 
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відпочинку, відпускну політику, збільшити заробітну плату, розрахунок стажу з 

коефіцієнту в 1.5 до 2.0, пенсійного забезпечення і т.і. [21. - с. 31]. Тобто все 

робилося для того, щоб відійти від «теми» захисту від природного фону 

опромінення ПС шляхом забезпечення ново проектованих на той час Ту-204, 

Ту-334, Ан-70, Ан-70 і т.і. «екранами» від природного радіаційного фону на 

висоті. Бо ж такі заходи, як тоді вважали, здорожують засоби авіаперевезень, а 

тому комерційна ЕЕ ПС вітчизняного авіатранспортного  виробництва ніби то 

падатиме через неконкурентоздатність ЛГП й падіння пропозиції авіаційної 

техніки на РАПО [25]. Хоча, як бачимо це і так вже сталося якщо не з 

економічно-фінансових, то політичних причин. І тоді, як вважалося, КЕ 

вітчизняних ПС стане неефективною. Правда все це описати в одній  чи двох 

статтях можливостей немає, а тому маємо завершити текст цієї частини 

викладення матеріалу дослідженні на цьому. Висновки та пропозиції автора 

вже подавалися раніше  [8]. Саме тому, відсилаючи туди тих, кого зацікавила 

дана проблема та можливі шляхи її вирішення, маємо на увазі, що подальші 

дослідження цієї тематики і отримання нових результатів матимуть 

перспективи та практичне застосування в галузі авіаційної промисловості та 

експлуатації, тобто на складовій частині ЄТС, а саме на ПТ України з умов 

вироблення подальших заходів з підвищення БА иа ЕЕ його діяльності на 

РАПО.  
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Планування є однією з основних функцій менеджменту, воно відіграє 

важливу роль у діяльності підприємства. Плануючи, об’єднують спільною ме-

тою структурні підрозділи, скоординовують усі бізнес-процеси та спрямовують 

їх на досягнення певних цілей, а це допомагає раціональніше використовувати 

http://eggvan.com/using-polyethylene-shielding-in-passenger-aircraft-to-protect-against-cosmic-radiation
http://eggvan.com/using-polyethylene-shielding-in-passenger-aircraft-to-protect-against-cosmic-radiation
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ресурси, вирішувати якісно та завдання управління. У зв’язку з цим особливого 

значення набуває розробка оперативного плану діяльності підприємства як 

важливого засобу виконання довго-, середньо- та короткострокових планів і 

одного з важелів оперативного управління виробництвом. 

Кожне підприємство самостійно визначає схеми організації планування, 

вибираючи пропозицію, яка найбільш відповідає розміру підприємства, формі 

власності, виду економічної діяльності і буде раціональною щодо досягнення 

поставлених стратегічних і поточних цілей. 

На малих підприємствах, як правило, відсутній глибокий поділ управлінсь-

ких функцій, а на великих і середніх підприємствах при розробці стратегічних, 

поточних і календарних планів враховують розподіл обов’язків між колективами 

різних служб, супідрядності управлінців, контролю й координації всіх функцій 

підприємства як єдиного цілого. Саме в підрозділах зосереджені працівники, які 

мають досвід в сфері виробництва, закупівель, реалізації й оперативного 

управління. Тому підрозділи висувають реальні пропозиції для їхнього включення 

не тільки в календарні, а й у поточні і стратегічні плани підприємства [1]. 

Виділяють наступні етапи поточного планування:  

на першому етапі здійснюється інформаційне забезпечення поточного 

планування. Суть якого полягає в підборі, класифікації та підготовці до 

використання інформації формування системи планових параметрів, вибору 

необхідних заходів, здійснення процесу бюджетування, формування 

альтернативних поточних планів, методичного забезпечення; 

на другому етапі здійснюють оцінку й аналіз сильних та слабких позицій 

підприємства з точки зору формування можливостей для реалізації вибраної 

стратегії діяльності; 

на третьому етапі вибираються та формуються планові параметри на 

засадах визначеної стратегії. Це – найважливіший етап поточного планування, 

оскільки його основним завданням є розроблення системи економічних, 

технологічних, соціальних показників, що сприятимуть реалізації вибраної 

стратегії діяльності; 
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на четвертому етапі здійснюється підбір на альтернативних засадах 

заходів стосовно досягнення планових параметрів. Після визначення основних 

показників, яких насамперед прагне досягнути підприємство в межах реалізації 

вибраної стратегії, необхідно розробити заходи щодо досягнення заданих 

параметрів. При цьому вони будуть досить специфічними для конкретних 

підприємств; 

на п’ятому етапі реалізується бюджетне планування, на основі якого 

мають бути розроблені механізми реалізації сформованих на попередньому 

етапі заходів із мінімальними витратами та максимальними вигодами; 

на шостому етапі вибирають адміністративні досягнення планових 

параметрів. На засадах розробки політики, процедури, правил формуються 

адміністративні важелі; 

на сьомому етапі створюється поточний план. Зведений поточний план 

формується на поточний календарний чи фінансовий рік і містить наступні 

розділи: перелік планових основних показників, яких прагне досягнути підпри-

ємство в межах реалізації вибраної стратегії діяльності, перелік заходів, при 

реалізації яких будуть досягнені визначені показники, економічний ефект та 

ефективність від впровадження планових заходів; бюджет підприємства тощо; 

на восьмому етапі деталізується поточний план за центрами 

відповідальності (підрозділи, служби, групи організації, які є відповідальними 

за виконання певних робіт, реалізацію визначених заходів та досягнення 

певного рівня результативності). Зміст цього етапу полягає у створенні 

поточних планів для цих центрів [2]; 

на дев’ятому етапі здійснюється перевірка результатів поточного 

планування, а саме обговорення, коригування та затвердження плану. 

Поточне планування вимагає великих витрат часу і грошей при його 

освоєнні, потребує певного досвіду і навичок від працівників. 

Отже, здійснення планування відбувається шляхом детального 

розроблення  планів з розвитку підприємства й оновлення продукції, витрат 

виробництва, постачання і збуту, маркетингу і фінансових результатів на 
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підставі деталізації цілей та завдань, які випливають із перспективних планів. 
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Підприємство може бути конкурентоспроможним, якщо воно вміє 

ефективно пристосовувати свою діяльність до зовнішнього середовища, вчасно 

виробляти попереджувальні заходи на вплив різних факторів або вчасно 

використовувати можливості, надані ним. До основних факторів 

макросередовища відносять економічні, політичні, соціокультурні, науково-

технологічні, природно-кліматичні, демографічні тощо. При зміні факторів 

зовнішнього середовища перед окремою організацією відкриваються нові 

можливості чи створюються додаткові труднощі (загрози). Тому організація 

повинна вміти передбачати можливості й загрози, що виходять із зовнішнього 



33 
 

середовища. Одним із методів стратегічного аналізу зовнішнього середовища є 

PEST-аналіз, який складається з чотирьох груп факторів макросередовища. 

Його назва – це абревіатура чотирьох англійських слів: Р – Policy (політика), Е 

– Economy (економіка), S – Society (суспільство, соціум), Т – Technology 

(технологія) [1, с. 58]. 

Проведемо PEST-аналіз компанії «Curver» (м. Слупськ, Польща), яка вже 

багато років впорядковує навколишнє середовище за допомогою 

багатофункціональних товарів із пластмаси (табл. 1). 

Таблиця 1 

PEST-аналіз підприємства «CURVER» 

Політичні 
фактори 

Вага 
Оцін- 
ка 

Зважена 
оцінка 

Економічний 
вплив 

Вага 
Оцін- 
ка 

Зважена 
оцінка 

1. Зміни 
законодавства та 
урядова політика. 

0,2 4 0,8 
1. Економічна 
ситуація та 
тенденції. 

0,15 4 0,6 

2. Сучасні світові 
тенденції 
розвитку 
промислової 
галузі. 

0,2 5 1 

2. Рівень 
платоспромо
жності 
населення. 

0,5 4 2 

3. Відносини 
підприємств з 
урядом і владою 
загалом. 

0,15 4 0,6 

3. 
Підвищення 
рівня 
інфляції. 

0,3 4 1,2 

4. Державне 
регулювання 
конкуренції 
промислової 
галузі. 

0,2 3 0,6 

4. Зміна ціни 
на основні 
витрати 
підприємств. 

0,10 3 0,3 

5. Зміни 
законодавства 
щодо 
промислової 
галузі. 

0,2 3 0,6 

5. Зміни на 
ринку робочої 
сили. 0,4 3 1,2 

Усього 3,6 Усього 5,3 
Демографічні 
зміни 

   
Технологічні 
інновації 

   

1. Зміна стилю 
життя 0,15 3 0,45 

1. Інформація 
та 
комунікації. 

0,7 5 3,5 

2. Базові цінності 
суспільства та 
людини. 

0,15 4 0,6 

2. 
Виробництво 
пластмасових 
продуктів на 
базі 
інновацій. 

0,8 5 4 
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3. Екологічний 
стан країни. 

0,6 3 1,8 

3. Оцінка 
швидкості 
зміни й 
адаптації 
нових 
технологій. 

0,6 4 2,4 

4.Соціокультурні 
тенденції. 

0,15 3 0,45 
4. Витрати на 
дослідження. 

0,4 4 1,6 

5. Рівень охорони 
здоров’я. 

0,5 3 1,5 
 

   

6. Вплив ЗМІ. 0,6 3 1,8     
Усього 6,6 Усього 11,5 

 

Середня оцінка чотирьох груп факторів PEST- аналізу 6,75 показує, що 

реакція підприємства на стратегічні фактори зовнішнього середовища 

перебуває на середньому рівні. 

Зараз спостерігається тенденція розвитку промислової галузі насамперед 

за рахунок модернізації обладнання, підвищення якості пластмасових продуктів 

і виробництва нових видів продукції. До найважливіших економічних чинників 

належать витрати на сировину та матеріали, рівень інфляції та купівельна 

спроможність. Усі ці фактори залежать від політичних чинників і 

взаємопов’язані між собою. Інфляція впливає на витрати підприємства і, 

відповідно, на вартість сировини. Тоді як ціни на продукцію зростають, 

купівельна спроможність населення знижується, що приводить до зменшення 

обсягів продажу і, відповідно, доходу. Ставлення до пластикової продукції 

серед споживачів сьогодні неоднозначна. Деякі вважають її необхідною, а інші 

вбачають загрозу для екосфери. 

Технологічні чинники з кожним роком набувають все більшого значення. 

Модернізація, автоматизація, використання передових технологій дають змогу 

знизити виробничі витрати та спростити процес виробництва. Найбільше на 

розвиток галузі впливають такі технологічні фактори, як виробництво нових 

продуктів на базі інновацій, зміни цін на сировину і матеріли, адаптація до 

нових технологій, зміна законодавства й основних тенденцій у промисловій 

галузі, а також зміна вподобань споживачів. Ці фактори є найбільш значущими, 

тому що вони безпосередньо впливають на попит на пластмасову продукцію та 

її ціну. Дещо меншу оцінку отримали такі фактори, як зміна на ринку робочої 
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сили, бюрократія, вплив ЗМІ та витрати на дослідження. Варто мати на увазі, 

що споживач постійно шукає новий продукт, тому необхідно оновлювати 

асортимент, а також шукати шляхи для того, щоб споживачі були зацікавленні 

в новому якісному і недорогому продукті [2]. 

Як бачимо,  PEST-аналіз є ефективним засобом, що допомагає керівнику 

побачити, передбачити й оцінити вплив різних макроекономічних факторів на 

організацію та, ґрунтуючись на цій інформації, прийняти рішення про 

застосування тієї чи іншої корпоративної стратегії. 

Література: 
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Якщо розглядати податкову систему України в цілому, то податок на 

додану вартість (ПДВ) заслуговує на найбільшу увагу, оскільки він є основним 

джерелом наповнення Державного бюджету України і в той же час одним із 

найбільш корумпованих податків України. ПДВ в Україні став стабільним 

джерелом доходів Державного бюджету. Це зумовлено тим, що він є податком 

на споживання, і кінцевий споживач є платником цього податку [1,56].    

Проблематику функціонування податку в різний період часу досліджу-

вали як на науково-теоретичному, практичному, так і на загальнодержавному 
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рівнях. Зокрема ключові питання механізму справляння ПДВ висвітлено в 

працях таких науковців: В. А. Валігура, Л. І. Василенко, О. Д. Данілов, О. М. 

Десятнюк, В. П. Завгородний, Ю. Г. Козак, А. І. Крисоватий, П. В. Мельник, В. 

М. Сліпа та інші. 

 На сьогодні ПДВ застосовують понад 135 держав світу. Наявність 

податку є однією з обов'язкових умов вступу країн до Європейського Союзу. 

Ставки ПДВ дуже часто коригуються і зазнають змін залежно від 

макроекономічних умов. З метою поповнення державного бюджету, ПДВ було 

введено і в Україні. На початку 90-х років його ставка складала 28%, на 

сьогоднішній день її зменшено до 20%. Нульова ставка є пільговою та 

застосовується до товарів, виробництво та реалізацію яких стимулює держава.  

Функціонування ПДВ в Україні породжує велику кількість проблем для 

системи державних фінансів. З одного боку, він має переваги разом з іншими 

типами податку з обороту, а саме: високу фіскальну ефективність, можливість 

регулювати ціни, стримує кризу надвиробництва і витісняє з ринку слабких 

виробників, має вбудований механізм взаємної звірки платниками податкових 

зобов’язань і вносить гармонізацію у торгівлю із іншими країнами. З іншого – 

це найбільш проблемний податок[2]. 

Проаналізувавши звіт Казначейської служби України за 2018 рік, то у 

структурі доходів Державного бюджету України у 2018 році  ПДВ із ввезених 

на територію України товарів становить 295,4 млрд грн або 31,8 % від 

загального обсягу надходжень, ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, 

послуг) (без бюджетного відшкодування) – 210,8 млрд грн або 22,7 %, акцизний 

податок із вироблених в Україні та ввезених в Україну товарів – 118,9 млрд грн 

або 12,8 %, податок на прибуток підприємств – 96,9 млрд грн або 10,4 %, 

податок та збір на доходи фізичних осіб – 91,8 млрд грн або 9,9 %[3]. 

З метою удосконалення адміністрування ПДВ потрібно вирішити питання 

щодо:  

– визначення оптимального рівня ставок податку;  

– здійснення переходу до диференційованих ставок податку;  
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– посилення контролю за здійсненням відшкодування ПДВ з бюджету;  

– вдосконалення системи взаємодії між Державною фіскальною службою 

України та платниками податку щодо адміністрування ПДВ. 

Отже, доходимо до висновку, що ПДВ (податок на додану вартість) є 

одним із важливим джерелом, наповнення Державного бюджету України. 

Звичайно, що він породжує багато проблем та запитань, як податок на кінцеве 

споживання він лягає на населення і бюджетну сферу, ПДВ при досить високій 

ставці і високих темпах інфляції може перетворитися в один із факторів, що 

стримують розвиток виробництва, може стимулювати інфляційні процеси, 

існує можливість ухилення від сплати податку та зловживання за допомогою 

різних схем і фіктивних ланцюгів постачання; є масовим регресивним податком 

на товари і послуги широкого споживання, що є тягарем для бідних верст 

населення. 
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змінами та доповненнями: веб-сайт. URl: http://www.sta.gov.ua/control/uk/taxqa-
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3. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2018 рік: 

веб-сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua. 
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Варварський В.А.,  

студент групи ТМ-3-3  

Національного транспортного університету 

м.Київ, Україна 

Вибір стрaтегій є важливим параметром для будь-якої компанії, адже 

майбутня стратегія визначить на що будуть направлені всі сили та ресурси в 

майбутньому.У майбутній перспективі стратегія організації повинна привести 

до головної мети підприємства.Кожна організація повинна відповідати за свою 

метусамостійно, але в сьогоденній ринковій реалії кожна мета може нести як 

перспективу, тобто успіх, так і провал. 

Стратегія підприємства – це процес формування генерального перспектив-

ного напрямку розвитку підприємства на основі визначення якісно нових цілей, 

узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього 

середовища та розробка комплексу заходів, які забезпечують їх досягнення [1]. 

За дослідженнями прийнято, що кожна організація в своїй діяльності 

завжди дотримується певної поведінки чи стратегії,але це не залежить від того, 

за яких умов чи в який час вона функціонує. Взагалі слід вважати, що термін 

"стратегічне управління" був прийнятий на кінці XX століття для того, щоб 

внести різницю між управлінням, котре здійснюється на найвищому рівні й 

поточним управлінням 

Стратегічне управління повинно давати відповідь на  конкретне уявлення 

про те, якою повинна бути організація в майбутньому:яку позицію займати на 

ринку,які мати конкурентні переваги,в якому комфортному оточенні їй 

необхідно буде працювати, які доречні зміни слід здійснити в організації. 

Стратегічне управління дозволяє досягти двох основних результатів: 
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- створити системний потенціал для досягнення цілей підприємства. Цей 

потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що 

входять до підприємства; виробленої продукції (послуг), що потребуються 

ринком; сформованого позитивного іміджу підприємства; 

-. забезпечити чутливість підприємства до змін зовнішнього середовища 

та його відповідну адаптацію до цих змін [2]. 

Будь-який тип контексті стратегічного базується на відповідній концепції. 

Концепція управління - це принципи, уявлення, ідеї, що обумовлюють мету 

функціонування всієї організації, характер відносин між ланкам внутрішньої 

структури підприємства, механізми взаємодії об’єкта та суб’єкта управління, а 

також урахування необхідного ступеню впливу зовнішнього  середовища на 

розвиток самої організації.Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції 

стратегічного управління відображається ідеєю, яка є  необхідністю врахування 

взаємозв’язку та взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовища. У 

цьому випадку стратегія завжди виступає як вдалий інструменти досягнення 

цілей, а для реалізації стратегій необхідно, щоб усе підприємство 

функціонувало у певному стратегічному режимі. 

Як правило стратегія підприємства повинна розроблятися на різні 

проміжки часу в залежності від таких факторів як: ступінь передбачуваності 

майбутнього, тривалості періоду впровадження безпосередньо ідеї, галузевої 

належності підприємства й рівня технічної оснащеності. Найбільш 

розповсюджені стратегії, які використовуютьсяпредставлено в таблиці 1.1. 

Також слід зазначити, що процес вибору стратегії включає наступні 

основні кроки: з'ясування поточної стратегії; проведення аналізу портфеля 

продукції; вибір стратегії організації і оцінку вибраної стратегії [3]. 

 

Таблиця 1.1 - Види стратегій та їх характеристика 

Економічна стратегія 

розуміються довгострокові, найбільш принципові, важливі 

установки, плани, наміри керівництва підприємства відносно 

виробництва, доходів і витрат, капіталовкладень, цін, соціального 

розвитку. Існує декілька різновидів економічної стратегії: 

зростання, стабілізації, виживання. 
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Так сталося, що вибір стратегії підприємства в основному здійснюється 

керівництвом, яке бере за основою характер стратегій, що реалізовуються, а 

також аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища (SWOТ- аналізу). 

До внутрішніх чинників відносяться: цілі організації; критерії розподілу 

ресурсів і структура капіталовкладень, що склалася, по вироблюваній продук-

ції; відношення до фінансового ризику як з боку керівництва, так і відповідно 

до реальної практики, здійснюваної фінансової політики; рівень і міра 

концентрації зусиль в області НІОКР; стратегії окремих функціональних сфер 

(маркетинг, виробництво, кадри, фінанси, наукові дослідження і розробки). 

До зовнішніх чинників відносяться: розмах діяльності підприємства і міра 

різноманітності продукції, диверсифікація підприємства; загальний характер і 

природа недавніх придбань підприємства і продажів нею частина своєї 

власності; структура і спрямованість діяльності підприємства за останній 

період; можливості, на які була орієнтована організація останнім часом; 

відношення до зовнішніх погроз. 

Стратегія зростання обирається базовою в тому випадку, коли підприємство чи його 

стратегічна бізнес-одиниця (СБО) намагаються використати 

можливості зовнішнього середовища і власні сильні сторони для 

розширення діяльності підприємства – нарощування обсягів 

продажів, переважно, шляхом проникнення на нові ринки і їхнього 

захоплення, а також підвищення показників ефективності 

виробництва. Ця стратегія найбільш ефективна в динамічних 

галузях, коли продукція підприємства чи СБО знаходиться на 

стадіях виходу на ринок або розвитку в життєвому циклі товару 

(ЖЦТ). 
Стратегія стабілізації застосовується великими підприємствами, які вже домінують на 

певному ринку (мають стабільні обсяги продажів і прибутку), з 

метою збереження (підтримки) існуючого стану в довгостроковому 

періоді. Цю стратегію в якості базової застосовують підприємства, 

що знаходяться в галузях зі стабільною технологією, випускають 

товари, які перебувають на стадії зрілості ЖЦТ, а власники та 

менеджери в цілому задоволені станом свого підприємства. 

Стратегія виживання використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, 

високої інфляції або коли товари перебувають у стадії насичення і 

спаду ЖЦТ і полягає в спробах пристосуватися до наявних умов 

господарювання. Цю стратегію, як правило, застосовують у 

випадках, коли основні показники фінансово- господарської 

діяльності мають стійку тенденцію до погіршення та постає 

питання про подальшу долю бізнесу взагалі. 
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На основі SWOT-аналізу будується SWOT-матриця, в якій зіставляються 

можливості й погрозизі слабкими та сильними сторонами. (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2- SWOT-матриця 

 Сильні сторони 

1. 

2. 

3. 

Слабкі сторони 

1. 

2. 

3. 

Можливості 

1. 

2. 

3. 

Поле 

«сильні сторони і 

можливості» (СІВ) 

Поле  

«слабкі сторони і 

можливості» (СЛМ) 

Прогнози 

1. 

2. 

3. 

Поле 

«сильні сторони і  

прогнози» (СІП) 

Поле 

«слабкі сторони і  

прогнози» (СЛП) 

 

Сильні сторони галузі і сильні сторони організації як правило грають 

вирішальну роль при виборі стратегії зростання, адже вони є головними 

критеріями. В сьогоднішніх реаліях найсильніші підприємства прагнуть до 

максимізації використання своїх можливостей, породжувані їх лідируючим 

положенням, і до зміцнення стійкості безпосередньо цього положення. Але як 

правило важливо шукати нові галузі та можливості для розгортання бізнесу в 

нових  галузях та сферах, що володіють великим потенціалом для зростання. 

В сьогоденних реаліях умови функціонування підприємств та організацій 

різко змінюються на макро- та мікроекономічному рівні. Саме тому сьогоденні 

компанії повинні адаптуватись до цих змін ринку, а отже й змінювати свої 

стратегічні рішення в благо підприємству та недопусканню банкрутства. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КОРПОРАТИВНОГО 

БРЕНДИНГУ 
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аспірант 

Київський національний  

торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

Щодо корпоративного рівня управління, можна зазначити, що вивчення 

досвіду західних ТНК у формуванні і просуванні своїх брендів у світі дозволяє 

сформулювати основні засади розвитку вітчизняного корпоративного 

брендингу: 

- при формуванні бренду необхідно звертати увагу на місію компанії і 

ідентичність, які повинні відображати цінності потенційних споживачів, 

відповідати національному характеру цільової аудиторії, на яку спрямований 

даний бренд, Якщо розробник бренду вирішив акцентувати увагу споживачів 

на країні-походження бренду, необхідно враховувати, що на світовому ринку 

вже існують сформовані, стійкі асоціації споживачів щодо міжнародної 

спеціалізації країни. Для полегшення проникнення на зарубіжні ринки 

вітчизняних брендів, необхідно сформувати імідж України, з огляду на той 

факт, що престижність товару складається з особливостей країни, а також 

виявити символи, що асоціюються з країною і способом життя, щоб в 

подальшому використовувати їх в рекламі. 

- необхідним є більш детальний опис цільової аудиторії бренду за 

допомогою інструментів етнічного маркетингу, який до сих пір не використо-

вується вітчизняними підприємцями (досвід США, де маркетинг, адресований до 

різних етнічних і релігійних груп, підтверджує ефективність такого підходу); 

- необхідно при просуванні бренду в першу чергу подбати про формування 

надійної збутової мережі, і потім сконцентрувати всі свої зусилля на рекламній 
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кампанії. При організації збутової мережі виробник може вибрати найбільш 

підходящий для нього варіант організації: сформувати однорівневий канал 

збуту, або багаторівневий, залучаючи дистриб'юторів або дилерів. Все залежить 

від ресурсів підприємства і ринкової сили дистриб'юторів. Основне завдання - 

забезпечити бренду необхідний рівень дистрибуції. Ідеальною можна вважати 

100%-у дистрибуцію, але це нереально навіть в умовах одного міста, не кажучи 

вже про національний ринок. Оптимальним вважається рівень дистрибуції 50-

60%. Це означає, що в половині торгових точок, пристосованих для реалізації 

бренду, він постійно присутній на полицях. Досить ефективним способом 

просування брендів в умовах української специфіки є франчайзинг; 

- вітчизняні бренди на етапі виведення на ринок можуть використо-

вувати рекламу, однак з урахуванням того, що багато російських виробники не 

володіють такими бюджетами на просування, як їхні західні колеги власники 

брендів, більшості з них дорога телевізійна рекламна і розробка рекламного 

ролика недоступна. Тому вони можуть використовувати нові інноваційні 

можливості інформаційних технологій, нетрадиційні методи комунікації, які 

забезпечують зворотний зв'язок зі споживачем; 

- власникам старих брендів мають відмовитися від теми ностальгії, 

зв'язку поколінь, апеляції до досвіду споживання, яка мала місце в минулому, 

оскільки споживач хоче отримувати радість, задоволення і вигоду від 

споживання бренду; 

- необхідна продумана система державної підтримки національних 

брендів, що підтверджується досвідом таких країн, як Японія. Дана програма 

повинна розроблятися і реалізовуватися за участю Мінекономрозвитку, 

Міністерства зовнішніх справ, Торгово-промислової палати. На сьогодні 

основним напрямком державної підтримки експорту брендових товарів 

повинно стати співфінансування з бюджету витрат середніх (які є 

експортерами), а не малих підприємств. 

Формування, зміна та поширення ефективного іміджу країни  - це 

достатньо тривалий процес, який в середньому потребує 15-20 років, однак 
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можна запропонувати заходи цілеспрямованої та скоординованої діяльності які 

передбачають: 

- налагодження співробітництва та залучення представників урядових 

структур, бізнесових кіл, представників культури, освіти та засобів масової 

комунікації; 

- дослідження сприйняття країни власним населенням та міжнародною 

спільнотою (яка виступає основним об’єктом брендингу), використовуючи 

кількісні та якісні методи дослідження; 

- консультації з міжнародними експертами щодо слабких та сильних 

національних рис країни та порівняти з результатами дослідження; 

- формування брендингової стратегії, яка повинна включати професійну 

модель брендингу та види комунікацій, передбачаючи при цьому різні шляхи 

комунікацій для різних цільових груп (інвестори, імпортери, кредитори тощо). 

Література: 
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Найважливішою особливістю трудової мотивації працівників в сучасних 

умовах є переважання ціннісної орієнтації на заробіток при виконанні праці при 
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одночасно високому рівні незадоволеності його розміром, співвідношенням 

зусиллями, що були витрачені. Так, за даними Європейського соціального 

дослідження 2017 р. українські педагогічні працівники виявилися в числі 

респондентів, які найбільш низько оцінюють ступінь відповідності розміру 

зарплати зусиллям, що витрачаються, і результатам роботи, поряд з 

працівниками Словаччини, Росії і Польщі [4]. 

Підвищений вплив грошової винагороди на тлі відносного зростання 

розмірів одержуваної зарплати може розглядатися педагогічними працівниками 

не тільки як фактор зростаючих домагань в сучасних умовах, але і як 

актуальний об'єкт управління з боку керівників всіх рівнів. Ключовим тут є 

питання адекватності праці розміру винагороди, посилення чисто економічних 

форм взаємозв'язку працівника і роботодавця в трудових відносинах. І якщо 

стосовно працівників комерційних організацій пріоритет економічних форм 

настільки очевидний, що доводиться розробляти програми з їх пом'якшення за 

рахунок підвищення ролі корпоративної культури, залучення і лояльності, то 

стосовно працівників бюджетної сфери мова йде, скоріше, про зворотний 

процес (зниженні рівня неекономічних і підвищення економічних форм). 

Принцип оплати праці працівників бюджетної сфери, в основу якого 

закладається модель ефективного контракту, передбачає перехід до нового типу 

трудових відносин. Згідно з цієї моделлю з кожним педагогічним працівником 

укладається індивідуальний контракт, в якому конкретизується його трудова 

функція, показники і критерії оцінки ефективності діяльності, чітко встановлю-

ється розмір винагороди, а також розмір заохочення за досягнення колективних 

результатів праці [1, с.67]. Умови отримання винагороди повинні бути прозорі, 

зрозумілі роботодавцю і працівнику, не можна допускати їх подвійного 

тлумачення. 

Модель ефективного контракту співвідносна з концепцією індивідуаліза-

ції праці, в її рамках висувається на перший план компетентнісний потенціал 

педагогічного працівника, ретельне вимірювання і облік виконуваних ним 

функцій.  
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При цьому враховується, готовність працівників до запланованих інновацій 

з урахуванням особливостей їх трудової мотивації і ролі оплати праці в структурі 

цієї мотивації; рівень диференціації розмірів заробітної плати під впливом умов 

ефективного контракту, при якому буде зберігатися високий рівень мотивації до 

праці.  

На сучасному етапі дуже важливо виявляти ті чинники, які можуть 

сприяти і перешкоджати впровадженню моделі ефективного контракту, визна-

чати набір показників, що дозволяють виявляти об'єктивні факти і суб'єктивні 

оцінки умов праці з боку найманих працівників різних професійних груп. 

Для виявлення характеру співвідношення між оцінками трудових зусиль, 

що витрачаються, компетентнісного потенціалу і розмірів одержуваної заробіт-

ної плати, домагань до неї з врахуванням її адекватності особистого трудового 

внеску, уявлень про її достатності використовується операціоналізоване 

поняття справедливості в оплаті праці [2]. 

Поняття справедливості в оплаті праці може розглядатися як ефективна 

змінна для розуміння сучасних процесів у сфері оплати праці. Справедливість 

як ціннісна орієнтація робітника в трудовій поведінці передбачає, перш за все, 

відповідність винагороди трудовому внеску і, як правило, пов'язується з 

рішенням не загальносоціальних проблем, а локальних (на рівні окремої 

організації і робочого місця) [2]. 

Такий підхід відповідає теорії дистрибутивної справедливості, її основної 

норми неупередженості, яка, згідно з Дж. Адамсом, втілюється в наступних 

принципах: 

- взаємодія розглядається як справедлива, якщо результат, тобто різниця 

між витратами і винагородою одного учасника дорівнює результату іншого; 

- винагороду можна вважати справедливим, якщо вона відповідає 

кількості витрачених зусиль [1, с. 69]. 

Таким чином, справедливість в оплаті праці розглядається нами в інстру-

ментальному плані як міра диференціації в оплаті праці однорідних професійних 

груп педагогічних працівників і як міра відповідності між працею і винагородою. 
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Для вимірювання справедливості в оплаті праці педагогічних працівників 

використовувалися як прямі питання: «Чи вважаєте Ви справедливою оплату 

Вашої праці?», так і непрямі: «Яка, на ваш погляд, справедлива заробітна плата 

для таких категорій працівників?» (дайте оцінку для закладів освіти вашого 

населеного пункту за умови навантаження, при якій педагогічний персонал 

може якісно виконувати свою роботу; далі перераховувалися основні 

професійні категорії педагогічних працівників), крім того, задавались питання 

про розміри одержуваної і очікуваної заробітної плати: «Як ви вважаєте, який 

рівень заробітної плати за основним місцем роботи повинен отримувати 

сьогодні педагог (вчитель), щоб мати можливість зосередитися на виконанні 

своїх професійних обов'язків на одній повній ставці?». 

На основі співвідношення відповідей на питання про розміри фактичної і 

очікуваної зарплати з урахуванням її справедливості для респондента можна 

стверджувати, що до працівників, праця яких справедливо оплачується, будуть 

відноситися ті, у яких розмір одержуваної зарплати буде або менше, або 

дорівнює очікуваної. 

Результати аналізу відповідей із зазначених питань привели до цілого 

ряду попередніх узагальнень. 

Можна відмітити неухильне зниження частки педагогічних працівників, 

які вважають справедливою оплату своєї праці (з 16% у 2017 році до 6% в 

2018 р.). 

Аналіз відповідей викладачів ВНЗ, вчителів в школах і вихователів в 

ДОО на непряме питання: «Яка, на ваш погляд, справедлива заробітна плата 

для різних категорій педагогічних працівників?» дозволяє стверджувати про 

вербальне відтворенні в педагогічному середовищі інституту статусної 

ієрархічності. Того прояв полягає в тому, що домагання до розмірів 

справедливого заробітку ні в однієї з виділених груп не виявилися вищими 

щодо своєї групи в порівнянні з іншими більш високостатусними групами. Цей 

же порядок відтворюється і у відношенні інших як вищих, так і нижчих 

статусних груп. 
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У всіх виділених статусних категоріях педагогічних працівників 

проявляється принцип пропорційного зниження розміру справедливої оплати 

праці в міру опускання посад за службовими сходами. Примітно, що оцінки 

викладачів ВНЗ виглядають більш врівноваженими і строгими як відповідно до 

своєї, так і до інших виділених категорій. Навпаки, у вчителів проявляється 

закономірність піднесення як справедливого розміру своєї оплати, так і оплати 

викладачів ВНЗ. 

В цілому виявлені закономірності підкреслюють стійкий консерватизм в 

позиціях українських педагогічних працівників. Це, на наш погляд, означає, що 

при встановленні надбавок за особисті досягнення, високі результати в роботі 

принцип дотримання статусної ієрархічності не дозволить більш ефективному 

працівнику, який займає нижчу посаду, отримувати більше, ніж менш 

ефективному, але працюючого на більш високій посади. І цей факт буде 

прихильно сприйматися як самими працівниками, так і їх керівниками. 

В цілому можна стверджувати, що використання поняття справедливості 

в оплаті праці як інструменту виміру адекватності проведених і запланованих 

реформ в бюджетній сфері її оцінкам і прагненням з боку працівників цілком 

виправдано і досить ефективно. 
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Культура здатна не лише формувати імідж міста, а й бути каталізатором 

для економіки регіону. Тема розвитку креативних міст популяризована 

закордоном, але в Україні деякі міста вже ступили на шлях креативного 

розвитку та вдосконалення. Тому, можна стверджувати, що дане питання є 

актуальним, не лише для зарубіжних країн, але й для України. 

Побудова творчого міста означає розвиток як культурної, так і 

економічної сфери знань, а також залучення талантів і груп людей з творчою 

культурою. Це привносить інновації та нові продукти та послуги у місто, 

підвищуючи його конкурентоспроможність. Річардс і Вілсон нагадують «три 

Т» - теорію економічного зростання Флориди, яка стверджує існування трьох 

основних показників, які можуть бути використані для вимірювання творчості 

різних місць: «Талант (виміряний відсотком мешканців, які мають диплом 

бакалавра), толерантність (відсоток населення, що народилося за кордоном) і 

технологія (зайнятість у галузях високих технологій)». [1] 

Креативна економіка є результатом взаємозв'язків між технологіями, 

мистецтвом і бізнесом. У даний час креативність визнається важливим 

економічним і соціальним драйвером, який сприяє створенню багатства і 

зайнятості, а також покращенню сталого розвитку, включаючи технологічні 

зміни і сприяючи інноваціям підприємництва. Це також зміцнює конкуренто-

спроможність міст та регіонів.  

Дана концепція включає в себе багатовимірну думку, нетрадиційні ідеї, 

готовність спробувати нові речі і не боятися ризикувати. Організація 
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Об'єднаних Націй вважає, що характеристики креативності в різних сферах 

людського життя можуть бути принаймні сформульовані: 

• Художня креативність передбачає уяву та здатність генерувати оригінальні 

ідеї та нові способи інтерпретації світу, виражені в тексті, звуці та образі; 

• Наукова креативність включає в себе цікавість і бажання експериментувати і 

створювати нові зв'язки у вирішенні проблем;  

• Економічна креативність є динамічним процесом, який веде до інновацій у 

технології, бізнес-практиці, маркетингу тощо, і тісно пов'язаний з отриманням 

конкурентних переваг в економіці.  [2] 

Сьогодні креативні міста відіграють все більшу роль в інтегрованому 

інфраструктурному просторі та забезпечують імпульс для розвитку. Згідно з 

твердженнями науковця, креативні міста працюють над одночасним 

вирішенням двосторонніх цілей підвищення економіки та покращення якості 

життя мешканців завдяки тісній взаємодії трьох факторів: креативності, 

конкурентоспроможності та згуртованості. Загалом, наявність творчої 

активності стимулює конкурентоспроможність. Проте, успіх в генерації та 

зберіганні творчої активності в значній мірі залежить від якості місцевості та 

особливостей громади щодо міцної соціальної єдності.  [3] 

Таблиця 2. Традиційні фактори розвитку креативних міст [4]  

Фактори  Індикатори 

Ендогенні  

 

Потенціал міста;  конкурентоспроможність;  

інноваційні стратегії;  інноваційні кластери та 

установи;  громадські організації; «м’яка» 

інфраструктура;  спосіб зв’язку та його канали;  

інфраструктура дозвілля;  зелені простори. 

Екзогенні  

 

Ступінь розвитку всієї країни;  відкритість економіки 

по відношенню до зарубіжних країн; економічна та 

соціальна політика;  прямі іноземні інвестиції; 

політична система;  правова база.  
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Безперечно, для належного функціонування креативних міст необхідна 

належно обладнані території і спеціальні місця. Наведені фактори стають 

частиною розумної інтегрованої інфраструктури, яка є більш розподіленою, 

інтегрованою та інтелектуальною. Інфраструктура дозволяє отримати доступ до 

нової локальної мережі. Інженерні компанії можуть отримати більшу цінність 

від розвиненої системи комунікацій і можуть бути залученими до нових та 

сучасних систем.  

Одним із найпопулярніших проектів, що впроваджує креативні стратегії 

розвитку міст, є «Мережа Креативних Міст ЮНЕСКО». Цей проект був 

розроблений у 2005 р. на базі загальної Декларації ЮНЕСКО про культурне 

різноманіття та ініціативи всесвітнього альянсу Культурного Різноманіття. 

ЮНЕСКО визначає міста по всьому світу як центри, що мають передовий досвід 

у розвитку галузей декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, гастрономії, 

кіномистецтва, літератури, медіа мистецтв та музики. Учасниками програми 

«Мережа Креативних Міст», за сприянням ЮНЕСКО, є 180 міст з 72 країн світу.   

Застосування технологій до культурних секторів теж має свої 

особливості. Рада з мистецтв Нової Зеландії дає два важливих визначення в 

межах контексту технології, що застосовується до галузі мистецтва: 

- Медіа-мистецтво: твори мистецтва, створені з використанням цифрових та 

нових медіа технологій (включаючи аналогові технології) і представлені в 

рамках електронної, віртуальної мережі або мобільного домену. 

- Цифрові платформи: використання цифрових технологій як середовища для 

взаємодії аудиторії, просування та обговорення творів мистецтва, документації 

та архівації роботи та / або розподілу роботи, для  того щоб зробити її більш 

доступною. Прикладами цифрових платформи, які можуть бути використані 

для залучення, просування, документування, архівування, обговорення або 

розподілу роботи, можуть стати: Інтернет, мобільні пристрої, електронні книги, 

комп'ютерні планшети, компакт-диски (CD), цифрові універсальні диски 

(DVD), цифрове телебачення (DTV), системи електронних квитків та 

управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), бази даних. [4] 
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Технологія цифрових медіа дозволяє існувати «інтерактивному мистецт-

ву», в якому автори можуть тісно співпрацювати зі своєю аудиторією. Інтерак-

тивні громадські послуги, інтерактивне телебачення, інтерактивні фільми, 

інтерактивні ігри та інтерактивне мистецтво інсталяції є новими формами, 

заснованими на розробці «інтерактивної» технологічної платформи. Розвиток 

цифрових мультимедійних технологій дає змогу розвивати форму мистецтва, 

побудовану на платформі цифрових технологій, яка використовує 0 і 1 як 

основні одиниці інформації. [5] 

У сучасних умовах, коли Україна переживає чимало проблем, властивих 

багатьом світовим економікам (хаотичний розвиток міст, відсутність сучасних 

прогресивних стратегій їх розвитку, адаптації до швидких змін тенденцій світової 

економіки тощо), концепція креативних міст, що набуває поширення у світовому 

містоплануванні, має значний потенціал для вирішення багатьох урбаністичних 

проблем. Аналіз різноманітних креативних стратегій показує, що концепція «Мере-

жі Креативних Міст ЮНЕСКО» є універсальним та водночас дуже локально-орієн-

тованим підходом до впровадження креативних стратегій у розвиток міста. [34] 

Оскільки Україна прямує до Європи, то необхідно відповідати європейсь-

ким стандартам. Тому, всі креативні міста Європи, як зазначалося вище, вклю-

чені в «Мережу Креативних Міст ЮНЕСКО», в якій є лише одне українське 

місто – Львів. Щоб стати членом «Мережі», необхідно мати стратегію або 

стратегічний план, що і є найбільшою проблемою, оскільки не у всіх містах 

вони є, а якщо наявні – то застарілі, які не підлягають реалізації.  

Саме у Львові вже функціонують електронні петиції до Львівської міської 

ради, системи онлайн закупівель ProZorro. Ще в 2012 році компанія KPMG 

визнала Львів одним із найбільш перспективних міст для розвитку аутсорсингу 

в галузі IT-індустрії, а ―The Financial Times‖ назвала Львів 4 містом у Європі за 

потенціалом людських ресурсів для ІТ-галузі. Загалом, у Львові працює 25% 

усіх програмістів України. Це одна з провідних галузей економіки у Львові та в 

Україні за темпами росту. Успіх, якого вже досягнув Львів, притягує нових 

інвесторів і нові кадри.  [6] 
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Впродовж жовтня 2017 — березня 2018 року частина команди аналітичного 

центру CEDOS працювала над розробкою Індексу культурного та креативного 

потенціалу міст на замовлення ініціативи Kyiv Smart City. Спираючись 

на рекомендації UNESCO, а також досвід розробки Cultural and Creative City 

Monitor для європейських міст,  було створено перелік показників, доступних в 

Україні, для трьох сфер: культурне життя, креативна економіка та сприятливі 

умови для розвитку культури та креативності. Дані були зібрані для близько ста 

показників в пяти містах України (Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків). 

Незаважаючи на те, що масштаби европейських проектів для нас поки що 

недосяжні, в Україні вже існують власні кейси урбаністичних ініціатив, що 

мають на меті змінити обличчя міст. Першим і найвідомішим наразі є івано-

франківське "Тепле місто", що має на меті перетворити місто на прогресивне, 

комфортне та привабливе для туристів. "Тепле місто" вже привернуло увагу не 

лише на українських теренах – візуальний стиль міста, розроблений у рамках 

ініціативи, потрапив до шорт-листа Cannes Lions International Festival of 

Creativity. 

Частиною ініціативи є і проект "Теплий арт", який підтримує сучасне 

мистецтво. Він включає в себе відкритий освітній лекторій і мистецьку 

резиденцію в Івано-Франківську. Наразі активісти планують реконструкцію 

однієї з вулиць, що має наочно втілити плани "Теплого міста". 

Не менш амбітними є і плани підприємців, які працюють над 

відновленням і переобладнанням столичної ВДНГ. Уже вдалося за менш, ніж за 

один сезон (реформатори почали роботу влітку 2015 року) перетворити ВДНГ 

зі збиткової структури на прибуткову (хоч обсяги прибутків поки й маленькі). 

У найближчому майбутньому простір планується розвивати у 7 напрямках – від 

підприємництва до дитячих заходів. Бачення авторів також передбачає простір 

для проектів сучасного мистецтва й освітню програму. 

Жодна з цих ініціатів не є власне мистецькою, але культурні практики є 

їхньою невід’ємною частиною. Натомість в Україні складність ситуації полягає 

не лише в бюджетному фінансуванні, а й у самих процесах комунікації та 
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співпраці між державними та недержавними організаціями. Брак очевидних 

зусиль налагодити прозору та відповідальну роботу, з одного боку, та брак 

довіри, з другого, майже унеможливлюють плідну співпрацю в межах 

довготривалих проектів. 

З огляду на міжнародний досвід та перші вітчизняні спроби, українська 

культурна та креативна індустрія має всі шанси на подальший розвиток.  
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Актуальність дослідження. В сучасних глобальних умовах, поряд з 

надзвичайним технологічним розвитком, істотними є кліматичні зміни (посухи, 

всесвітнє потепління, ін.), демографічні проблеми, вичерпність природних 

ресурсів тощо. За умов розвитку таких подій надзвичайної актуальності набуває 

досягнення всіма країнами світу певних правил щодо відповідального 

ставлення до природи та зовнішнього середовища. Саме провідними країнами 

світу, учасницями організації Великої сімки, ініційовано і створено певний 

кодекс таких правил – Цілі сталого розвитку. У документі згруповані 17 

найважливіших цілей, усвідомлене дотримання яких дозволить упередити дію 

глобальних загроз, чия вага останніми роками стає дедалі більшою [2]. Саме 

сучасні країни-лідери світу мають можливість формувати міжнародну політику 

та сприяти дотриманню глобальної стратегії сталого розвитку. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день Велика сімка – це партнерська 

організація країн лідерів, що відіграє важливу роль в сучасному світі, адже 

володіє великим політичним, економічним, технологічним і військовим 

потенціалом. З іншого боку, сучасні лідерські позиції країнами-учасницями G7 

досягнені завдяки реалізації переважно національних стратегій розвитку. На 

противагу, Цілі сталого розвитку – це ключові напрями розвитку країн, що були 

ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку та які створюють процвітання для 

всіх людей у світі [3]. І тут важливе дотримання кожною країною-учасницею 

базових показників для досягнення Цілей сталого розвитку. Тому метою 
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статті є дослідження майбутніх лідерських позицій країн, які є сучасними 

світовими лідерами, зокрема учасницями Великої сімки. А також виявлення 

потенційно можливих учасників організації G7, які займають активну позицію 

щодо дотримання необхідних вимог Цілей сталого розвитку, таких як 

мінімізація бідності і безробіття, зменшення гендерної нерівності та інші. 

Результати дослідження. Науковцями досліджено і визначено, що саме 

Цілі сталого розвитку (ЦСР) є сучасним найбільш комплексним узагальненням 

потреб людства у різних аспектах життя і діяльності, і саме вони можуть 

виступати ключовим інструментом регулювання розвитку кожної країни.  

Історично, у період з 2000 по 2015 рік були запроваджені Цілі розвитку 

тисячоліття, що включали 8 основних цілей. Однак у прийнятих в 2015 році 

країнами-членами ООН, Цілях сталого розвитку було розширено кількість цілей 

та показників, які і сьогодні охоплюють такі елементи розвитку нашої планети як 

економічний ріст, соціальна інтеграція, захист навколишнього середовища, 

сприяння зменшенню бідності, голоду, наявність якісної освіти та інші. 17 

основних цілей складаються з 104 кількісних індикаторів, що вимірюють рівень 

бідності, освіченості в країні, здоров’я населення, гендерну рівність, 

інфраструктуру, рівень забрудненості повітря тощо.  

Дані цілі унікальні тим, що не лише декларують наявність проблем, але й 

спонукають до дій всі країни - бідні, багаті та країни з середнім рівнем доходу – 

щоб сприяти процвітанню, захисту нашої планети та підвищенню якості життя 

для майбутніх поколінь [4].  

У таблиці зображено міжнародний рейтинг досягнення країнами Цілей 

сталого розвитку, опублікований у 2018 році. Нами відзначено, що країни 

Великої сімки хоча й перебувають на досить високих позиціях, не належать до 

передових країн за даним показником. Такі скандинавські країни як Швеція, 

Данія, Фінляндія та інші сьогодні займають вищі позиції, ніж країни G7.  

Таблиця 1 

Світовий рейтинг досягнення країнами Цілей сталого розвитку у 2018р. 

Країна Рейтинг (з 156 країн) Середній бал  

Швеція 1 85 

Данія 2 84,6 
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Фінляндія 3 83 

Німеччина 4 82,3 

Франція 5 81,2 

Англія 14 78,7 

Японія 15 78,5 

Канада 20 76,8 

Італія 29 74,2 

США 35 73 

 

Причинами такого відставання є, на нашу думку, порівняно менші 

зусилля, спрямовані на досягнення важливих сьогодні екологічних цілей, що 

виступають ключовими детермінантами серед усіх показників сталого 

розвитку. Передові країни світу хоча й намагаються обмежувати власний 

негативний вплив на навколишнє середовище, все ж більше фокусують увагу 

на економічному зростанні, у той час як країни, наприклад, Скандинавії 

надають першочергового значення вирішенню саме екологічних проблем. 

Отже, хоча країни-учасниці форуму G7 і займають сьогодні передові 

позиції за дотриманням Цілей сталого розвитку, на противагу їм, країни, які 

більше стурбовані екологічними проблемами випереджають «Велику сімку» за 

рейтингами, що у майбутньому може стати впливовою детермінантою у 

зміщенні глобального лідерства між країнами.  

Висновки. Підсумовуючи маємо ще раз уточнити про зміни визначальних 

факторів лідерства країн у сучасному світі. Новий порядок денний все ще 

включає військові і терористичні можливі загострення, проте більшої уваги 

починають вимагати загострення здебільшого екологічних проблем, 

забезпечення безпеки країн, зокрема, і у інформаційному просторі, а також 

питання вичерпаності життєвих ресурсів. Такі нагальні проблеми усвідомлені 

кожною країною у свій спосіб, через власну призму еволюції розвитку. І не 

дивно, що успішні провідні країни, як і раніше, не поспішають зважати на нові 

виклики, а продовжують нарощувати економічну та інноваційну міць. 

Натомість, за даними науковців-екологів часу для припинення ігнорування 

сучасних екологічних загроз світу дедалі менше. І можливість для країн 

Великої сімки у поверненні лідерства у рейтингах і полягає у створенні умов і 
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винайденні заходів стримання негативного розвитку світової спільноти. 

Наразі країни-учасниці G7 вирішують все меншу частку зростаючої кіль-

кості глобальних проблем. Тому переформатування Великої сімки можливе та-

кож і з причини нездатності їх спільного вирішення таких нагальних проблем. 
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Розвиток електроної торгівлі в українських компаніях тісно зв’язан з 

розвитком Інтернету. На початку ХХІ століття інтернет мережа в державі мала 

не великі темпи розвитку, а деяка частина населення – лише базове знання 

щодо користування нею. 

Дослідження електронної торгівлі в українських компаніях виявило 

тенденцію до фокусування уваги фахівців на взаємозв’язок кількості 

комп’ютерів на підприємствах. Доступність компаній до інтернет мережі та 

відсоток населення охопленого глобальною мережею. В наукових джерелах 

тлумаченню факторів впливу розвитку електронної торгівлі приділяють 

особливу увагу. Але в зв’язку з тим, що в наукових джерелах не має 

результатів комплексної оцінки електронної торгівлі в українських компаніях 

з’являється необхідність у розробці методів комплексного аналізу електронної 

торгівлі на території Украіни. За допомогою данного аналізу існує можливість 

оцінити загальний стан електронної торгівлі, удосконалити механізм роботи та 

визначити перспективи розвитку. 

На сьогоднішній день детально оцінити та надати аналіз розвитку 

електронної торгівлі в українських компаніях неможливо, так як відсутні 

необхідні інстументи для отримання статистичної інформацій. Статистичні 

служби використовують не всі підприємтва та деякі не надають реальну 

інформацію щодо своєї діяльності, тому представлена статистична інформація 

не є повноцінною та достатньою. 
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В рамках теперішніх умов раціональним рішенням є впровадження 

науково-методичного підходу до дослідження траєкторії та 

особливостірозвитку електронної торгівлі в Україні (рис. 1) 

 

Рис. 1. Науково-методичний підхід до дослідження траєкторії та 

особливості розвитку електронної торгівлі в Україні 

Компанії, які мали доступ до мережі Інтернет в 2017 році скоротилися на 

1,3 тис., що склало 3,1% від загального показника, це зв’язано з 

суттєвимзменшенням торгівельних компаній . Торгівельні компанії, які 

функціонують на роботі в інтернет-мережі, відображається тенденція до 

плинності. Присутність цієї ознаки пов’язана з тим, що малі компанії не в змозі 

інвестувати у розвиток інформаційної інфраструктури, маркетинг та логістику. 

Для розуміння ситуації на електронному ринку та електронної торгівлі 

України необхідно проаналізувати компанії, що користуються в своїй роботі 

комп’ютерами та мережею Інтернет. В Україні електронний бізнес є новітньою 

формою організації господарської діяльності, яка швидко набирає обертів в 

розвитку та динамічно розвивається серед інших галузей. На сьогодні обсяги 

електронної торгівлі підприємств України значно поступаються відповідним 

показникам світового ринку – майже 3 % відносно 7 % , проте спостерігається 

чітка тенденція до збільшення питомої ваги електронної торгівлі в загальному 

обсязі торгівлі. 

Роздрібна торгівля на сьогоднішній день займає більший відсоток всіх 

продажів в інтернет мережі. Аналізуючи данні в табл. 2, обсяги електронної 

торгівлі компаній України майже на 50%, цей показник зростає з кожним 

роком. Не враховуючи 2016 рік, він не відзначився стрімким розвитком. Слід 

зауважити, що темпи росту роздрібного товарообігу суттєво нижчі, що свідчить 
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про стрімкий розвиток електронної торгівлі в державі та охоплення нею нових 

сегментів ринку. Так, питома вага роздрібної торгівлі України в інтернет мережі 

збільшилася на 2,27 % за період 2009 – 2012 рр. Обсяг роздрібної торгівлі 

збільшився в 2 рази, а загальний обсяг електронної торгівлі збільшився у 8 разів. 

 

Рис.2 рейтинг електронної торгівлі та традиційної роздрібної торгівлі в 

Україні 

Електронна торгівля України має свої особливості та відрізняється від 

американської та європейської моделей. На ринку України лідерами стали 

підприємства з віртуальними ресурсами, на відмінну від закордонних 

торгівельних майданчиків . Прикладом є найбільший та відомий роздрібно 

торгівельний магазин України «Ельдорадо», не посівши місце лідерів врейтингу 

найкращих. Останні роки посідає перше місце в рейтингах онлайн-магазин 

«Allo». Розвиваючи магазини в інтернеті, збільшуючи пропозиції та ас сортимен-

ти, збільшується і аудиторія. У 2009 році користувачів, які б хоть раз придбали 

товар онлайн складало 80%. А у 2018 році цей показник склав майже 100% . 

Основними замовленнями в Інтернет-магазинах є побутова техніка та 

електроніка, вони склали 50% від всіх замовлень. Популярним в електронній 

торгівлі є реклама, онлайн ігри та хостинг. Активно замовляють косметику, 

парфумерію, книжки, одяг, товари для дітей . 

Аналізуючи дані Factum Group, сформовано рейтинг найбільш відвіду-

ваних онлайн-платформ (компанія підраховує кількість унікальних користу-

вачів, які хоча б раз на місяць заходили на сайт  електронного магазину).  

За даними Factum Group, незмінним лідером на ринку серед онлайн-

платформ залишається Citrus. Сайт магазину в березні 2017 року відвідали 
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4.847 млн інтернет-користувачів. На другому місці – allo.ua (4,74 млн) 

 

Рис. 3 Рейтинг Factum Group найбільш відвідуваних онлайн-маркетів 

Зростання ринку експерти, пояснюють двома факторами: впливом 

інфляції і зростанням споживчого попиту. Обсяг e-commerce в fashіon-сегмент 

оцінюють в $ 200-250 млн. При цьому зростання числа споживачів, які 

вважають за краще покупки онлайн, стає дедалі більше. 

Зростання обсягу ринку фіксують і логістичні компанії. «Нова Пошта» в 

2017 році  доставила близько 33 млн посилок для e-commerce, що на 30% 

більше, ніж в 2016-му. 

Близько 20% українців роблять покупки через інтернет. Згідно з 

результатами дослідження GfK, 60% жителів країни користуються інтернетом і 

тільки 34% з них роблять покупки в інтернеті. 

Отже, електронна комерція в Україні активно розвивається та набирає 

обертів. Серед головних тенденцій розвитку електронної торгівлі відзначимо: 

збільшення активності користувачів інтернету, їх адаптація та лояльність до он-

лайн покупок, довіра до інтернет послуг та ресурсів, які стрімко розширюють 

свій асортимент. Однак, основною проблемою електронної торгівлі в Україні є 

нагальна проблема в законодавчому регулюванні їх діяльності, стимулюючих та 

регулюючих нормативно-правових актів. На даний момент головним завданням 

держави є адаптація законодавчої бази до світових стандартів з метою підвищення 

ефективності не тільки електронної торгівлі, а й електронної комерції в цілому. 
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ВИКОРИСТАННЯ  КОЕФІЦІЄНТА  РАНГОВОЇ  КОРЕЛЯЦІЇ  СПІРМЕНА 

 

О.В.Даніленко  

старший  викладач кафедри землеустрою та кадастру 

секція  вища математика 

Одеський державний аграрний університет 

м. Одеса, Україна 

    Кожне явище, яке досліджується,перебуває у тісному зв’язку і взаємо-

дії з іншими явищами. Вони здаються випадковими на перший погляд, але у 

процесі дослідження визначають тісноту зв’язку між ними та вплив на фактор, 

який досліджують[1,c.203]. Цій темі приділяли увагу вчені: В.Д. Большакова, 

М.Г. Відуєва, С.П.Войтеко, П.М.Зазуляка, М.Ю.Маркузе, Ю.І.Маркузе  та ін.   

    Виділяють два виду зв’язків: функціональний та кореляційний. 

Функціональним називають такий зв'язок між ознаками, при якому кожному 

значенню однієї змінної відповідає строго визначене значення другої змінної. 

Такі зв’язки спостерігаються в математиці, хімії, фізиці та інших точних 

науках. Наприклад площа кола 2RS  (1)  і довжина кола  RC 2 (2) повністю 
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визначаються величиною радіуса R. У соціально-економічних явищах 

спостерігаються  зв’язки, при яких числовому значенню однієї змінної 

відповідає кілька значень інших. Такий зв'язок між ознаками називають 

кореляційним зв’язком. За допомогою кореляційного аналізу вирішують два 

основних питання : 1)визначення форми і параметрів рівняння зв’язку; 2) 

вимірювання тісноти зв’язку. Кореляційний аналіз складається з п’яти 

етапів[2,с.203]: 

1)постановка завдання, встановлення зв’язку  між досліджуваними 

ознаками; 

2)відбір найістотніших факторів для аналізу; 

3)визначення характеру зв’язку, його напрямку і форми; 

4)розрахунок числових характеристик кореляційного зв’язку ( визначення 

параметрів рівняння і показників тісноти зв’язку ); 

5)статистична оцінка вибіркових показників зв’язку . 

Перед тим, як обчислювати коефіцієнти кореляції між ознаками 

необхідно теоретично обґрунтувати гіпотезу існування залежності. 

При парній лінійній залежності тісноту зв’язку визначають за лінійним 

коефіцієнтом кореляції:   
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Коефіцієнт  кореляції  перебуває у межах від -1 до 1.Якщо коефіцієнт 

кореляції 

дорівнює нулю, то зв'язок відсутній, а якщо - одиниці, то зв’язок 

функціональний. Додатнє значення  коефіцієнта вказує на прямий напрям 

зв’язку, від’ємне  - на зворотній. Чим ближче коефіцієнт кореляції до одиниці, 

тим зв'язок між ознаками тісніший. Квадрат коефіцієнта кореляції називають 

коефіцієнтом детермінації  )( 2r . Він показує, яка частка загальної варіації 

результативної ознаки визначається досліджуваним фактором. Проблемним 
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моментом є той факт, що наведені формули передбачають, що сукупності 

мають нормальний закон розподілу. Якщо закон розподілу невідомий або 

змінні не мають кількісних ознак, тісноту зв’язку можливо визначити методом 

рангової кореляції. Суть методу полягає у тому, що спочатку ознаки ранжують: 

їм  надається ранг від 1 до n. Тіснота зв’язку визначається на основі близькості 

рангів. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена  знаходять за формулою: 

nn

c
NN

yx
r







3

2)(6
1 (9) де х - величини рангів, які замінюють ознаки по 

аргументу х; у величини рангів, які замінюють ознаки по функції у; 

nN кількість пар. Розглянемо  приклад: потрібно надати естетичну оцінку 

ландшафту  для обґрунтування  вибору міста забудови господарських об’єктів. 

Надано п’ять видів ландшафту ( аргумент х), яки мають свої переваги з 

точки зору  корисності. Розмістимо  види ландшафту відповідно оздоровчої та 

естетичної значущості  (табл. 1)                                                                                  

Таблиця 1                                      

         Оцінка ландшафту для господарських цілей. 

Ландшафт 
 Ранг      

    х  

Самовідчуття              

робітників 

  Ранг  
    у  

Плоский знижений зі 

змішаним лісом на 

суглинних грунтах 

1 задовільне 1 

Злегка хвилястий, з 

ялинником на суглинних 

грунтах 

2 задовільне 1 

Всхолмлений, з сосново-

листяним лісом і водоймою 

на піщаних грунтах 

3 добре 3 

Пересічений, з сосновим 

лісом на піщаних і супіщаних 

грунтах 

3 добре 3 

Злегка пересічений,з 

сосново-ялівцевим лісом на 

піщаних і супіщаних грунтах 

4 відмінне 4 
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Розрахунок  коефіцієнту  рангової кореляції Спірмена  знаходять за 

формулою (9)  обчислення надано у  таблиці 2. 

95,0
5125

16
1 




cr  

Таблиця 2 

Розрахунок  коефіцієнту  рангової кореляції  Спірмена   

                х            у    ух   2)( ух   

              1              1          0          0 

              2              1          1          1 

              3              3          0          0 

              3              3          0          0 

              4              4          0          0 

                   1 

  З ймовірністю Р= 0,9  знаходять табличне значення 8,0Tr . Оскільки  

8,095,0  Tc rr    то робимо  висновок, що вплив  ландшафтів на 

самопочуття робітників   існує та є  вірогідним.  

     Коефіцієнт кореляції рангів, як і лінійний коефіцієнт кореляції, може 

приймати значення від -1 до + 1. Якщо ранги двох паралельних рядів 

співпадають, тоді має місце прямий функціональний зв'язок ,та 1cr . При 

повному зворотному зв’язку  1cr  . Коефіцієнт кореляції рангів можна також 

використовувати для визначення тісноти зв’язку між якісними ознаками, яким 

може бути надана рангова оцінка. Крім коефіцієнтів кореляції рангів, тісноту 

зв’язку між атрибутивними ознаками можна вимірювати за допомогою 

спеціальних коефіцієнтів асоціації і контингенції [3,c.205]. 

Таблиця 3 

Визначення коефіцієнтів асоціації і контингенції. 

           Ознака             A           He A B  

           B am  bm  am + bm  

         He B cm  dm  cm + dm  

           A  
am + cm  bm + dm  N 
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У цій таблиці  А і В – це ознаки, між якими вивчається зв'язок ; He A  і   

He B – протилежні ознаки; am , bm , cm , dm - частоти відповідних ознак, N- 

загальна кількість спостережень. Коефіцієнт асоціації знаходять за формулою: 

                                       cbba

cbba
a

mmmm

mmmm
r




  (10)  

 Коефіцієнт контингенції знаходять за формулою: 

                       
))()()(( dbcadcba

cbda
k

mmmmmmmm
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 (11) 

Коефіцієнти  асоціації і контингенції набувають значень від -1 до 

+1.Завжди виконується  ka rr  . Для вибірок де 30n , зв’язок вважається  

значущим, якщо 5,0ar   або 3,0кr . Тлумачення цих величин таке,як і у 

коефіцієнта кореляції. 

   Якщо невизначено закони розподілу  величин або змінні не мають 

кількісних ознак, то відповідь про наявність зв’язку між ознаками можливо 

надати за допомогою коефіцієнта  рангової кореляції Спірмена. У таких 

випадках питання наявності зв’язків між ознаками вирішують  за допомогою 

коефіцієнтів асоціації та контингенції. Задача, яку розглянуто у статті, показує 

методику розрахунку цих показників, що може використовуватись у 

різноманітних дослідженнях. 
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ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У МАРКЕТИНГУ. 

   

Даніленко О.В. 

старший  викладач кафедри землеустрою та кадастру 

секція  вища математика 

Одеський державний аграрний університет 

м. Одеса, Україна 

Важливим фактором у забезпеченні результатів наукових досліджень є 

вибір методів та інструментів його проведення. Кластерний аналіз сьогодні 

використовують у різних сферах та галузях. Його запропонував у 1939 році 

вчений К.Тріон. Питанням кластерного аналізу у різні періоди займалися такі 

науковці: Дж.Солтон, Н.А.Волкова, А.В.Вороніна, С.С.Гаркавенко, Д.Аакер, В. 

Кумар, Дж.Дей та інші. 

 Кластерний аналіз - це метод розбиття об’єктів на підмножини, які 

називають кластерами, так, щоб кластер складався зі схожих об’єктів . 

Кластерний аналіз відрізняється від класичних методів статистичного ана-

лізу тим, що може використовуватись, коли кількість даних мала або не викону-

ються вимоги нормальності розподілу випадкових величин. При його проведенні  

досліднику слід пам’ятати, що більшість розрахунків кластерного аналізу – 

прості процедури, які не мають статистичного обґрунтування.[1, с. 205 ] 

 У маркетингу кластерний аналіз може  використовуватись для 

сегментації споживачів та конкурентів. У маркетингових дослідженнях його 

використовують для аналізу поведінки споживача: групуючи споживачів в 

однорідні класи для одержання повної картини поведінки. Інколи у дослідженні 

потрібно розбити на різні кластери марки продуктів, щоб визначити їх 

схожість. Якщо у результаті дослідів з’ясується, що дві марки продуктів 

придбає одна група людей, то стане можливим їх сумісне просування на ринку.  

Першим кроком при проведенні кластерного аналізу є визначення пробле-

ми.[2,с. 635]. На другому етапі приймається рішення відносно показника 
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схожості. Далі  обирають методи групування та визначають кількість кластерів. 

Після формування кластерів, необхідно інтерпретувати результати відповідно 

цілям дослідження. 

Розглянемо  обчислення  міри зв’язку  на прикладі зв’язку між двома 

брендами   «А» і «Б» на основі присутності або відсутності характеристик 

кожного бренду, використовуючи  (0; 1) . 

                                                                        Таблиця 1 

Характеристики     Х1    Х2      Х3      Х4     Х5     Х6      Х7   Х8 

    Бренд   А      1     1     0      1     1      0      1   1 

   Бренд   Б      1     0     0      0     1      1      1   0 

 

Показник  простої  відповідності  або коефіцієнт асоціації  S 

розраховується за формулою[3, с. 15]: 
dcba

da
S




 , де  a – кількість атрибутів, 

які присутні  у брендах  А та Б;  b- кількість атрибутів, які присутні  у бренді А, 

але відсутні у бренді Б; c – кількість атрибутів, яки присутні у бренді Б, але не 

присутні у бренді А; d – кількість атрибутів яких не має в обох брендах. 

У даному випадку 5,0
8

4

1133

13





S , що може враховуватись у 

дослідженні. 

Зазначимо, що кластерний аналіз має вагоме значення в проведенні 

аналітичних досліджень завдяки можливості перетворення різнобічної 

інформації на впорядкований вигляд. Цей етап дослідження створює умови   

для визначення наявності зв’язків, для  подальшого їх розгляду .    
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Ефективність рекламної діяльності компанії визначає її рівень та 

відповідність сучасним умовам ринку. Аналіз останніх досліджень доводить,що 

успішна фінансова діяльність підприємств суттєво залежить від їх рекламної 

компанії [1,c.623]. Ефективності використання рекламних технологій у різні 

роки приділяли увагу таки науковці: Ф.Котлер, К.Л.Келлер, Дж.Дейлі, 

Т.Амблера, С.І. Косенков. 

   Під економічною ефективністю реклами розуміємо співвідношення 

витрат фірми на рекламу за конкретний проміжок часу до отриманих 

результатів від реклами. Для оцінки ефективності рекламної діяльності 

традиційно використовують систему показників [2]: 

1.Приріст обсягу продажів, отриманий під впливом реклами за певний 

період часу:  

                                          DVVV ссдод  )( 12                      (1) 

де  1cV , 2cV - середньоденний товарообіг до та після проведення реклами, 

D- період за який  визначають приріст товарообігу. 

2. Економічний ефект від реклами: 

                                       )( прдодр ВВVЕ                         (2) 

де  Вр - витрати на рекламу, Вп – додаткові витрати, пов’язані з приростом 

продажів. 

3. Рентабельність реклами ( у %) : 

                                        100
р

р
В

П
Р                                   (3) 
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де  П – прибуток, отриманий у результаті рекламування товару. 

4. Коефіцієнт обсягу реалізації на 1 грошову одиницю рекламних витрат : 

                                             
р

р

р
В

V
К                                         (4) 

де рV - обсяг реалізації товарів після проведення реклами. 

5.Коефіцієнт рекламних витрат на 1 грошову одиницю обсягу реалізації: 

                                    
р

р

р
V

В
К                                               (5)              

6.Коефіцієнт ефективності витрат на рекламу: 

                                     
2

2

1

1

pp

к
B

V

B

V
К                                      (6) 

де  V1  V2  - обсяг реалізації товарів 1-ої та 2-ої фірм за конкретний період. 

  Метою дослідження є розробка методики використання математичних 

методів оцінки ефективності реклами, як додаткових, тому що не завжди 

компанія володіє необхідними даними для розрахунку вище зазначених 

показників. Поняття ефективності реклами містить у собі зміст таких чинників, 

як економічних, психологічних та соціальних ефектів. 

  Для вимірів комунікативної ефективності реклами доцільно 

використовувати диференціальні рівняння.  Розглянемо задачу [3,c.547]: 

Припустимо, що підприємствами реалізується продукція В, про яку в 

момент часу t з числа потенційних покупців N знає лише x покупців. Припустимо 

далі, що для прискорення збуту продукції В були дані рекламні оголошення по 

радіо і телебаченню. Наступна інформація про продукцію поширюється серед 

покупців  завдяки спілкування один з одним. 

Будемо вважати, що після рекламних оголошень швидкість зміни числа 

знаючих про продукцію В пропорційна як числу знаючих про товар покупців, 

так і числу покупців. які про нього ще не знали. 

Якщо припустити, що час відраховується після рекламних оголошень. 

коли про товар інформовані  
 

 
   чоловік, то приходимо до диференціального 

рівняння з відокремлюваними змінними.    
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                                         (7) 

з початковими умовами    
 

 
 , якщо t=0 

В рівнянні (7) коефіцієнт k — це коефіцієнт пропорційності. 

Надамо рівняння (7) у вигляді :   
  

      
     

Звідки одержуємо   ∫
  

      
  ∫    , або 

                           
 

 
∫ (

 

 
 

 

   
)    ∫    . 

Після інтегрування будемо мати  
 

 

                         
 

 
   | |    |   |                           

                         
 

 
  

 

   
      

Прийнявши  Nc = с1, приходимо до рівності 

                        
 

   
      , где      

 

Якщо останнє рівняння розв'язати відносно x, то отримаємо спів-

відношення 

                   
     

       
 

 

        
 ,  де    

 

 
 . 

В економічній літературі таке рівняння називають рівнянням логістичної 

кривої. 

Якщо врахувати  початкові умови, то отримаємо  рівняння:  

                               
 

 
 

 

         
 , де        

або                          
 

            
       (8) 

       До аналогічного рівняння зводиться, в частинному випадку, задача про 

поширення технологічних новинок. 

Як один із способів виміру комерційної ефективності реклами є 

порівняння обсягу продажів з витратами на рекламу за попередні періоди. 

Розглянемо задачу [4,c.512]: у наявності є дані витрат на рекламу х (гр. 

од) та обсягів  продажу  у (гр. од) 
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                                                                                                    Таблиця 1 
xi 1 2 3 4 5 

yi 1,6 4,0 7,4 12,0 18,0 

 

Припускаючи, що між змінними х та у існує квадратична залежність виду 

y = ax
2
 + bx + c, знайти значення параметрів а, b, c методом найменших 

квадратів. 

Розрахунки  надамо  у  таблиці 2 

                                                                                                                   Таблиця 2 
i xi yi   

    
    

  xi yi   
    

1 1 1.6 1 1 1 1,6 1.6 
2 2 4,0 4 8 16 8,0 16,0 

3 3 7,4 9 27 81 22.2 66,6 

4 4 12,0 1

6 

64 256 48,0 196,

0 
5 5 18,0 2

5 

125 625 90,0 450,

0 ∑ 15 43,0 5

5 

225 979 169,

8 

680,

2 Параметри  знайдемо  з системи  нормальних  рівнянь (9) . 
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0,4951555

8,1691555225

2,68055225979

cba

cba

cba

 

Її розв’язок  a = 0,3, b = 0,18, з = 5,06. Таким чином, шукана залежність 

має вигляд    y = 0,3x2 + 0,18x + 5.06. Отриману модель , при збереженні 

тенденцій, можливо використовувати  у дослідженні . 

  Розглянуті математичні методи можуть  використовуватись для оцінки 

рекламної діяльності, що надає можливості своєчасно вжити заходи для 

підвищення і ефективності. 

Література: 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

ДаценкоК.О, Черенович О.В., Шраменко О.О., 

студенти фінансового факультету 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: Григораш Т.Ф. 

старший викладач кафедри фінансів суб’єктів  

господарювання та страхування 
Управління інноваційною діяльністю на підприємствах вимагає постійного 

контролю і аналізу її ефективності. Це обумовлює об’єктивну необхідність 

дослідження методологічних аспектів даного виду діяльності та його оцінки. 

Ефективність здійснення інноваційної діяльності значною мірою залежить від 

якості організаційно-економічного механізму управління нею. Важливою його 

характеристикою є організаційна структура підприємства і її своєчасна транс-

формація відповідно до впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. 

В рамках системного підходу організаційно-економічне забезпечення 

інноваційної діяльності на підприємстві має складатися з таких основних 

елементів: організаційна структура управління; внутрішні стандарти підпри-

ємства (штатний розклад, посадові інструкції, накази та ін.); графік документо-
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обігу, який регулює взаємовідносини всередині цієї організаційної структури. В 

такому контексті суб’єкт інноваційної діяльності необхідно розглядати, з 

одного боку, як складну багаторівневу систему, що самоорганізовується, з 

іншого боку - як елемент таких специфічних систем, як «банк-підприємство» 

або «інвестор-реципієнт». Складнощі прийняття рішень з інвестицій для 

інноваційних проектів в першу чергу полягають у наступному: 

- наявність великої кількості критеріїв оцінки ефективності інвестиційних 

рішень. Нехтування будь-яким з цих критеріїв може призвести до зниження 

ефективності проекту, завдати шкоди інвестору і навіть привести підприємство 

до банкрутства; 

- різнонаправленість зазначених критеріїв (наприклад, зростання 

прибутковості інвестицій, як правило, веде до зростання ризику) [2, c. 76-79]. 

Ухвалення управлінського рішення обгрунтовано в разі, якщо не лише 

затверджується єдиний варіант інноваційного проекту, а вибирається найбільш 

ефективний з декількох альтернатив. Це потребує значних зусиль, оскільки 

один проект не завжди задовольняє умови кількох необхідних критеріїв 

одночасно. Тому необхідною умовою управління інноваційною діяльністю і 

аналізу її результатів є використання системного підходу. Коректність 

отриманих при цьому оцінок визначається адекватністю моделей інвестування з 

точки зору синтезу управлінських рішень. Це означає, що має забезпечуватися 

умова відповідності організаційної структури підприємства (або інтегрованого 

комплексу підприємств) і організаційно-економічного механізму управління 

його інноваційною діяльністю [1]. Для цього необхідно визначити місце 

інноваційної діяльності в системі стратегічного розвитку підприємства, а також 

визначити критерії її оцінки. 

Стратегічний менеджмент носить панівний характер над усіма видами 

управлінської діяльності підприємства. Він визначає головні пріоритети 

розвитку підприємства, що є основою інноваційної діяльності. В процесі 

розвитку інноваційної діяльності формується вихідна інформація і нові знання, 

використовувані для формування нових планів і коригування вже наявних 
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проектів - таким чином, простежується взаємозв’язок інноваційної діяльності 

підприємства та стратегічних завдань його розвитку. 

На тактичному рівні управління інноваційною діяльністю тісно взаємо-

пов’язано з усіма видами управлінської діяльності на підприємстві. У зв’язку з 

цим складно точно визначити чіткі межі функціонування різних видів управ-

лінської діяльності. Вплив усіх видів цієї діяльності на інноваційну діяльність 

підприємства найбільш сильно проявляється при оцінки його інноваційних 

можливостей (потенціалу) для подальшої їх реалізації. При цьому слід 

враховувати, що інноваційна діяльність ініціює і активізує інші види діяльності 

підприємства, наприклад, маркетинговий аналіз ринку, вдосконалення іннова-

ційної інфраструктури, вибір оптимального способу фінансування, матеріальне 

забезпечення нових видів виробництва, їх виробничу діяльність, управління 

персоналом та ін. [3, c. 170]. 

В сучасних умовах важливе значення має розробка ефективної системи 

планування інновацій. Структура оперативного управління інноваційною 

діяльністю включає дві основні частини: розробку нормативного забезпечення 

організації інноваційної діяльності та бізнес-планування. Перша обслуговує 

процес збору інформації і досягає мети оптимізації цього процесу за термінами 

і повнотою інформації, друга передбачає розробку бізнес-плану інвестицій і має 

на меті отримання фінансових ресурсів. 

Нормативне забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві має 

включати в себе графік документообігу, нормативні форми документів, терміни 

їх надання, посадові інструкції осіб відповідальних за планування інвестицій та 

ін. Оскільки на зазначеному періоді функціонування підприємств відбувається 

становлення всієї процедури планування інновацій, форми документів повинні 

містити мінімально необхідний перелік інформації; згодом, при необхідності, 

даний перелік повинен розширюватися і коригуватися. Всі перераховані 

матеріали використовуються в процесі бізнес-планування інноваційної 

діяльності, який складається з планування окремих інвестиційних проектів і є 

специфічним видом планування на підприємстві. 
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Одним з основних аспектів створення організаційно-економічного меха-

нізму інноваційного планування підприємства виступає розробка методичних 

основ формування подібного механізму, здійснення якого надає можливість 

впровадити на кожному підприємстві рекомендації, процедури, регламенти, 

методичні матеріали, а також визначити принципи і методи інноваційного 

планування [4, c. 51-59]. Розглядаючи можливості побудови організаційно-

економічного механізму інноваційного планування, в першу чергу необхідно 

визначити: його сутність; перелік принципів його розвитку; комплекс цілей і 

завдань створення; етапи запровадження; організаційні основи запропонованих 

нововведень в контексті впливу механізму на зростання вартості підприємства. 

У сучасних умовах найбільшу ефективність демонструє організаційно-

економічний механізм інноваційного планування на основі управління вартістю 

підприємства. Його можна визначити як сукупність процесів, методів і заходів, 

спрямованих на планування інноваційної діяльності з метою отримання пози-

тивного економічного результату у вигляді збільшення вартості підприємства. 

Інноваційне планування в рамках зазначеного механізму виступає як вид 

діяльності зі стратегічного управління, що полягає у визначенні перспективних 

цілей і методів інвестування та обґрунтуванні ефективності їх досягнення. 

Також інноваційне планування є процесом, за допомогою якого здійснюються 

певні планові процедури, що використовують специфічні прийоми й інстру-

менти. 

В результаті дії різних факторів ризику можливе відхилення реальної 

траєкторії інноваційного розвитку підприємства від програмної. Основним 

методом, що дозволяє здійснювати управління даними розвитком в таких 

умовах, є метод коригування його короткострокових планів і довгострокової 

програми. Для реалізації зазначеного методу управління інноваційним 

розвитком підприємства має розглядатися як процес регулювання станів 

складної динамічної багатопараметричної системи [5, c. 19-24]. 

Таким чином, викладені особливості  розвитку інноваційної діяльності на 

підприємствах, засновані на її стимулюванні, визначають методичні основи 
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побудови організаційно-економічного механізму інноваційного планування. 

Система економічних і організаційних заходів, спрямованих на вирішення 

виявлених проблем, з якими зустрічаються підприємства, здатна активізувати 

інноваційну діяльність, підвищити її ефективність і тим самим прискорити 

темпи інноваційного розвитку вітчизняної економіки. 
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Актуальність теми: З кожним роком популярність соціальних мереж 

зростає. На сьогоднішній день, всесвітньо відома мережа Facebook 

використовується не тільки для публікації особистих фотографій, але і для 

просування того чи іншого продукту, налагодження ділових контактів. 

Близько 1,79 мільярди людей є активними користувачами даної мережі. 

Питанням аналізу маркетингової діяльності в соціальних мережах 

займалося невелике коло науковців, зокрема, цієї проблеми стосуються праці 

таких вчених, як Д. Халілов, С. Щербаков, Дж. Гіттомер, Лі Одден, Бет Хайден, 

С. Полещук, Д. Кремнєв та ін.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження особливостей 

здійснення, тенденцій розвитку, ефективності та результативності 

маркетингової політики в соціальних мережах. 

Результати дослідження: Стрімкий розвиток і соціалізація інтернету є 

головним трендом сучасного онлайн-середовища. Сьогодні існують десятки 

тисяч найрізноманітніших соціальних мереж і сервісів: комунікаційні, 

професійні, графічні, блогові, новини, відео та багато інших. Але все ж щодня в 

цій ніші з'являються нові проекти. Сумарна аудиторія соціальних мереж 

перевищує мільярд користувачів і за деякими оцінками найближчим часом 

перевищить аудиторію пошукових систем [1].  

Активність, яку демонструють люди в соціальних мережах, вражає: у 

найпопулярніших проектах середній користувач переглядає до ста сторінок за 

день. Це те, до чого багато років прагнули всі інтернет-проекти, проте 

реалізувати це вдалося саме соціальним мережам [2]. 

Соціальні мережі є одним із найпопулярніших видів дозвілля, тому і не 

дивно, що реклама в соціальних мережах у США та країнах Західної Європи 

стала дуже популярною. Сьогодні саме реклама та просування в соціальних ме-

режах є одним із найважливіших успішних засобів SMM в інтернет-маркетингу.  

Згідно з даними звіту ―2015 Social Media Marketing Industry Report‖, 96 % 

з-поміж опитаних експертів із маркетингу у всьому світі здійснюють маркетинг 
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у соцмережах (причому 56 % вже впродовж щонайменше двох років) і 92 % 

зазначили, що він є надзвичайно важливим для їх бізнесу.  

Крім того, це дослідження показало, що:  

– Twitter, YouTube і LinkedIn займають перші позиції в маркетингових 

планах: більшість (66 %) маркетологів планують збільшити використання цих 

соціальних мереж.  

– 93 % маркетологів вже використовують Facebook, 68 % хочуть 

дізнатися більше про нього і 62 % планують активізувати діяльність у Facebook.  

– 57 % маркетологів активно використовувати в маркетингу відео, 72 % 

хочуть дізнатися більше про відеомаркетинг і планують активніше його 

застосовувати.  

– Лише 10 % маркетологів залучені в подкастинг, але 26 % планують 

активізацію подкастингу і 43 % хочуть дізнатися про нього більше.  

– Facebook і LinkedIn є двома найважливішими соціальними мережами 

для маркетологів. Вибираючи між ними, 52 % маркетологів вибрали Facebook, 

21 % - LinkedIn.  

– Тільки 45 % маркетологів вважають свій маркетинг у Facebook 

ефективним. – 91 % маркетологів хочуть вивчити найефективніші соціальні 

тактики і найкращі шляхи залучення своїх аудиторій до соціальних медіа [3]. 

Маркетинг у соціальних мережах має багато методів. Найкраще з них 

працюють такі:  

− створення спільного бренда (представництв компанії в соціальних 

медіа) – для ефективної взаємодії з лояльною аудиторією. Це дає змогу швидко 

поширювати інформацію, запрошувати споживачів на спеціальні заходи 

компанії, анонсувати вихід нових продуктів, проводити дослідження цільової 

аудиторії, виявляти потреби споживачів тощо;  

− робота з блогсферою – найефективнішими інструментами є корпоратив-

ний блогінг, twitterмаркетинг та робота з ―лідерами думок‖ (популярними 

блогерами);  
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− репутаційний менеджмент – комплекс заходів із формування репутації, 

підтримки та захисту лояльності аудиторії до бренда;  

− персональний брендинг – паралельно з підтримкою корпоративного 

блогу потрібно вести й просувати блоги найкращих працівників компанії, тобто 

робити з них бренд-спеціалістів;  

− Social Media Optimization (SMO) – це оптимізація власного ресурсу 

(форуму, блогу, сайта) під параметри соціальних мереж.  

Це комплекс технічних заходів, спрямованих на таке конструювання і 

моделювання контенту сайта, щоб його було максимально просто використову-

вати в мережевих співтовариствах; − нестандартне SMM- просування – це ті 

види робіт, які не передбачають створення соціальних спільнот. Йдеться про 

медійний та інтерактивний елемент соціальних мереж, що приносить надзви-

чайно хороший маркетинговий ефект і, як результат, – прибуток для фірми [2]. 

З погляду маркетингу, соціальні мережі – універсальне середовище. Тут 

можуть вирішуватися найрізноманітніші завдання – від продажів до брендингу. 

Помилково було б думати, що соціальні мережі придатні лище для вирішення 

PR- завдань. Вони можуть ефективно застосовуватися як окремий канал 

продажів. Є кілька основних механізмів, специфічних для цього середовища. 

Реклама в Фейсбук - обов'язкова умова просування компанії в соціальній 

мережі. Вона допомагає залучати нових клієнтів і створювати позитивний 

імідж бренду. Але після поновлення алгоритму на початку 2018 року, багато 

способи розкрутки бізнес паблік стали неефективні. Маркетологам довелося 

повністю переглянути свої стратегії, підлаштовуючись під вимоги мережі [4]. 

Висновок: Приймаючи рішення про залучення соціальних мереж до 

реалізації маркетингової політики, маркетологи підприємства повинні ґрунтовно 

підійти до цього питання та здійснити максимально детальний аналіз ситуації, 

яка виникла чи може виникнути під час провадження такої діяльності, оскільки 

ефекти від здійснення маркетингової діяльності на двох підприємствах будуть 

різними і результат завжди залежатиме від низки чинників: сфери діяльності 

підприємства, товару чи послуги та їх особливостей, цільової аудиторії тощо.  
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ками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її 

членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок 

об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Неприбутковість кредит-

ної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання 

прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам [1]. 

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах: 

добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки; рівноправності 

членів кредитної спілки; самоврядування; гласності.  

Станом на 30.09.2018 у Державному реєстрі фінансових установ 

налічувалося 358 кредитних спілок та 434 відокремлені підрозділи кредитних 

спілок. За територіальною ознакою найбільша кількість кредитних спілок 

зареєстрована в таких областях: м. Києві та Київській області – 40 (11,2%); 

Луганській – 31 (8,7%); Донецькій – 28 (7,8%). Аналіз діяльності кредитних 

спілок проведено на підставі поданих звітних даних за 9 місяців 2018 року. 

Результати діяльності кредитних спілок та динаміку основних показників їх 

діяльності наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок 

Кредитні установи 
Станом на 

30.09.2016 

Станом на 

30.09.2017 

Станом на 

30.09.2018 

Темпи 

приросту, % 

2017/2

016 

2018/2

017 

Кількість 

зареєстрованих 

кредитних спілок 

521 397 358 -23,8 -9,8 

Кількість членів КС, 

(тис.осіб) 
678,3 576,3 500,5 -15,0 -13,2 

Кількість членів КС, які 

мають внески на 

депозитних рахунках 

(тис.осіб) 

24,6 22,0 19,6 -10,6 -10,9 

Кількість членів КС, які 

мають діючі кредитні 

договори (тис.осіб) 

153,2 141,0 127,3 -8,0 -9,7 

Загальні активи 

(млн.грн.) 
2193,1 2164,6 2352,4 -1,3 8,7 
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Капітал (млн.грн.) 1202,1 1099,5 1100,7 -8,5 0,1 

Кредити, надані членам 

КС (залишок на кін. 

періоду), (млн.грн.) 

1851,9 1912,3 2126,3 3,3 11,2 

Внески членів КС на 

депозитні рахунки 

(залишок на 

кін.періоду), (млн.грн.) 

839,7 904,3 1050,6 7,7 16,2 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

З табл. 1 спостерігаємо, що загалом система кредитної кооперації, 

загальні активи якої перевищують 2,3 млрд грн, об’єднує понад 500,5 тис. 

громадян України. Проте за аналізований період спостерігається зменшення 

кількості членів ринку на 26,21 % (з 678,3 до 500,5 тис. осіб). Різке зменшення 

членства стало наслідком прийняття загальними зборами частини спілок 

рішень про виключення зі спілок осіб, які порушили статут кредитної спілки в 

частині невнесення обов'язкових внесків до капіталу кредитних спілок. 

Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 30.09.2018 становить 

2 352,4 млн. грн. і збільшився на 187,8 млн. грн., або на 8,7% порівняно з 

відповідним періодом минулого року (станом на 30.09.2017 – 2 164,6 млн. грн.). 

Загальний обсяг капіталу станом на 30.09.2018 становить 1 100,7 млн. грн. та 

порівняно з 30.09.2017 збільшився на 1,2 млн. грн., або на 0,1%. Загальний 

капітал сформовано на: 34,4% (378,2 млн. грн.) за рахунок пайових внесків 

членів кредитних спілок; 47,9% (526,7 млн. грн.) за рахунок резервного 

капіталу;  3,4% (37,0 млн. грн.) за рахунок додаткового капіталу; 14,4% (158,8 

млн. грн.) за рахунок нерозподіленого доходу. 

Дані таблиці 2 свідчать, що в загальному обсязі активів найбільшу частку 

(38,0%) становить група із 40 кредитних спілок (15,4% від кількості кредитних 

спілок, які подали звітні дані за 9 місяців 2018 року) з обсягом активів від 10 до 

50 млн. грн., хоча найбільше кредитних спілок (115 одиниць, або 44,4% від 

загальної кількості спілок, що подали звітні дані за 9 місяців 2018 р.) мають 

набагато менші активи, а саме 1–5 млн. грн. Лише три кредитні спілки мали 

активи обсягом більше 100 млн. грн. 



85 
 

Таблиця 2 

Розподіл кредитних спілок за обсягом їх активів станом на 30.09.2018[2]  

Групи кредитних 

спілок за обсягом 

активів 

Обсяг активів 

групи 

кредитних 

спілок, 

млн.грн. 

Частка 

активів, 

що 

належать 

до групи, 

% 

Кількість 

кредитних 

спілок, що 

належать 

до групи 

Частка 

кредитних 

спілок, що 

належать до 

групи, % 

Більше 100 млн. грн. 466,9 19,8 3 1,2 

50-100 млн. грн. 424,5 18,0 6 2,3 

10-50 млн. грн. 894,0 38,0 40 15,4 

5-10 млн.грн. 250,8 10,7 36 13,9 

1-5 млн.грн. 283,8 12,1 115 44,4 

До 1 млн.грн. 32,3 1,4 59 22,8 

Всього 2352,4 100,0 259 100,0 

 

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які надані 

членам кредитних спілок, досить широкий (див.табл.3). 

Таблиця 3 

Розподіл кредитних спілок за середньозваженими відсотковими ставками за 

кредитами [2] 

Інтервали 

відсоткових 

ставок 

Кількість кредитних спілок, які 

подали звітні дані за 9 місяців 

2018 року 

Частка від  загальної 

кількості кредитних 

спілок,% 

До 10% 10 3,9 

10-20% 8 3,1 

20-30% 12 4,6 

30-40% 61 23,6 

40-50% 74 28,6 

50-60% 53 20,5 

60-70% 21 8,1 

70-80% 12 4,6 

Більше 80% 8 3,1 

Всього 259 100,0 

 

Найбільша кількість кредитних спілок – 74 (28,6%) – надають кредити за 

середньозваженою ставкою в межах від 40% до 50% річних.  Більша половина 

кредитних спілок (52,2%) надають своїм членам кредити за відсотковою 

ставкою в межах від 30% до 50% річних. 



86 
 

Таким чином, говорячи про ринок кредитних спілок в Україні ми можемо 

зазначити про певне зниження показників їх діяльності. Негативні тенденції 

передусім пов’язані з нестабільними політичними та соціально-економічними 

подіями, що відбуваються в країні [3,с.2-9].  

Тому необхідне здійснення заходів, які б сприяли ефективнішій 

діяльності кредитних спілок та гарантували захист прав їх учасників. 

Проаналізувавши основні показники діяльності кредитних спілок, а також 

взявши до уваги певні аспекти досліджень науковців [4,с.69-72], можемо 

запропонувати такі заходи: створення системи стабілізації та фінансового 

оздоровлення кредитних спілок; введення системи страхування та захисту 

вкладів від фінансових ризиків; встановлення жорсткої системи нагляду та 

контролю за дотриманням і виконанням правил діяльності кредитних спілок. 
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ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Задорожна Діана 

Науковий керівник: Маршук Л.М., асистент 

Вінницький торговельно-економічний  

інститут КНТЕУ 

Валютний ринок являє собою одну із основних ланок валютної системи. 

Він набуває все більшого впливу у практичній реалізації державного впливу на 

економіку з метою досягнення економічного зростання. 

У дослідженні валютного ринку чимало свої зусиль вклали вітчизняні та 

зарубіжні науковці. Зокрема: Т.П. Вахненко, О.В. Дзюблюка, І.І. Д’яконова, 

Ф.О. Журавка, В.В. Коваленко та інші.  

На валютному ринку виконують операції, що пов’язані із зовнішньо-

торговельними розрахунками. Такі операції передбачають використання 

іноземних валют. Основними операціями, які проводяться суб’єктами валютного 

ринку, є кредитно-депозитні операції, обмін та інвестиції  [1]. Метою валютних 

операцій є продаж або покупка іноземної валюти, погашення валютних кредитів 

та процентів по ньому, оплата імпорту або отримання прибутку на різниці курсів 

валют [2]. Строкові валютні угоди, які набули поширення за останні роки, 

забезпечують обмеження валютних ризиків, через зміни курсу валюти у 

майбутньому. Їх ще називають операціями форвард,  свопами або їхніми 

різновидами. Укладання в поточний період часу, визначення валютного курсу, а 

також відкладена на майбутнє дата валютування об’єднує усі строкові валютні 

угоди. 

Курс валюти виступає головним елементом валютної системи та 

валютного ринку. По суті, валютний курс являє собою ціну валюти однієї 

країни, яка виражену в іншій країні [3]. Ціна на валюту залежить від попиту та 

пропозиції на дану валюту, а величина попиту та пропозиції залежить від 

торгівлі між країнами. 
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На валютний курс впливають темп інфляції та підвищення процентних 

ставок на депозити. Країни в яких досить добре розвинені ринкові відносини та 

низький рівень інфляції можуть використовувати валюту, яка знаходиться у так 

званому ―вільному плаванні‖ [4]. Під час вільного плавання валюти уряду не 

потрібно встановлювати ціни на них. Проте, дуже мало країн використовують 

режим вільно плаваючих валютних курсів. 

Основою валютного ринку у нашій країні є Міжбанківська валютна біржа. 

На ній щоденно проводяться торги з таких валют: євро, американський долар, 

німецька марка, а також британські фунти стерлінгів, австрійські шилінги та 

інші валюти. 

Валютний ринок України перебуває у несприятливих умовах зовнішнього 

середовища і це не дає змоги розвиватися інноваціям та негативно впливає на 

економіку. За останні роки курс гривні помітно знизився. 2014 рік відзначився  

вагомою девальвацією гривні відносно більшості іноземних валют. Це було зу-

мовлене скороченням експорту, збільшенням ціни на продукцію, що імпортує-

ться, зменшенням прямих іноземних інвестицій та сплати державного боргу [5]. 

Для розвитку валютного ринку, Україна повинна спрямувати свої сили на 

позабіржові інструменти. Зокрема: форварди, свопи та опціони. Для того, щоб 

розширити валютний ринок, підвищити довіру та привабити міжнародних 

партнерів з вітчизняними суб’єктами валютних відносин до співпраці, Нац-

банку слід вдосконалити чинне законодавство, адже нормативно-правова база 

України є досить неповною, із суперечностями та неузгодженістю із загаль-

ноприйнятими вимогами та стандартами міжнародних валютних ринків. Також 

потрібно стабілізувати економічну та фінансову ситуацію в Україні, збільшити 

експорт та ефективно використовувати внутрішні фінансові ресурси [6].  

Для того щоб уникнути валютні спекуляції потрібно встановити жорсткий 

контроль валютного ринку, вдосконалити валютне законодавство, змінити 

банківську систему та підвищити конкурентоспроможність вітчизняних банків. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що першим завданням 

фінансового ринку України є підвищення прозорості та ліквідності. 
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Завдяки тому, що Україна почала свою співпрацю з МВФ та отримала 

кредит, вона змогла більш-менш стабілізувати національну валюту та валютний 

ринок вцілому. Україна робить позитивні зрушення в економіці та запроваджує 

низку стабілізаційних заходів на валютному та грошово-кредитному ринках, що 

є одним із важливих чинників в подальшому функціонуванні і розвитку 

валютного ринку України. 
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обслуговування та харчових технологій 

Чернівецького кооперативного  

економіко-правового коледжу 

м. Чернівці 

Готельно-ресторанний бізнес є головною складовою індустрії туризму. 

Готельно-ресторанний бізнес містить цілий комплекс послуг для туристів і є 

ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. Туристичні 

послуги, зокрема в межах готельного обслуговування, належать до соціально-

культурних послуг. Вони створюються на принципах сучасної гостинності, що 

підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також зумовлює 

необхідність професійної підготовки кадрів для туристичного і готельного 

сервісу. Для успішного вирішення комплексу завдань з обслуговування гостей, 

управління закладами із збереженням міцних конкурентних позицій необхідно 

оволодіти професійними знаннями і постійно їх вдосконалювати. 

Планування інноваційної діяльності підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу та туризму і прогнозування їх розвитку в межах загальної стратегії 

охоплює такі етапи: аналіз вимог зовнішнього середовища і закономірностей 

внутрішнього середовища, визначення загальної стратегії функціонування під-

приємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму, визначення інноваційних 

можливостей, формування стратегічних інноваційних завдань, розробка 

концепції інноваційної стратегії, та бізнес-планів і програм інноваційної 

діяльності, реалізація інноваційних проектів.  Перше місце займає оновлення 

продукції (технології), друге місце – техніко-економічний рівень послуг, третє 

– якість і конкурентоспроможність послуг і на останніх позиціях наукомісткість 

виробничої діяльності і експортоспроможність послуг. 
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Керівники структурних підрозділів готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму у своїй діяльності стикаються з цілою низкою проблем кризового 

характеру, зокрема, серед факторів зовнішнього середовища на їх діяльність 

найбільший вплив мають соціальні, політичні, фінансово-економічні та 

виробничо-технологічні фактори. 

Дослідження інноваційного потенціалу та ефективність його використан-

ня повинні враховувати комплекс факторів зовнішнього і внутрішнього впливу, 

але на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу у першу чергу, необхідно 

направляти зусилля на цільові фактори соціально-економічного становища 

працівників, розвивати їх інтелектуальну складову та творчу активність.   

Аналіз сучасного стану готельно-ресторанного бізнесу в Україні свідчить 

про те, що ця сфера в останні роки має різні тенденції: ресторанне господарство 

– до скорочення, а готельне господарство – до деякого збільшення.  

У розвитку сфери готельно-ресторанного бізнесу є негативні риси. 

Наприклад, суттєво зменшилась кількість їдалень, які спрямовані на задоволен-

ня попиту в їжі широких верств населення. Якщо брати до уваги особливості 

розвитку цієї сфери, то потрібно відзначити розвиток спеціалізованої мережі 

ресторанів з національними кухнями, яких в Україні налічується понад 45 видів 

і спостерігається стійка тенденція до збільшення цих видів кухонь. Але при 

цьому кількість ресторанів з українською кухнею, особливо регіональною, не 

має тенденції до зростання [1, c.311]. 

Недоліком розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму є швидке їх будівництво, особливо до великих подій загальноукраїнсь-

кого формату, наприклад, проведення чемпіонату Європи з футболу. Але при 

цьому були допущені деякі прорахунки. Розташування підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та туризму не враховувало розвиток інфраструктури міст, 

розвиток транспортної мережі, адресну спрямованість на потенційного спожи-

вача, відразу ж пропонувалася висока вартість ціни послуги та інше. В цілому 

це призвело до того, що зараз такі підприємства поступово стають не 

конкурентоздатними і мають значні збитки, також і внаслідок невисокого 
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заповнення потенційними споживачами послуг. 

В більшості випадків підприємства готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму працюють на фундаменті збанкрутілих або перепроданих закладів, за 

старими технологіями, в деяких випадках на застарілому обладнанні, в більшо-

сті випадків використовується екологічно небезпечна сировина, (що диктується 

економією витрат виробництва і обслуговування), зустрічаються випадки пору-

шення вимог щодо дотримання технології процесів виробництва страв. Незадо-

вільною залишається система підготовки та перепідготовки кадрів спеціалістів і 

фахівців сфери обслуговування. Всі ці чинники вплинули на зменшення 

конкурентоздатності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні. 

Одним з напрямів виходу з цієї ситуації є активне впровадження 

інноваційної діяльності в сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Крім 

здійснення організаційних заходів з проведення наукових досліджень, їх 

впровадженню в практику, застосування новітніх технологій обробки сировини, 

технологій виробництва страв, застосування різноманітних систем інформацій-

ного забезпечення та інше, потрібне здійснення відповідних економічних 

розрахунків і особливо фінансового забезпечення. 

В готелях також відсутні нові технології обслуговування клієнтів, 

недостатня автоматизація більшості процесів, в тому числі поселення та 

розрахунків, обслуговування мешканців готелів тощо. Дуже обмежена кількість 

послуг, які надаються мешканцям готелів в Україні в порівнянні з іншими 

країнами світу. Це впливає на високий рівень видатків, які зменшують розмір 

отриманого прибутку. Висока ціна за готельний номер суттєво зменшує конку-

рентоспроможність вітчизняних готелів та кількість вітчизняних споживачів, 

які можуть користуватися готелями України. Зменшується попит іноземних 

туристів у зв’язку з обмеженим обсягом послуг, які надаються, і їх низькою 

якістю надання, незручним розташуванням та нерозвинутою інфраструктурою. 

Сьогодні послуги готельно-ресторанного бізнесу та туризму украй 

затребувані та вимагають поліпшення якості обслуговування на високому рівні 

і різноманітності, з метою залучення більшої кількості клієнтів.  Сучасний 
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розвиток індустрії гостинності спрямований на створення інноваційних 

технології, які сприятимуть отриманню якомога більшої кількості клієнтів, 

максимальній кількості продажів, завоюванню довіри гостя, формуванню 

позитивного іміджу підприємства. А це вимагає поліпшення якості послуг і 

удосконалення технологій, а саме: 

- електронні системи управління; 

- інтерактивний екран; 

- системи безпеки; 

- екологічні технології; 

- електронне меню. 

Сьогодні немає практично жодного готельного підприємства, яке б не 

використало різні електронні системи управління. Нині основною інновацією у 

сфері систем електронного управління є система яка дає можливість 

співробітникам готелю безпосередньо спілкуватися з користувачем через веб-

сервіс, і користувач може отримати повну інформацію про цей готель в мережі, 

забронювати номер тощо. Зараз такими системами є OperaFidelio і Epitome 

PMS.  Звичайно, існують електронні системи управління рестораном. Для 

зручнішої роботи ресторанів і створили інтерактивне меню. Інтерактивне меню 

є екраном, вбудованим в стіл, за яким розташовуються відвідувачі. За 

допомогою меню вони можуть подивитися усі блюда, представлені в ресторані, 

включаючи їх фотографії. Поки їжа готуватиметься, можна розважити себе 

читанням місцевих новин або провести час за парою простих логічних іграшок. 

З додаткових можливостей особливо варто виділити те, що це меню 

дозволяє, не відходячи від каси, замовити таксі прямо до ресторану. Пристрій 

оснащений 30-дюймовим сенсорним екраном, працювати з яким одночасно 

можуть декілька чоловік і включає вбудовані безпровідні інтерфейси Bluetooth і 

Wi-Fi. 

Велику увагу в готельно-ресторанному господарстві приділяють систе-

мам безпеки. Системи безпеки багатофункціональні і можуть включати різні 

елементи захисту - від системи охоронно-периметральної сигналізації до 
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комп'ютерних систем збору й обробки інформації. Як тільки спрацьовують 

датчики сигналізації, відкриваються електронні замки запасних виходів, діє 

система сповіщення, і людей починають евакуювати спеціальними шляхами – в 

готелі неухильно стежать за тим, щоб ці шляхи завжди були вільні. Готелі, що 

працюють під брендом Crowne Plaza готельної мережі Inter Continental Hotels 

Group (IHG) можна назвати «інтелектуальною будівлею». 

Усі інженерні системи готелів, пожежної сигналізації і сповіщення про 

пожежу, пожежогасінні і контролю доступу, відеоспостереження і охоронної 

сигналізації, а також система управління інженерним життєзабезпеченням 

об'єднані в єдиний інформаційний простір. Усі сигнали від них поступають в 

центральну диспетчерську. Також впроваджена система Enterprise Building 

Integration (EBI), покликана забезпечити комфортне безпечне середовище для 

гостей і персоналу готелю. Особлива увага приділена стандарту Fire&Life 

Safety (FLS): цей стандарт пред'являє жорсткі вимоги до систем безпеки і 

життєзабезпечення гостей і неухильно дотримується в усіх готелях бренду 

Crowne Plaza по всьому світу. Так, в готелі більше трьох тисяч пожежних 

повідомників, а кожен датчик має індивідуальну адресацію і контролюється в 

режимі реального часу. 

В сучасному світі, при плануванні і побудові готельно-ресторанних 

комплексів основну увагу приділяють збереженню часу, грошей та енергії. Для 

збереження енергії створюють екологічні інноваційні технології. Готелем з 

такими технологіями можна рахувати Innovation Hotel – інноваційний 

екоготель, що належить до IHG, включає сонячні панелі на даху для нагріву 

води, вітряні генератори для вироблення електроенергії, шибки з вторсировини, 

меблі повністю зроблено з перероблених матеріалів. З побутових відходів 

також виробляють тепло і енергію, система збору дощової води забезпечує 

водою туалети, дах з тонким шаром ґрунту і зеленими насадженнями сприяє 

тепло- і звукоізоляції. На даху – до чотирьох сонячних панелей для нагріву 

води, щоб понизити використання джерел енергії, що не поновлюються. 

Відпрацьоване масло з кухні використовуватиметься як біопаливо. Покажчики 
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з натурального базальту на вході і на газонах заміняють пластикові і металеві 

таблички. В обробці використовуються нетоксичні фарби.   

Технологічні інновації використовуються і в ресторанах і пов'язані з 

впровадженням планшетів. Вони зможуть замінити звичні брошури або книги-

меню. Кожному відвідувачеві ресторану пропонують вибрати блюда і 

оформити замовлення, безпосередньо зв'язавшись з адміністратором за допомо-

гою планшета. Це є дуже зручним і сприяє швидшому обслуговуванню. 

Інновацією в ресторанному бізнесі можна також рахувати QR-коди. QR-

код – це маркетингова інновація, яка відмінно працює в організації 

ресторанного бізнесу. У маленькому квадратику двомірного штрих-коду можна 

помістити детальну інформацію про ресторан, меню та акції. Також можна 

познайомити відвідувачів з сайтом закладу, запросити приєднатися до груп в 

соціальних мережах і підписатися на інформаційну розсилку. 

Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають основним 

чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства. Міжнарод-

ний досвід успішної діяльності підприємств готельного господарства свідчить 

про безальтернативний шлях виживання в умовах глобальної конкуренції побу-

дований на інноваційній основі при активному використанні сучасних науково-

технічних досягнень, а також готовності готелів до інновацій та нововведень. 

На жаль, на відміну від світових тенденцій розвитку вітчизняні готельні 

підприємства характеризуються низькою інноваційною активністю через 

високу вартість інноваційних розробок та відсутність адаптації підприємства до 

інновацій. Недооцінка управління інноваційними процесами на підприємствах, 

у тому числі і готельно-ресторанного господарства, призводить до зниження 

рівня їх конкурентоспроможності, порушення принципів і методів управління. 

Напрями розвитку та застосування інноваційних процесів у господарській 

діяльності закладів ресторанного господарства можуть реалізуватися за рахунок: 

- розширення сировинної бази шляхом використання у виробництві та 

оформленні продукції ресторанного господарства нових видів сировини, 
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напівфабрикатів (біологічно активних добавок, вторинних продуктів переробки 

море- та соєвих продуктів, екзотичних продуктів тощо); 

- прогресивних галузевих технологій; 

- новітніх технологій та напрямів у кулінарії, пов’язаних із появою 

модних течій у ресторанному бізнесі, переорієнтацією споживачів на здорове 

харчування (креативна, еклектична, Fusion, вегетаріанська і т.д. кухні, соєві 

ресторани тощо); 

- розробки асортименту конкурентоспроможних видів продукції із 

заданими споживчими властивостями, високими параметрами якості та послуг;  

- застосування автоматизованих систем контролю та управління, 

високоефективної контрольно-вимірювальної апаратури. В ресторанному 

господарстві найбільш часто застосовуються системи «R-KeeperTMV6», D2, 

«ProfEat», «1С-РАРУС: Ресторанне господарство v.2».  

Використання автоматизованої системи управління в ресторанах має 

низку переваг:   

- здійснюється автоматичний облік, контроль за надходженням, 

списанням та рухом сировини, напівфабрикатів, готової продукції;  

- налагоджується синхронний взаємозв’язок між усіма (модулями) 

підсистемами ресторану тощо.   

У цілому ж, застосування інноваційних процесів у діяльності закладів 

ресторанного господарства підвищує організаційно-технічний рівень 

виробництва, якість продукції та послуг, знижує енерго- та капіталовитрати, 

покращує умови відпочинку споживачів та праці персоналу тощо.  Мотивуючим 

фактором до найнижчих витрати виробництва є наявність на ринку великого 

числа чуттєвих до ціни покупців. Ідея полягає в завоюванні стійкої переваги над 

конкурентами у сфері витрат виробництва та у використанні його як основи для 

зниження цін і збільшення частки ринку, або одержання більш високої норми 

прибутку від продажу товарів за сформованими ринковими цінами.   

Одним із шляхів реалізації стратегії зниження витрат є застосування 

аутсорсингу – одного з нових напрямів організації підприємництва, особливості 
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застосування якого у практичній діяльності закладів ресторанного господарства 

зводиться до передачі традиційних, супутніх функцій, властивих для діяльності 

ресторанів, зовнішнім виконавцям.   

Серед загальних переваг застосування аутсорсингу в діяльності 

ресторанних закладів можна віднести [2]:   

- концентрацію зусиль та зосередження власних ресурсів на основних 

функціях, перерозподілі ресурсів, задіяних на другорядних напрямках;  

- зменшення необхідності інвестицій в неосновні фонди, у підтримку 

другорядних функцій і в розвиток напрямів, що не забезпечують основної 

частини прибутку підприємству;  

- гнучкість реагування на зміни на ринку;  

- скорочення штату працівників;  

- зниження собівартості функцій, переданих аутсорсеру, за рахунок 

ефекту «оптових» продажів його послуг, знань та вмінь;  

- одержання доступу до ресурсів, які відсутні у підприємства;  

- забезпечення якості виконання функцій за рахунок вузької 

спеціалізації аутсорсера, нагромадження практичного досвіду;  

- доступ до новітніх технологій. Аутсорсер має більше стимулів і 

можливостей вкладати кошти в придбання й освоєння нових технологій, що в 

рамках окремого підприємства є нерентабельним.  

Таким чином, застосування аутсорсингу та подальше залучення підпри-

ємств-аутсорсерів у практичну діяльність ресторанного господарства сприя-

тиме зменшенню підприємницького ризику, підвищенню якості організації 

бізнес-процесів, ефективному використанню ресурсів та адаптації підприємства 

до вимог навколишнього середовища.   

Аналіз підприємств готельного господарства, які успішно здійснюють 

інноваційну діяльність, показує, що спонукальним мотивом для розробки 

інновацій є бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність в 

цілому і зокрема інноваційну. Іншою основною умовою для впровадження 

інновацій є наявність ефективної системи маркетингу, що забезпечує зв'язок 
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підприємства з кінцевим споживачем готельного продукту з метою постійно 

виявлення нових явних і прихованих потреб споживачів щодо якості продукції 

та готельної послуги.   

Ця умова є визначальною оскільки успіх мають лише ті нововведення, які 

надають кінцевому споживачу нові вигоди. Одним з основних чинників підви-

щення привабливості підприємств готельного господарства є інвестиції в 

реальні та фінансові активи підприємства, що забезпечує його конкуренто-

здатність. З іншого боку прийнято вважати, що основним інструментом 

підвищення вартості підприємств є інновації. Саме тому система формування 

інвестиційного бюджету підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туриз-

му пов’язана з процесом довгострокового планування всієї його діяльності в 

процесі якої обирається чи корегується інноваційним напрям, плани фінансу-

вання, маркетингова політика. Така система ухвалення інноваційних рішень 

одержала назву інноваційно-інвестиційної діяльності, індикатором ефективнос-

ті якої може служити динаміка ринкової вартості підприємства готельного 

господарства.   

З урахуванням величезного впливу інноваційно-економічного зростання і 

перспективний розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму 

в сучасних умовах, доцільно визначити інноваційно-інвестиційну привабли-

вість підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму як самостійну 

економічну категорію, яку пропонується розглядати як узагальнене уявлення 

про економічний суб’єкт, що відображає потенційні можливості підвищення 

його вартості за рахунок розробки і ефективного використання в підприємствах 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму нових і удосконалених продуктів, 

послуг, процесів на основі можливих інвестиційних ресурсів. При цьому 

очевидним є взаємозв’язок інноваційно-інвестиційної привабливості підпри-

ємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму і стану їх інноваційної 

інфраструктури [3].   

Елементи інноваційної інфраструктури є основою для економічних 

показників, які визначають поточний виробничо-технологічний стан підприємств 
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готельно-ресторанного бізнесу та туризму та їх можливостей ефективного 

залучення інновацій.   

Виходячи із мети підвищення конкурентоспроможності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму за рахунок впровадження 

інноваційної діяльності, можна зробити висновок, що основним завданням їх 

керівництва є [4]:   

- оцінка інноваційно-інфраструктурного стану підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та туризму на основі розрахунку й аналізу групи 

економічних показників, що характеризують його можливості в освоєнні і 

комерціалізації інновації;  

- оцінка майнового стану підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму, структури його розподілу і ефективності використовування;  

- оцінка достатності власного і залученого капіталу для поточної госпо-

дарської діяльності, раціональності його використання, а також вибір стратегії 

подальшого розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму;  

- оцінка досягнутого рівня стійкості фінансового стану підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму, його фінансової стабільності, 

забезпеченості власними оборотними коштами, достатності основних засобів, 

виробничих запасів для забезпечення конкурентоздатності з урахуванням 

інноваційних витрат;  

- оцінка платоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

та туризму і ліквідність майна.   

Підводячи підсумки, зазначимо, щоб посилити конкурентоспроможність 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму, потрібно здійснювати 

інноваційну діяльність за її основними напрямами. Пропонується здійснювати 

оцінку майбутніх об’єктів інвестування як з допомогою методів маркетинго-

вого, так і фінансового аналізу. Запропоновані шляхи сприятимуть більш 

чіткому уявленню керівництва підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму про його інноваційний потенціал та основні шляхи його підвищення. 
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